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Samen jouw toekomst ontdekken! 

Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt 
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Voorwoord 
 
Geachte ouders, 
 
Met genoegen bieden wij u de schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 aan. De schoolgids is 
bedoeld om de ouders en verzorgers van onze leerlingen alle nodige informatie over De Vuurtoren te 
verstrekken en om alle ouders die overwegen hun kind in de toekomst op onze school te plaatsen, 
een indruk te geven van onze school. De inhoud is er dan ook op gericht een duidelijk beeld van 
De Vuurtoren te verschaffen, zodat u weet wat u van de school kunt verwachten. Ook komen er 
zaken aan de orde die de school van u verwacht. 
 
De schoolgids staat op de website van de school en vervangt daarmee de papieren versie. Jaarlijks 
wordt er een nieuwe schoolgids opgesteld. We verwachten dat de gids zal bijdragen tot een 
plezierige samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen. 
 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen 
of suggesties heeft, vertel ze ons! Laten de komende schooljaren fijne jaren worden voor uw 
kinderen en uiteraard ook voor u. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Vuurtoren 
 
 
Marian Wassing, directeur 
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Contactgegevens 
 

 
 
Openbare basisschool De Vuurtoren 
Vaargeul 117  
9732 JS Groningen 
050 – 3210480 
 
www.vuurtoren.openbaaronderwijsgroningen.nl  
 
directie@vuurtoren.o2g2.nl  
 

  

http://www.vuurtoren.openbaaronderwijsgroningen.nl/
mailto:directie@vuurtoren.o2g2.nl
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1 De Vuurtoren 

1.1 Organisatie en schoolgrootte 
De Vuurtoren is een openbare basisschool in Lewenborg. De school is in 2012 ontstaan uit een fusie 
van twee andere basisscholen. De Vuurtoren is een middelgrote school, met ongeveer 250 
leerlingen, verdeeld over tien groepen. Het team van de Vuurtoren bestaat uit een directeur, zestien 
leerkrachten, een intern begeleider, een gymnastiekleerkracht, een administratief medewerker, een 
conciërge, en vier (vrijwillige) onderwijsassistenten. Het bestuur van de school wordt gevormd door 
Openbaar Onderwijs Groningen. 
 
In het schooljaar 2020-2021 kent onze school tien groepen:  

 vier onderbouwgroepen (combinatie 1/2),  

 drie middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5), 

 drie bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8). 
 
De naam ‘De Vuurtoren’ staat voor een toren aan de kust, met sterk licht als baken voor een veilige 
vaart van schepen. Voor ons als school een prachtige naam, wij willen immers onze leerlingen een 
veilige basis bieden voor de rest van hun (schoolgaande) leven. 
 

1.2 Locatie en gebouw 
De Vuurtoren ligt in het westelijke deel van Lewenborg, een 
stadswijk uit de jaren ‘70. De school is ook gemakkelijk bereikbaar 
voor kinderen uit Drielanden en Ruischerwaard.  
Het schoolgebouw heeft een hoofdgebouw met een centrale 
ruimte. De twaalf lokalen liggen verspreid rond de grote centrale 
ruimte, waarin kinderen in groepjes of apart kunnen werken. In 
twee van de lokalen is BSO De Optimist van de SKSG gevestigd.  
 
 

Het gebouw heeft in het voorjaar en de zomer van 2019 een 
opknapbeurt gekregen. Er zijn drie nieuwe lokalen 
aangebouwd, de buitenkant van het gebouw is geschilderd, 
in het bestaande gebouw is de keuken vernieuwd en het 
plein is opnieuw betegeld. In de herfst van 2019 is door de 
gemeente Groningen in samenwerking met De Vuurtoren 
het schoolplein verbeterd. Het groenonderhoud is verbeterd 
en er is een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst. 
 

We werken in alle groepen met digitale schoolborden. Naast de groepslokalen hebben we een 
speellokaal en een gemeenschapsruimte. In de gemeenschapsruimte zijn de bibliotheek en het 
toneel ondergebracht.  
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2 Waar De Vuurtoren voor staat 
De Vuurtoren is een openbare basisschool. Dit betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht 
levensovertuiging, godsdienst en culturele achtergrond. De Vuurtoren is een school met een 
kleinschalig karakter en een fijne, gemoedelijke sfeer. De school is overzichtelijk en er is oog en 
aandacht voor elk kind. Ouders en leerlingen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school. Er 
worden goede resultaten behaald op de leervakken, terwijl er ruimschoots aandacht is voor 
inspirerende activiteiten zoals kunst, toneel, muziek en sport. 
 
We stimuleren ieder kind zijn talenten te ontdekken en te ontplooien. Brede talentontwikkeling 
vormt dan ook de kern van ons onderwijs; ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Vanuit 
goed oog voor de mogelijkheden van elk individueel kind worden diens talenten op meerdere 
terreinen aangesproken. We bieden daartoe een keur van extra activiteiten om ieders talent tot 
uiting te laten komen. 
 
Vanuit een stevige basis in de kernvakken brengen we onze leerlingen een ondernemende en 
onderzoekende houding bij. We stimuleren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor 
het eigen leerproces. We motiveren onze leerlingen om eigen creatieve oplossingen voor 
vraagstukken te bedenken vanuit het besef dat je vaak op meerdere manieren naar de werkelijkheid 
kunt kijken. Via onze werkwijze oefenen onze leerlingen vaardigheden die in de 21e eeuw erg nuttig 
en nodig zijn. 
 
De belangen van het openbaar onderwijs worden behartigd door de Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs (VOO). Het lidmaatschap van deze vereniging staat ook open voor ouders en/of 
verzorgers. De adresgegevens van de VOO vindt u achter in deze schoolgids. 
 

2.1 Eindprofiel leerling 
Als een leerling na groep 8 onze school verlaat, heeft hij allereerst een stevige basis in de kernvakken 
taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Daarnaast is hij zich bewust van zijn eigen 
talenten, heeft zelfkennis en kan zijn talenten benutten. Hij weet welke doelen hij wil nastreven en 
heeft het doorzettingsvermogen en de sociale en communicatieve vaardigheden om die doelen te 
verwezenlijken. Hij weet wat hij kan, wat hij wil en heeft gevoel voor de vaardigheden die in de 
toekomst nodig zijn. 
 
Ook heeft de leerling geleerd om verschillende invalshoeken van een probleem of situatie te 
onderzoeken en deze op creatieve wijze op te lossen. De leerling is sociaal vaardig en 
maatschappelijk betrokken en is mede eigenaar geworden van zijn of haar leerproces. De leerlingen 
op De Vuurtoren leren doelen stellen, plannen, keuzes maken, zelfstandig informatie zoeken en 
verwerken, en terugblikken op wat ze geleerd hebben. 
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2.2 Kenmerken van De Vuurtoren 
Het volgende is kenmerkend voor De Vuurtoren: 
- Thematisch werken 
- Brede talentontwikkeling 
- Veilig leef- en leerklimaat 
- Stevige basis in de kernvakken 
- Zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid 
- Kunst, cultuur en sport 
 
Op De Vuurtoren vinden we niet alleen cognitieve ontwikkeling van kinderen belangrijk – ‘het leren’ – maar 
ook hun emotionele en sociale ontwikkeling, dus hoe ze zich voelen en uiten en hoe ze zich gedragen, ook 
naar anderen toe. Daarnaast willen we ieder kind stimuleren zijn talenten te ontdekken en ze te ontplooien. 
 
Cognitieve ontwikkeling 
We leggen de lat hoog voor het team en de leerlingen. Instructie neemt een belangrijke plaats in het 
onderwijs in. We bieden een duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. We maken de leerlingen 
zelfstandig. Ze leren de verantwoordelijkheid te nemen om het beste uit zichzelf te halen. Iedere leerling 
krijgt de vrijheid die hij of zij aankan.  
 
Sociale ontwikkeling 
Het team zorgt voor een school- en groepsklimaat waarbij de leerlingen voor zichzelf en voor hun 
medeleerlingen zorgen. Ze dragen verantwoordelijkheid en leren met elkaar samenwerken. Individuele 
verschillen geven ons de mogelijkheid om te werken aan wederzijds begrip en tolerantie.  
 
Emotionele ontwikkeling 
We leiden de leerlingen op tot zelfstandige en verantwoordelijke jonge mensen. Onze leerlingen leren te 
vertrouwen op zichzelf, de ander en de toekomst. Gaandeweg worden ze zich hierbij bewust van hun eigen 
actieve rol. Ze moeten leren het zelf te doen, zelf initiatieven te nemen en hun eigen weg te vinden. 
 
Talenten ontwikkelen 
Naast het onderwijskundige deel van onze school willen we leerlingen iets extra’s meegeven, zodat ze 
cognitief en sociaal-emotioneel zo sterk mogelijk van De Vuurtoren af de maatschappij in stappen. Wij willen 
dat ieder kind tijdens zijn schooltijd zijn eigen talent ontdekt en zich daarin zoveel mogelijk ontplooit. 
 

2.3 Brede talentontwikkeling 

Om het mogelijk te maken dat elke leerling zijn talenten kan ontdekken en ontplooien, gebruiken we 
leermiddelen die recht doen aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Door die afwisseling en 
differentiatie blijven onze leerlingen uitgedaagd en leergierig. Ze werken gezamenlijk met een thema. Hierbij 
nodigen we in ieder geval één keer per jaar een beeldend kunstenaar uit, die samen met de leerlingen 
fantastische kunstwerken maakt. Daarnaast besteden wij in elke groep veel aandacht aan muziek, in 
samenwerking met de docenten van Vrijdag. Zingen, algemene muzikale vorming, gitaarles en een orkest in 
de klas. We nodigen elk schooljaar een aantal schrijvers uit, die een bezoek komen brengen aan de groepen. 
De Vuurtoren heeft een abonnement op het Cultuurmenu. De leerlingen bezoeken een voorstelling of krijgen 
een voorstelling op school. Alle groepen geven ieder schooljaar hun eigen toneelvoorstelling, waarbij ouders 
van harte welkom zijn.  
 
Geregeld organiseren we verschillende activiteiten waarbij leerlingen leren om zelfstandig en in 
samenwerking hun talenten te ontwikkelen en te presenteren. Tijdens onze projecten kunnen ze van en met 
elkaar leren. We hebben het voornemen een talentenmarktplaats in te richten, waar de leerlingen hun vraag 
en aanbod kenbaar kunnen maken. 
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2.3.1 Thematisch werken 

Wij geven op De Vuurtoren thematisch onderwijs: alle vakken worden in samenhang aangeboden, 
behalve rekenen, schrijven en bewegen. Groep 1 en 2 werken al jaren doelgericht aan bepaalde 
thema’s. Groep 3 werkt met de methode Lijn 3, die aansluit bij de thema’s van groep 4 tot en met 8. 
Vanaf groep 4 werken we thematisch met de methode Alles-in-1. Door te werken rond thema’s 
wordt het onderwijs betekenisvol en boeiend. De samenhang tussen de vakken maakt de leerstof 
logisch, motiverend, efficiënt en effectief. De verschillende werkvormen sluiten aan bij 
uiteenlopende leerstijlen. De leerlingen werken cognitief, praktisch, creatief, schriftelijk, mondeling 
en digitaal en via onderzoekend en ontdekkend leren. Ook is er afwisseling in organisatievormen: 
klassikaal, individueel of samen. Op deze manieren stimuleren we de verschillende talenten van onze 
leerlingen. 
 

2.3.2 Hoogtepunten in het schooljaar 

Ons schoolprogramma kent veel activiteiten waarbij leerlingen nauw betrokken zijn en die ze vaak 
zelf initiëren en organiseren. Denk aan gebeurtenissen, activiteiten of projecten (binnen of buiten de 
school) die het onderwijs levensecht, spannend en uitdagend maken. Zo vinden er gastlessen plaats 
over bepaalde onderwerpen, gaan we op excursie om de wereld te ontdekken en verdiepen we ons 
in de wetenschap. Verder is er aandacht voor toneel, zang, natuur, presentatietechnieken, beweging 
en creativiteit. Deze activiteiten staan alle in het teken van een helder einddoel dat voor leerlingen 
van betekenis is en hen uitdaagt het beste te geven van wat ze in zich hebben. Ze opereren 
zelfstandig en worden daarin enthousiast begeleid door onze leerkrachten en soms door ouders of 
andere partners van buiten. 
 
Voorbeelden van hoogtepunten in het schooljaar zijn: 
- Projecten (thematisch, groeps- en vakoverstijgend) 
- Sportdagen, sportclinics 
- Toneeldagen 
- Schoolreisjes, uitstapjes naar musea, evenementen of bedrijven 
- Open Podium  
- Tentoonstellingen 
- Cultureel aanbod, muziek (IKM) 
- Slotfeest, musical 
- Kinderboekenweek 
- Schrijversdag 
 

2.3.3 Buitenschoolse partners 

Om leerlingen in staat te stellen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, is het belangrijk om ze 
kennis te laten maken met veel aspecten van de buitenwereld, met beroepen, kennis en expertises. 
De Vuurtoren zoekt actief contact met de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld excursies naar musea en 
evenementen of door het uitnodigen van vakexperts, hobbyisten en natuurlijk ouders. Verder heeft 
onze school geregeld overleg met buitenschoolse instellingen over de wijze waarop brede talent-
ontwikkeling kan worden bevorderd. Voorbeelden van relaties met buitenschoolse partners zijn: 

 Gasten in de klas (ouders, kunstenaars, muzikanten, schrijvers, ondernemers) 

 Bij Vrijdag, centrum voor cultuureducatie 

 SportHopper (sportcursussen door diverse verenigingen) 

 Noord Nederlands Orkest 

 Het Houten Huis (beeldend muziektheater) 

 Kamp Westerbork 

 Scheepvaartmuseum  



11 
 

2.4 Veilig leer- en leefklimaat 

2.4.1 Pedagogisch/didactisch klimaat 

Op De Vuurtoren leert een kind wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. We stimuleren het talent van 
onze leerlingen. Dit geeft een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen van het kind en het plezier in 
leren. Daardoor gaat het lerend vermogen van het kind omhoog en leert het ook andere kennis 
makkelijker. Met elk kind wordt meermaals per jaar een kindgesprek gevoerd, gericht op cognitieve 
ontwikkeling en gericht op bredere talentontwikkeling. Zo onderzoekt hij zijn mogelijkheden en 
talenten en ontdekt wie hij is, wat hij kan en wat hij wil.  
 
Het kleinschalige karakter, de rust en structuur en de fijne, gemoedelijke sfeer creëren voor 
leerlingen een veilige omgeving. De school is overzichtelijk en er is oog en aandacht voor elk kind. 
Ouders en leerlingen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school. Je kunt pas goed leren, als je 
goed in je vel zit. Daarom wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke en sociale vaardigheden, 
bijvoorbeeld via het programma van de Vreedzame School. Daarnaast is er veel aandacht voor 
zelfstandig en taakgericht werken en voor ontdekkend en samenwerkend leren.  
 
Voor de groepen 3 t/m 8 starten we het nieuwe schooljaar met “de eerste drie gouden weken”. In 
die beginfase van het nieuwe schooljaar gaan we bewust om met groepsvorming en groepssfeer. 
Voor de groepen 1 en 2 zal het hele jaar aandacht besteed worden aan de groepsdynamiek, omdat er 
het hele schooljaar nieuwe kinderen binnenstromen. 
 

2.4.2 Vreedzame School 

De Vuurtoren voedt kinderen op tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. 
Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Onze leerlingen leren dat zij deel 
uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daaraan een bijdrage te leveren. 
Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen 
belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. In de ‘Vreedzame School’ mobiliseren we de eigen 
kracht van de leerlingen. Ze krijgen een stem en leren die op een verantwoordelijke manier 
gebruiken. Onze leerlingen voelen zich gehoord en gezien en ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er 
zijn, dat ze ‘er toe doen’. Een aantal leerlingen uit groep 8 is opgeleid tot mediator. 
 

2.4.3 Leerkrachtkwaliteiten 

Het team van De Vuurtoren creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf 
mag zijn, eigen keuzes kan maken en betrokken wordt bij zijn/haar eigen leerproces. De leerkrachten 
stimuleren een brede talentontwikkeling. Ze leren leerlingen cognitieve, sociale en creatieve 
competenties aan en tonen daarin voorbeeldgedrag. Vanuit rust, orde en structuur in de klas dagen 
ze leerlingen uit om kritisch naar zichzelf, de ander en de wereld te kijken en niet te blijven steken in 
vaste denkpatronen. Zo laten ze leerlingen ervaren dat leren leuk en verrijkend kan zijn, voor jezelf, 
voor de ander en voor onze toekomst. 
 
Onze leerkrachten hebben oog voor wat de leerlingen nodig hebben en kunnen aansluiten bij 
verschillende leerstijlen. Zij zijn in staat om een betekenisvolle leeromgeving in te richten, de 
ontwikkeling van de leerlingen te volgen, op maat te plannen en flexibel te reageren op individuele 
leerbehoeften. Ze hebben verstand van ontwikkelingsfasen, leerprocessen en leerlijnen en passen die 
kennis op maat toe. Ze zorgen voor effectieve instructies: aansprekend, doelmatig en interactief. 
Werkvormen en opdrachten stemmen zij af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen, 
zodat alle leerlingen actief, gemotiveerd en betrokken zijn en de voor hen beschikbare tijd effectief 
besteden. 
 



12 
 

2.4.4 Ouderbetrokkenheid 

Ons onderwijs is een gezamenlijk product van leerlingen, hun ouders en de school. De Vuurtoren 
streeft naar een doorgaande lijn van huis naar school en omgekeerd. Onze school informeert, 
ondersteunt, motiveert en activeert ouders om hun rol in het partnerschap ten aanzien van de 
ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Ouders hebben een actieve rol in 
school middels de ouderraad, de feestcommissie en de boekengroep. Daarnaast doen we af en toe 
een beroep op ouders om een workshop te geven, wanneer dat past in het thema. Ook vragen we 
ouders soms om de leerlingen te vervoeren naar een uitstapje. 
 
Het laatste rapport van het schooljaar geven we niet mee, maar kunnen ouders met hun kind 
ophalen tijdens onze rapport-ophaalavond. Zo ontmoeten we alle ouders nogmaals voor de 
zomervakantie. Voor alle leerlingen is er een leuke attentie, die ze krijgen van het overblijfteam en 
de boekengroep verkoopt boeken in hun stal, zodat onze leerlingen ook in de zomervakantie naar 
hartenlust kunnen lezen. 
 

2.5 Stevige basis in de kernvakken 
Een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven vinden we 
belangrijk. We leggen de lat hoog voor het team en de leerlingen. Instructie neemt een belangrijke 
plaats in het onderwijs in. We bieden een duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. We maken 
de leerlingen zelfstandig. Ze leren de verantwoordelijkheid te nemen om het beste uit zichzelf te 
halen. Iedere leerling krijgt de vrijheid die hij of zij aankan. Op De Vuurtoren geven we 
gedifferentieerd onderwijs: onderwijs op drie niveaus binnen de groep; de snelle werkers, de 
basisgroep en de groep leerlingen die wat meer moeite hebben met leren. Om goed te kunnen 
werken met drie niveaus in een groep, gebruiken we het directe instructiemodel. 
 

2.6 Zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid 

2.6.1 Zelfstandigheid 

Het principe van zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief en zelfontdekkend 
willen 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. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, 
moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen 
daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die 
voor hem effectief en verantwoord zijn. 
 

2.6.2 Samenwerking 

In de maatschappij is samenwerken, werken in teamverband, heel belangrijk. Op onze school 
besteden we veel aandacht aan samenwerkend leren. Het verwerven van kennis en vaardigheden in 
samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen 
bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als 
leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op 
de manier waarop ze leren. 
 

2.6.3 Verantwoordelijkheid 

De school wil via een geleidelijk proces elke leerling vertrouwd maken met het dragen van 
verantwoordelijkheid. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling structuur en begeleiding 
te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Wanneer leerlingen een taak krijgen, 
waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het 
onderwijs heel effectief. Ook de jongste leerlingen leren al te werken door middel van taken. 
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2.7 Kunst, cultuur en sport 

2.7.1 Cultuureducatie 

In elk project van Alles-in-1 is ruime aandacht voor cultuureducatie. Dans, drama, tekenen, 
schilderen en handvaardigheid komen tijdens elk project aan bod. Elke week zijn er vier uitgewerkte 
lessen of opdrachten op het gebied van muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en drama. Dit is 
belangrijk voor de beleving van het project. 
 
Toneel 
Iedere groep geeft per schooljaar een voorstelling aan de andere groepen en de ouders van hun eigen 
groep. We vinden het belangrijk dat de leerlingen oefenen in het zich ‘vrij’ durven uiten op het podium 
en voor publiek. Ook kunnen ze op die manier iets laten zien van een hobby, bijvoorbeeld het spelen op 
een muziekinstrument. Ouders kunnen de voorstelling van hun kind bekijken. 
 
Musical groep 8 
Ieder jaar treedt groep 8 op met een afscheidsmusical. Met het opvoeren van deze musical sluiten de 
leerlingen van onze groep 8 hun schooltijd op De Vuurtoren af. Het is ieder jaar weer indrukwekkend om 
te zien hoe leerlingen als kleuter binnen zijn gekomen en als 12-jarigen tijdens de musical op het podium 
staan.  
 
Muzikale inloop 
In de week voor de kerstvakantie beginnen wij de dag met een muzikale inloop: op het podium maken 
leerlingen, leerkrachten en ouders in wisselende samenstellingen muziek of zij zingen bij binnenkomst.  
 
Ieder Kind Muziek (IKM) 
De Vuurtoren doet mee aan Ieder Kind Muziek, waarin VRIJDAG-docenten zorgen voor een logische 
leerlijn muziek in de basisschool. Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen muziekles van een 
vakleerkracht muziek van VRIJDAG. Samen zingen en samenspelen staat hierbij centraal. Bij Ieder 
Kind Muziek krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 wekelijks een gitaar in handen en zetten de eerste 
stappen in het bespelen van een muziekinstrument. De leerlingen zingen en spelen samen onder 
leiding van enthousiaste VRIJDAG-docenten. Ze maken kennis met allerlei instrumenten en 
ervaren hoe fijn het is om samen muziek te maken. Ze leren muzikale begrippen, maar leren vooral 
meteen te doen! 
 
Cultuurmenu 
Om de leerlingen nog meer in aanraking te laten komen met muziek, dans en toneel heeft 
De Vuurtoren een abonnement op het cultuurmenu. De Oosterpoort, Stadsschouwburg, Noord 
Nederlands Orkest, Het Houten Huis, CBK Groningen, het Groninger Museum en Vrijdag werken in dit 
cultuurmenu samen. Het menu biedt leerlingen in groep 1 tot en met 8 prachtige voorstellingen en 
concerten met educatiemateriaal. In de onderbouw (groep 1 t/m 5) komen de gezelschappen naar 
school, in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) bezoeken leerlingen de Stadsschouwburg/De Oosterpoort 
of het Grand Theatre. 
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2.7.2 Lezen is leuk! 

Lezen is leuk en dat willen we stimuleren. De school heeft een eigen bibliotheek met uitgebreide 
collectie. De leerlingen kunnen boeken lenen voor het stillezen in de groep. We organiseren jaarlijks 
een aantal activiteiten met lezen. 
 
Schrijversdag 
Elk jaar komen er schrijvers in de groepen vertellen over hun werk en hun boeken. De leerlingen 
vinden de bezoeken van schrijvers altijd erg leuk. Door hun mooie verhalen worden de leerlingen 
enthousiast om meer te gaan lezen. Een greep uit de schrijvers die in de afgelopen jaren een bezoek 
hebben gebracht aan De Vuurtoren: Harmen van Straaten, Corien Oranje, Fred Diks, Tjibbe 
Veldkamp, Kees Opmeer en Simon van der Geest. 
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek wordt in het najaar gehouden in heel Nederland. Er wordt altijd een speciaal 
kinderboekenweekgeschenk geschreven. Op school krijgen wij het kinderboekenweeklespakket met 
daarin lessuggesties. De leerkrachten gebruiken dit in de lessen en lezen staat dan extra in de 
spotlight. We openen de Kinderboekenweek op school door een speciale activiteit en sluiten met 
presentaties in de groepen. 
 
Voorleeswedstrijd 
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen meedoen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Eerst wordt in de 
groepen zelf voorgelezen en de beste lezer uit de groep mag meedoen aan de finale op school. De 
winnende voorlezers uit groep 7 en 8 lezen dan voor aan de hele school. Een jury wijst de 
voorleeskampioen van De Vuurtoren aan. Deze voorleeskampioen mag vervolgens meedoen aan de 
lokale wedstrijd. Daarna zijn er nog provinciale en landelijke rondes. De Nationale Voorleeswedstrijd 
wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en wordt georganiseerd in samenwerking met de 
bibliotheken. 
 
Kinderjury 
Na de kerstvakantie starten we op De Vuurtoren met de kinderjury. Leerlingen uit groep 7 lezen en 
beoordelen gedurende zes weken verschillende boeken. Wekelijks komen ze na school even bij 
elkaar om rapportcijfers te geven. De boeken waaruit ze kunnen kiezen worden aangeleverd door de 
bibliotheek uit Lewenborg en zijn allemaal verschenen in het voorgaande jaar. De top 3 van de beste 
boeken wordt doorgegeven aan de Landelijke Kinderjury.  
 
Voorleesontbijt 
Op De Vuurtoren lezen we tijdens het voorleesontbijt voor in de groepen. Soms door de leerkrachten 
zelf en soms door ouders. Ook lezen de leerlingen uit groep 8 weleens voor aan de andere leerlingen. 
Het Nationale Voorleesontbijt vindt jaarlijks in januari plaats en is de start van de Nationale 
Voorleesdagen.  
 
Bezoeken bibliotheek 
De leerlingen uit groep 1 en 2 gaan naar de bibliotheek en krijgen daar een rondleiding. De leerlingen 
uit groep 6 doen een speurtocht in de bibliotheek. 
 
 
 
 
 

http://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/
http://www.kinderjury.nl/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
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2.7.3 Sportactiviteiten 

Naast de reguliere gymlessen doen we op De Vuurtoren nog 
meer aan sport. Vanwege onze sportactiviteiten hebben we het 
vignet Gezonde School behaald.  
 
Plantsoenloop 
Elk jaar in november kunnen de leerlingen van De Vuurtoren meedoen aan de Plantsoenloop. Ze 
kunnen kiezen voor 1 km (voor de kleinsten), 2 km (de grootste groep) of 4 km (de echte hardlopers).  
 
Avondvierdaagse 
De ouderraad organiseert de deelname aan de Avondvierdaagse voor onze school. Elk jaar lopen er 
meer dan 200 leerlingen en ouders mee! Leerlingen moeten zich samen met een begeleider 
opgeven. Op de laatste avond lopen we door het centrum van Groningen en dragen de leerlingen 
een rood Vuurtoren shirt. Ook krijgen ze dan de medaille. 
 
Koningsspelen 
Elk jaar in april staan de Koningsspelen, voorafgegaan door het Koningsontbijt, op het programma. 
Met de Koningsspelen organiseren we een sportieve dag voor alle leerlingen. Voor groep 1 tot en 
met 4 op het plein en voor groep 5 tot en met 8 in de sporthal. 
 
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8 
De Vuurtoren doet mee aan het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi in Groningen. Het toernooi 
vindt plaats op de voetbalvelden van de Esserberg. Leerlingen uit groep 7 en 8 vormen teams en 
spelen wedstrijden tegen teams van andere scholen. De winnende teams gaan door naar de 
regiofinales. De leerlingen spelen in het voetbaltenue van De Vuurtoren. 
 
Sportactiviteiten in de wijk en Sporthopper 
Daarnaast nemen wij deel aan de sportactiviteiten van de Vensterwijk Lewenborg, waaronder 
diverse sportdagen. Ook ontvangen onze leerlingen de Sporthopper, een verzameling sportcursussen 
aangeboden door verschillende sportaanbieders, waar kinderen op een laagdrempelige manier gratis 
of tegen geringe kosten kunnen kennismaken met een sport. 
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3 Organisatie van ons onderwijs 

3.1 Organisatie van de groepen  
De leerlingen zijn vanaf groep 3 zo veel mogelijk verdeeld in groepen van dezelfde leeftijd. De acht leerjaren 
van onze school zijn verdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw: 
- Onderbouw: combinatiegroep 1/2 
- Middenbouw: groep 3, groep 4 en groep 5 
- Bovenbouw: groep 6, groep 7 en groep 8 
 
Op onze school krijgen de meeste groepen les van twee leerkrachten, die samen verantwoordelijk zijn voor het 
onderwijs aan de groep. Beide leerkrachten werken daarom nauw samen en hebben geregeld overleg met 
elkaar. Andere groepen hebben één leerkracht. Er is veel samenwerking georganiseerd binnen het team. We 
bespreken regelmatig de vorderingen en het gedrag van de leerlingen. Aan het einde van het schooljaar vindt 
er een overdracht plaats van de groep aan de volgende leerkracht. Bij deze overdracht wordt ingegaan op 
kenmerken van de groep, bijzondere afspraken rond leerlingen en de leerresultaten, zodat de nieuwe 
leerkracht verder kan gaan waar de vorige is geëindigd.  
 
Onderbouw 
De Vuurtoren heeft in de onderbouw relatief kleine groepen. Gedurende het schooljaar is er nieuwe instroom 
van kleuters die vier jaar worden. In de onderbouw werken we altijd met combinatiegroepen 1/2, omdat wij in 
de ontwikkeling van kleuters geen onderscheid willen maken naar leeftijd, maar een doorgaande 
ontwikkelingslijn aanbieden. Door deze samenstelling vinden de jongsten steun bij de ouderen in de groep en 
geven de oudsten steun aan jongere kleuters, zodat hun ontwikkeling zich kan verdiepen. 
 
Midden- en bovenbouw 
Het streven is om in de groepen 3 t/m 8 zoveel mogelijk te werken met enkelvoudige groepen. Deze groepen 
hebben gemiddeld 27 leerlingen. De oudste kleuters gaan na de zomervakantie door naar groep 3. Dat is voor 
veel kinderen een hele overgang en daarmee houden we nadrukkelijk rekening. Veel afwisseling zorgt ervoor 
dat de overgang van spelen naar leren geleidelijk gaat. 
 
Groepsgrootte 
Voor de grootte van de groepen gelden voor alle scholen dezelfde regels. Een school mag zelf een keuze 
maken waar ze de kleinste groepen wil maken. Wij streven ernaar om voor alle groepen een groepsgrootte te 
creëren die het mogelijk maakt om goed te kunnen werken in en met de groep. We houden hierbij rekening 
met de groepsdynamiek, het aantal kinderen met een individuele leerlijn en de ervaring van de leerkracht. 
 

3.2 Samenstelling van het team 
Naast de groepsleerkrachten en de directeur zijn de volgende functies en taken aan de school verbonden: 
- Intern begeleider (IB’er): is belast met de coördinatie van de leerlingenzorg en het begeleiden van 

leerkrachten. 
- Vakleerkracht bewegen: alle leerlingen van 3 t/m 8 krijgen twee per week gymnastiek van een 

vakleerkracht en de groepen ½ één keer. 
- Conciërge/administratief medewerker: heeft huishoudelijke en ondersteunende taken en is 

verantwoordelijk voor de leerling- en financiële administratie. 
- Onderwijsassistent: ondersteunt de groepsleerkrachten in de groepen. 
- Docent GVO: geeft godsdienstonderwijs aan de leerlingen van groep 7 en 8. 
 
Het management team (MT) bestaat uit de directeur die de eindverantwoordelijkheid heeft, de intern 
begeleider en de bouwcoördinatoren, die een adviserende rol hebben. 
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3.3 Schooltijden 
Wij hanteren voor alle groepen dezelfde schooltijden; er is geen verschil tussen onder-, midden- en 
bovenbouw. De Vuurtoren voldoet met dit rooster aan het wettelijk minimum van 7520 uur 
onderwijstijd in acht schooljaren. 
 

Dag Ochtend Middag 

Maandag 08.30 – 12.00 uur 
Inloop vanaf 8.20 uur 

13.00– 15.00 uur 
Inloop vanaf 12.50 uur 

Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 
Inloop vanaf 8.20 uur 

13.00– 15.00 uur 
Inloop vanaf 12.50 uur 

Woensdag 08.30 – 12.30 uur 
Inloop vanaf 8.20 uur 

 

Donderdag 08.30 – 12.00 uur 
Inloop vanaf 8.15 uur 

13.00– 15.00 uur 
Inloop vanaf 12.50 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.30uur 
Inloop vanaf 8.20 uur 

 

 

3.4 Afwezigheid of ziekte 
Als uw kind ziek is of niet aanwezig kan zijn, dit graag voor schooltijd melden aan de leerkracht van uw 
kind of bellen naar De Vuurtoren. U kunt uw kind ook ziek melden via de mail: ziek@obsdevuurtoren.com.  
Afspraken voor een bezoek aan bijvoorbeeld een (tand)arts dienen zoveel mogelijk buiten de 
schooluren gemaakt te worden. 
 

3.5 Te laat komen 
We vinden het fijn, als de leerlingen op tijd op school zijn. Als zij te laat komen, hanteren we de 
volgende afspraken: 
 
Groep 1 tot en met 5: Drie keer te laat komen in een periode tussen twee schoolvakanties: er volgt 
een waarschuwing aan de leerling en er wordt een brief meegegeven aan de ouders. Bij de vierde 
keer wordt er een melding gedaan aan de leerplichtambtenaar. 
Groep 6 tot en met 8: Drie keer te laat komen in een periode tussen twee schoolvakanties: er volgt 
een waarschuwing aan de leerling en er wordt een brief meegegeven aan de ouders. Bij de vierde 
keer moet de leerling 15 minuten nablijven en wordt er een melding gedaan aan de 
leerplichtambtenaar. 
 

  

mailto:ziek@obsdevuurtoren.com
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3.6 Gymnastiekrooster 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 gymmen twee keer in de week in de 
speelzaal in de school; één keer onder begeleiding van de vakleerkracht 
en één keer onder begeleiding van de eigen leerkracht. De leerlingen van 
de groepen 3 tot en met 8 gymmen twee keer 45 minuten onder 
begeleiding van de vakleerkracht bewegen. Alle groepen krijgen les 
volgens de methode Stroes en Van Gelder in minimaal drie vakken. 
Hierdoor is er een doorgaande beweeglijn door de hele school. 
Hieronder het gymrooster van de groepen 3 tot en met 8. 
 

  

Dinsdag   Donderdag   

Tijdstip Groep Locatie Tijdstip Groep Locatie 

08.30-09.15 uur 4 Kiel 08.30-09.15 uur 3 Kiel 

09.15-10.00 uur 3 Kiel 09.15-10.00 uur 4 Kiel 

10.00-10.45 uur 5 Kiel 10.00-10.45 uur 5 Kiel 

10.45-11.30 uur 6 Kiel 10.45-11.30 uur 6 Kiel 

13.00-14.30 uur 7 Kiel 13.00-14.30 uur 8 Kiel 

 
Op dinsdag vragen we de ouders van de leerlingen van groep 4 en op donderdag die van groep 3 om 
hun kinderen zelf naar de gymzaal te brengen. 
 
Gymkleding 
De kinderen van de groepen 1/2 hebben gymnastiek in de speelzaal in de school. Gemakkelijke 
schoentjes zijn een must! Gymkleding voor de kleuters is niet verplicht. 
 
Op de dagen dat de groepen 3 t/m 8 gym hebben, wordt verwacht dat ze hun gymspullen bij zich hebben: 
- Aparte gymkleding: sterke kleding, die is gemaakt van stof die gemakkelijk vocht opneemt. Voor 

jongens een sportbroekje en sportshirt, voor meisjes kan dit een gympakje of ook een 
sportbroekje (legging) en sportshirt zijn. 

- Gymschoenen: het dragen van gymschoenen is verplicht. Turnschoenen zijn toegestaan, 
balletschoenen vanwege de gladde zool niet in verband met glijden en stoten. 

  
Waardevolle spullen, zoals sieraden en telefoons 
Laat waardevolle spullen thuis. Sieraden kunnen tijdens de gymles kapot gaan en soms ook de drager 
of anderen verwonden. Als kinderen sieraden om hebben, moeten ze daarom tijdens de gymles af. 
We leggen ze in een bakje in de gymzaal, omdat de kleedkamer voor iedereen vrij toegankelijk is. Dit 
geldt ook voor telefoons. De school is niet verantwoordelijk voor sieraden, telefoons en andere 
waardevolle spullen die kwijtraken.  
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3.7 Vakanties en margedagen 
Met margedagen bedoelen we dagen waarop de kinderen vrij zijn van school. De leerkrachten 
gebruiken deze dagen voor onderwijsinhoudelijke bijeenkomsten en cursussen. Elk schoolteam heeft 
marge-uren, omdat de kinderen meer uren naar school gaan dan wettelijk is voorgeschreven. 
 
Vakanties 2020-2021 
Herfstvakantie   10 t/m 18 oktober 2020 
Kerstvakantie   19 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  20 t/m 28 februari 2021 
Tweede paasdag  5 april 2021 
Meivakantie   24 april t/m 9 mei 2021 
Hemelvaart   13 en 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag  24 mei 2021 
Zomervakantie 2021  10 juli t/m 22 augustus 2021 
 
Margedagen 2020-2021 
Donderdag 8 oktober 2020 alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 
Maandag 2 november 2020 alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
Vrijdag 5 februari 2021  alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
Vrijdag 18 juni 2021  alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
Vrijdag 9 juli 2021  alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
 

3.8 Verlof 
De scholen van Openbaar Onderwijs Groningen hebben een regeling, die overeenkomt met wat de 
wet daarover voorschrijft. Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van 
schoolverzuim. Er wordt verlof verleend voor: 

 ziekte; 

 een religieuze verplichting; 

 een huwelijk; 

 een uitvaart; 

 vakanties, indien i.v.m. werkroosters in geen enkele schoolvakantie vakantie genomen kan 
worden. In dit geval graag een werkgeversverklaring overhandigen. 

 
Als u voor uw kind verlof wilt, dan moet u schriftelijk een verzoek tot verlof indienen bij de school. 
Dit formulier is te downloaden via onze website: www.vuurtoren.openbaaronderwijsgroningen.nl. 
 

  

http://www.vuurtoren.openbaaronderwijsgroningen.nl/
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3.9 Inhoud van ons onderwijs 

3.9.1 Onderwijskundige lijn voor de groepen 1 en 2 
In de kleutergroepen gaan wij uit van een doorgaande ontwikkeling bij kleuters en maken we geen 
opsplitsing in groep 1 en 2. Het onderwijs in de kleutergroep sluit aan bij het individuele 
ontwikkelingsniveau van leerlingen. Kinderen leren van elkaar in een uitdagende leeromgeving. De 
klas is zodanig ingericht dat de materialen uitnodigen om te gebruiken. Vanuit een gevoel van 
veiligheid komt een kind tot spelen. Zodoende zal het kind spelenderwijs en ontdekkend gaan leren.  
 
Onderwijskundige principes – thematisch werken 
Het onderwijs in de groepen 1/2 wordt aangeboden vanuit doelen gekoppeld aan thema’s, die zoveel 
mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Deze thema’s komen in ieder geval aan de orde 
in de kring, de hoeken en de werklessen. In de kring kiezen de leerkrachten de activiteiten in aansluiting 
op het thema. In de werklessen zijn de weektaken gericht op de geplande doelen en op het thema. We 
gebruiken de SLO doelen en de methode Schatkist als leidraad voor de opzet van de thema’s. 
 
‘s Morgens wordt er begonnen met een inloop. Op 
maandag wordt er gestart met een vertelkring. 
Tijdens de inloop gaan de kinderen direct aan de slag 
met een werkje dat door henzelf of door de 
leerkracht gekozen is. Tijdens de inloop gaat de 
leerkracht aan de slag met een klein groepje 
leerlingen voor extra hulp. Na de inloop gaan de 
kinderen in de grote kring en wordt er gepraat over 
de dagen van de week en het weer. Hierna wordt er 
een activiteit aangeboden waarmee kinderen activerend aan de slag gaan. Na de kring gaan de 
kinderen aan het werk in hoeken. In elke hoek liggen materialen van verschillende 
moeilijkheidsgraad, zodat alle kinderen daaruit een keuze kunnen maken. Ieder kind kiest een 
activiteit uit één van de hoeken (vrije keuze) of gaat aan de gang met één van de weektaken.  
 
Halverwege de ochtend hebben de kinderen een pauze. Kleuters hebben veel behoefte aan 
beweging. Voor de motorische ontwikkeling zijn de lessen in het speellokaal en het spelen op het 
plein uitermate belangrijk. Bij goed weer gaan de kinderen naar buiten en bij minder goed weer naar 
het speellokaal. ’s Middags beginnen ze met een activiteit in de kring en gaan daarna weer aan het 
werk in hoeken. Als het weer het toelaat, gaan zij nog eens naar buiten. Gedurende alle activiteiten 
let de leerkracht op de verbale, cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van de leerlingen. Die 
terreinen ontwikkelen zich niet los van elkaar, er is steeds sprake van samenhang. Spelen en leren 
vloeien in elkaar over. Kleuters leren veel door eigen spontane activiteiten. Ze zijn voortdurend op 
zoek naar nieuwe uitdagingen. In het spel verkennen en verleggen ze hun eigen grenzen en 
mogelijkheden: dat noemen we zelfontdekkend leren. 
 
Pedagogische principes  
Kleuters krijgen onderwijs dat tegemoet komt aan hun basisbehoeften (welbevinden, autonomie, 
relatie en competentie) en de ontwikkelingsbehoeften die horen bij hun ontwikkelingsfase. Kleuters 
zijn heel betrokken als ze bezig zijn met leren van iets dat past bij hun ontwikkelingsbehoefte van dat 
moment. Daarom bieden wij kleuters een veilig, ondersteunend klimaat dat essentieel is voor het 
ontdekken en begrijpen van de omgeving. Zij leren er dan zo zelfstandig mogelijk mee om te gaan. 
 
Kleuters zijn in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Wij 
investeren in het opbouwen van positieve relaties, zowel van het kind met ons als leerkracht, als van 
de kinderen onderling. Wij luisteren goed naar de kinderen en stimuleren hun onderlinge 
communicatie. Met open vragen sturen wij de aandacht en het zelf denken van de kinderen. 
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Weektaken 
We vinden het belangrijk om leerlingen verantwoordelijkheid te geven, onder andere voor hun eigen 
werk. Ook onze kleuters krijgen een taak, waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die ze zelf 
plannen en uitvoeren. De jongste kleuters maken in ieder geval één van de drie opdrachten van de 
weektaak. De oudste kleuters maken alle drie de opdrachten. De weektaakopdrachten zijn ruim 
gevarieerd, bestrijken verschillende hoeken en de opdrachten zijn niet geheel gesloten. Het 
eindresultaat staat dus niet vast en hangt af van hoe de leerling de opdracht invult. Door te werken 
met weektaakopdrachten, leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor de planning en het 
resultaat van de opdracht. Door ze zelf het moment te laten kiezen waarop ze de weektaak 
uitvoeren, stimuleren we hun autonomie, zelfstandigheid en competentie. Zo nodig zal de leerkracht 
sturend optreden. 
 
Overgang naar groep 3 
Om groep 3 succesvol te kunnen doorlopen, is het belangrijk dat leerlingen een bepaalde mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aankunnen. Daarnaast zijn belangrijke doelen voor eind groep 2: 
- Ze kunnen hun voor- en achternaam schrijven. 
- Ze kennen 18 tekens (letters) actief. 
- Ze hebben kern 1 van Lijn 3 aangeboden gekregen. 
 

3.9.2 Onderwijskundige lijn voor groep 3 tot en met 8 

Ook al hebben de kinderen in groep 3 tot en met 8 dezelfde leeftijd, ze zijn wel allemaal verschillend 
in hun ontwikkeling. We geven daarom gedifferentieerd onderwijs, waarbij we rekening houden met 
deze verschillen. We onderscheiden en accepteren door de school heen dan ook meerdere 
leerwegen. Dit registreren we in het groepsoverzicht, van waaruit we het groepsplan samenstellen. 
 
In eerste instantie is er de basisleerweg. Die omvat de leerstof die alle kinderen aangeboden krijgen 
en in principe moeten kunnen doen. Er zijn kinderen, die af en toe herhaling nodig hebben of op een 
andere manier iets uitgelegd krijgen. Voor deze kinderen is er de herhalingsleerweg. Daarnaast is er 
de verrijkende leerweg voor de kinderen die meer uitdaging aankunnen. Er zijn ook kinderen die 
geheel of voor bepaalde vakken op eigen niveau werken. Hier kiezen we na zorgvuldige afweging 
voor, als kinderen zich heel langzaam of juist heel snel ontwikkelen. Door middel van het taakwerk 
bedienen we kinderen zoveel mogelijk op maat. 
 

3.9.3 Inhoud van de vakken 

Rekenen 
Onze school hanteert voor het rekenonderwijs de methode ‘Alles Telt’. Alles Telt is gebaseerd op het 
uitgangspunt van realistisch rekenen. Realistisch rekenen is een rekendidactiek die zich kenmerkt 
door de nadruk op inzicht. Dit betekent dat er veel tijd wordt ingeruimd voor begripsvorming. Het 
doel is dat leerlingen (concrete) problemen en situaties kunnen oplossen met behulp van eigen 
strategieën en inzichten. Het automatiseren van bijvoorbeeld tafels, klokkijken en sommen onder de 
tien vinden wij belangrijk. Het legt een basis voor de verdere rekenkundige ontwikkeling. De 
instructielessen zijn zo opgebouwd, dat kinderen na een korte uitleg zelfstandig aan de slag gaan. 
Kinderen die het nodig hebben krijgen verlengde instructie. Voor de meerbegaafde kinderen is er 
verrijkend materiaal dat nog meer uitdaging biedt.  
 
Technisch lezen 
In de groepen 1 en 2 richten wij ons op het voorbereiden lezen, ook wel ontluikende geletterdheid 
genoemd. Hiermee leggen wij de basis voor het aanvankelijk lezen (beginnende geletterdheid) in 
groep 3. We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3. Er wordt veel aandacht aan het leesproces 
besteed, waarbij we gebruik maken van verschillende werkvormen. Er is veel ruimte voor 
differentiatie. Materialen als spelletjes, stempelen, boeken, werkbladen en het methodegebonden 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Didactiek
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computerprogramma bieden mogelijkheden voor kinderen die extra aandacht nodig hebben of voor 
kinderen die het leesproces versneld doorlopen.  
 
Thematisch werken: alle vakken geïntegreerd 
Wij geven op De Vuurtoren thematisch onderwijs: alle vakken worden in samenhang aangeboden, 
behalve rekenen, schrijven en bewegen. Groep 1 en 2 werken al jaren doelgericht aan bepaalde 
thema’s. Groep 3 werkt met de methode Lijn 3, die aansluit bij de thema’s van groep 4 tot en met 8. 
Vanaf groep 4 werken we thematisch met de methode Alles-in-1. Binnen de projecten van Alles-in-1 
worden leerstof en vaardigheden in betekenisvolle context aangeboden. Door te werken rond 
thema’s wordt het onderwijs betekenisvol en boeiend. De samenhang tussen de vakken maakt de 
leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. De leerlingen leggen belangrijke dwarsverbanden 
en de leerstof vormt een logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. 
Daardoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren. Door thematisch 
werken worden leerlingen meer betrokken en gemotiveerd. Alles-in-1 biedt veel afwisseling in 
werkvormen en differentiatiemogelijkheden. De verschillende werkvormen sluiten aan bij 
uiteenlopende leerstijlen. De leerlingen werken cognitief, praktisch, creatief, schriftelijk, mondeling 
en digitaal en via onderzoekend en ontdekkend leren. Ook is er afwisseling in organisatievormen: 
klassikaal, individueel of samen. Op deze manieren stimuleren we de verschillende talenten van onze 
leerlingen. 
 
Bij Alles-in-1 worden alle vakken en vaardigheden, met uitzondering van rekenen, schrijven en 
bewegingsonderwijs, in thematische samenhang aangeboden. Taal, spelling en lezen worden 
gekoppeld aan de thematische teksten, verhalen en gedichten. Daarnaast komen de thematische 
begrippen ook terug bij expressie en praktische vaardigheden. Engels maakt wel onderdeel uit van 
Alles-in-1, maar pas vanaf groep 5. Omdat we op De Vuurtoren Engels geven vanaf groep 1, hebben 
we ervoor gekozen om in alle groepen te werken met Groove Me en niet met de Engelse lessen uit 
Alles-in-1. De Alles-in-1 projecten zijn gerangschikt in vijf domeinen: aardrijkskunde – cultuur – 
geschiedenis – techniek – natuur. Per schooljaar komen er vijf projecten aan bod: uit elk domein één. 
 
Schrijven 
Onze school gebruikt voor het schrijfonderwijs de methode ‘Pennenstreken’. Het uitgangspunt van 
deze methode vormt een natuurlijke opbouw met aandacht voor motorische ontwikkeling. Het 
schrijfproces verloopt in groep 3 parallel aan het leesproces. De woorden die kinderen lezen, leren ze 
dan ook schrijven. Schrijven is een belangrijke instrumentele vaardigheid die het leren lezen in 
belangrijke mate ondersteunt. In groep 3 ligt het accent op het leren schrijven in lopend schrift. 
Vanaf groep 4 komt het schrijven van de hoofdletters, het automatiseren van het lopend schrift en 
het ontwikkelen van een eigen handschrift aan bod. De leerlingen krijgen van school in groep 4 één 
keer een vulpen. Dit is een wat duurdere vulpen, omdat deze duurzaam is. Deze vulpen moet dan 
ook tot en met groep 8 meegaan. Wanneer deze vulpen zoek- of beschadigd raakt, moet de leerling 
zelf een nieuwe pen kopen. 
 
Engels 
Kinderen zijn bijzonder taalgevoelig en het leren van meerdere talen stimuleert de taalontwikkeling, 
daarom geven we op De Vuurtoren Engels vanaf groep 1. De nadruk ligt hierbij op het spreken en 
verstaan, maar ook de schriftelijke taalvaardigheid komt aan bod. We gebruiken bij ons onderwijs in 
Engels voor de groepen 1 tot en met 3 de ABC-methode van Classroom English en sluiten aan bij de 
thema’s die in de groepen worden aangeboden. In de groepen 4 tot en met 8 gebruiken we onze 
thematische methode Alles-in-1. We vullen in alle groepen ons onderwijs aan met de materialen van 
Spelen met Engels. 
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Cultuureducatie 
Kenmerkend voor de Vuurtoren is, dat wij in elke groep veel aandacht besteden aan muziek. Zingen, 
algemene muzikale vorming, gitaarles en een orkest in de klas! Vanaf groep 3 doen wij dat onder leiding 
van de docenten van Vrijdag. Niet alleen groep 8 staat op de Vuurtoren op het toneel. Alle groepen 
geven ieder schooljaar hun eigen toneelvoorstelling, waarbij ouders van harte welkom zijn. Om de 
leerlingen nog meer in aanraking te laten komen met muziek, dans en toneel, heeft De Vuurtoren een 
abonnement op het cultuurmenu. De Oosterpoort, de Stadsschouwburg Groningen, het Noord 
Nederlands Orkest en Het Houten Huis bieden aan de onderbouw (groep 1 t/m 4) ieder schooljaar een 
activiteit op de eigen school of in de directe omgeving van de school aan. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
gaat naar de Oosterpoort of Stadsschouwburg Groningen. 
 
Verkeer 
Voor verkeer gebruiken wij de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland. Deze methode richt 
zich op praktische kennis, die leerlingen in het verkeer direct kunnen toepassen. In de groepen 1 en 2 
gaan de verkeerslessen om het leren omgaan met het verkeer. Vanaf groep 3 wordt de kennismaking 
met het verkeer intensiever en vergroot de methode stap voor stap het verkeersinzicht van de kinderen. 
 
Burgerschap: Vreedzame School 
Om te bereiken dat De Vuurtoren een school blijft waar leerlingen met 
plezier naartoe gaan, waar ze zich veilig en geaccepteerd voelen, waar ze 
kunnen omgaan met verschillen, elkaar vertrouwen en van elkaar leren, is 
De Vuurtoren een Vreedzame School. De Vreedzame School is een 
programma voor basisscholen 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. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor 
elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Ook leren zij de 
principes van een democratische samenleving. 
 
Lewenborg is een Vreedzame Wijk. Dat betekent dat niet alleen de scholen, maar ook de tussen de 
middag opvang, buitenschoolse opvang, buurthuizen en het WIJ-team volgens de principes van de 
Vreedzame School werken. 
 
De doelstellingen van de Vreedzame School zijn:  
- De school als een democratische gemeenschap. De leerling heeft een stem en leerlingen, ouders 

en leerkrachten hebben de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te 
voelen.  

- Vergroting van sociale competentie, met name van vaardigheden in conflictoplossing: leerlingen, 
personeel en ouders gedragen zich positief tegenover elkaar.  

- Vergroting van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen voor het klimaat in school 
en klas.  

 
Een aantal leerlingen uit groep 8 krijgt een opleiding tot mediator. Zij zijn herkenbaar op het plein. 
Deze leerlingen zijn in staat om bij een conflict te bemiddelen. We maken kinderen verantwoordelijk 
voor hun eigen gedrag, we leren ze de spelregels en geven ze de middelen om op een vreedzame en 
respectvolle wijze met elkaar om te gaan.  
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Gezonde Leefstijl: bewegen en voeding 
We stimuleren een gezonde leefstijl en hebben extra aandacht voor bewegen en gezonde voeding. 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 gymmen twee keer in de week in de speelzaal in de school; één 
keer onder begeleiding van de vakleerkracht en één keer onder begeleiding van de eigen 
leerkracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymles in de gymzaal aan de Kiel. Deze lessen 
worden verzorgd door de vakleerkracht. Er is voor alle kinderen twee keer 45 minuten een gymles. 
Alle groepen krijgen les volgens de methode Stroes en Van Gelder in drie vakken. Hierdoor is er een 
doorgaande beweeglijn door de hele school. Voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 is er eenmaal 
per week na schooltijd de sportinstuif. Deze wordt georganiseerd door Bslim. Onder leiding van de 
vakleerkracht maken kinderen kennis met verschillende sporten en spelletjes. Deelname is gratis en 
opgeven is niet nodig. Op De Vuurtoren bieden we onze leerlingen schoolfruit aan. Ook daarnaast 
stimuleren we het meenemen van gezond eten en drinken en gezonde traktaties. Naast aandacht 
voor een gezonde leefstijl binnen onze thema’s ‘voeding’ en ‘gezondheid’, bieden we kooklessen aan, 
gaan we naar de schooltuin en bieden we onze leerlingen een voorlees- en Koningsontbijt aan.  
 
Digitale geletterdheid en mediawijsheid 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren omgaan met moderne informatie- en 
communicatiemiddelen. We willen hen helpen om een weg te vinden in de hoeveelheid informatie 
die op hen afkomt en bewust leren omgaan met de computer. We zetten de computer in ter 
ondersteuning van onze lessen en in de hogere leerjaren komen ook de toepassingsvaardigheden, 
zoals tekstverwerken, gericht internetgebruik en het maken van presentaties aan de orde. Elke groep 
heeft minimaal drie computers tot zijn beschikking. Ook hebben alle leerkrachten een digibord tot 
hun beschikking. Ook heeft De Vuurtoren een aantal tablets, die de leerkrachten in onderling overleg 
kunnen inzetten bij hun onderwijs. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen lessen in mediawijsheid.  
 
Godsdienst 
Op De Vuurtoren wordt in groep 7 en 8 één keer per week godsdienstig vormingsonderwijs gegeven 
door een vakdocent. Als Vreedzame School verzorgen onze leerkrachten zelf levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs, waarbij de identiteitsontwikkeling van de leerlingen centraal staat. In overleg 
met de MR is besloten ons godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs ook dit 
schooljaar weer op deze manier te verzorgen. Wij gaan ervan uit, dat alle leerlingen uit groep 7 en 8 
godsdienstig vormingsonderwijs volgen. Wanneer u dit niet wilt, kunt u hiertegen bezwaar maken bij 
de directie van de school.  
 

3.9.4 Gedifferentieerd onderwijs 

Op De Vuurtoren geven we gedifferentieerd onderwijs: onderwijs op drie niveaus binnen de groep. 
Wij werken volgens de 1-zorgroute, waarbij we inventariseren wat leerlingen aan extra zorg nodig 
hebben. Dat doen we door eerst alle leerlingen in kaart te brengen in een groepsoverzicht. Vanuit 
het groepsoverzicht schrijven we voor de hele groep een groepsplan. 
 
In een groep onderscheiden we drie niveaus: de snelle werkers, de middengroep en de groep 
kinderen die wat meer moeite hebben met leren. In het groepsplan staat omschreven welke 
leerroutes die drie groepen volgen voor ieder vak. Om goed te kunnen werken met drie niveaus in 
een groep, gebruiken we het directe instructiemodel. Op basis van toetsgegevens en observatie 
evalueert de leerkracht twee keer per jaar het groepsplan en herschrijft dat. Wij gebruiken deze 
1-zorgroute om de leerlingen op het bij hen passende niveau te brengen. Voor kinderen die dat nodig 
hebben, schrijft de leerkracht een handelingsplan of maakt een ontwikkelingsperspectief. 
 
Verdere toelichting over zorg aan leerlingen en hoe we de resultaten van de leerlingen volgen staat 
in hoofdstuk 4. Ook komen hier de opvang van nieuwe leerlingen en de overgang naar het voortgezet 
onderwijs aan de orde. 
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3.10 Taakwerk in de praktijk 
In groep 1/2 kent men drie soorten taken: 

 de cognitieve taak: bijvoorbeeld reken- en taalactiviteiten 

 de creatieve taak: kleien, knutselen, verven enzovoort 

 de ‘vrije’ taak 
 
De taak wordt gekoppeld aan het thema dat op dat moment centraal staat. De leerkracht stimuleert 
en begeleidt de kinderen bij het plannen van de taken. De kinderen mogen zelf kiezen wanneer ze 
hun taak gaan doen, maar het moet wel af zijn aan het eind van de week. 
 
Na de herfstvakantie beginnen de kinderen in groep 3 met het werken met de taak en het taakblad. 
In het begin werken ze nog maar kort aan hun taak. Dit wordt gedurende het schooljaar uitgebouwd 
tot een volwaardige dagtaak. 
 
In groep 4 beginnen de kinderen met een dagtaak. Gedurende het schooljaar wordt dit uitgebreid naar 
een halve weektaak. De taak wordt vanaf groep 5 steeds uitgebreider en er worden geleidelijk aan ook 
steeds meer onderdelen in de weektaak aangeboden. Aan het eind van groep 5 werken de leerlingen 
met een hele weektaak. Ook in de groepen 6 t/m 8 wordt gewerkt met een weektaak. Deze wordt 
zodanig opgebouwd, dat de kinderen vrijheid van keuze hebben in de volgorde van werken. De 
taakonderdelen moeten in principe zelfstandig gemaakt kunnen worden door de kinderen. 
 
In groep 3 t/m 8 werken de leerlingen met een taakblad. Hierop staat hun dag- of (halve) weektaak. 
Tijdens de uitleg geeft de leerkracht instructie over de taak. Het materiaal behorende bij de taak pakken 
de kinderen zelf: schriften, boeken, kopieën. De taal-, reken- en schrijfschriften en de werkboeken liggen 
op een vaste plek in het lokaal. Ook het inleveren van het werk gebeurt op een vaste plek. Het taakblad 
komt in de map van de leerlingen. 
 
Het principe van uitgestelde aandacht is de basis van zelfstandig werken. Dit vraagt training en een 
consequent optreden. In alle groepen wordt een teken voor uitgestelde aandacht gebruikt. De kinderen 
werken zelfstandig, wanneer dit teken gehanteerd wordt. De leerkracht is dan alleen in noodgevallen 
aanspreekbaar. De kinderen worden op deze manier gestimuleerd voor zichzelf oplossingen te 
bedenken en samen te werken. De leerkracht heeft tijdens de momenten van uitgestelde aandacht de 
tijd om kinderen individueel of in groepjes te helpen en extra uitleg te geven. Voorin de klas staat de 
instructietafel. Hieraan wordt extra uitleg en instructie gegeven. Dit gebeurt niet aan het bureau.  
 
Om samenwerken mogelijk te maken, zitten de kinderen in de groepen 3 t/m 8 zoveel mogelijk in 
groepjes van vier tot zes kinderen. Daarnaast zijn er plekken om zelfstandig en ongestoord te werken, 
bijvoorbeeld in de centrale ruimte van de school. De groepjes wisselen in principe na iedere vakantie. 
Doordat kinderen goed samenwerken, ontstaat in een klas een positieve sfeer en dit werkt weer 
bevorderend op het leren van kinderen. 
 

3.11 Bijzondere activiteiten 
Gedurende het jaar zijn er de volgende bijzondere activiteiten: 
- Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek wordt op school aandacht besteed aan nieuw 

verschenen boeken en aan het thema van de Kinderboekenweek. 
- Sint Maarten. De kinderen maken op school een lampion. Op 11 november wordt Sint Maarten 

gezamenlijk gevierd met het zingen van een aantal liedjes.  
- Sinterklaas. Begin december arriveert Sinterklaas op school, waar hij op het plein wordt onthaald. 

Daarna wordt het feest voortgezet in de klassen.  
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- Kerst doe markt. In de voorlaatste week voor de kerstvakantie worden er op school allerlei 
creativiteitsactiviteiten gehouden rond het thema kerst. 

- Muzikale inloop met kerst. Kinderen die het leuk vinden kunnen voor schooltijd optreden op het 
toneel. Zij kunnen hun talent op muzikaal gebied showen. 

- Kerstmaaltijd. Op de laatste donderdagavond voor de kerstvakantie vindt een kerstmaaltijd plaats 
op school. 

- Schoolreisjes. Ieder jaar gaan alle groepen op schoolreisje. De groepen 1-2, de groepen 3-4-5 en de 
groepen 6-7 gaan samen een dag weg. Groep 8 gaat in de eerste week na de zomervakantie drie 
dagen op schoolkamp naar Schiermonnikoog. 

- Musical. Na acht jaar verlaten de kinderen groep 8 de school. Zij vieren dit met een musical, die 
wordt opgevoerd in één van de laatste weken van het schooljaar. Overdag voert de groep 8 de 
musical op voor de kinderen van de school en ‘s avonds voor hun ouders, familieleden en kennissen. 

- Educatief uitstapje. Elke groep heeft een budget om te besteden aan een educatief uitstapje. 
Behalve dat onze leerlingen door deze uitstapjes nieuwe kennis opdoen, werkt zo’n uitstapje ook 
verbindend in de groep. 

 
Activiteiten buiten school 
- Bibliotheekbezoek. De Openbare Bibliotheek nodigt de kinderen van de groepen 1, 2 en 6 

jaarlijks uit voor een bezoek aan de bibliotheek. De kinderen worden er op een speelse manier 
wegwijs gemaakt.  

- Verkeer. De leerlingen van de groep 8 leggen elk jaar het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen af. Ook doen we mee aan ANWB Streetwise en krijgen de kinderen van groep 7 
en 8 een dode-hoektraining. 

- Vanuit de Vensterwijk is er drie keer per jaar een activiteitenkalender. Hierop staan tal van 
activiteiten waarop kinderen kunnen inschrijven, variërend van koken tot muziek maken en van 
sporten tot drama. 

 
De Vuurtoren geeft de leerlingen elk jaar gelegenheid aan een aantal sporten mee te doen. 
Hieronder vallen in ieder geval de volgende sporten: 
- Voetbal. De groepen 7 en 8 kunnen in het voorjaar meedoen aan het schoolvoetbal.  
- Avondvierdaagse. In juni neemt de school deel aan de avondwandelvierdaagse. De organisatie 

komt vanuit de ouderraad. 
- Voor elke groep is er de jaarlijkse sportdag en natuurlijk doen we mee aan de Koningsspelen. 
 

3.12 Bestuur 
Het bestuur van de school wordt gevormd door 
Openbaar Onderwijs Groningen. Alle openbare 
scholen voor primair, voortgezet en speciaal 
onderwijs in en rondom de stad Groningen vallen 
onder deze stichting. Het motto van Openbaar 
Onderwijs Groningen is: "Samen sterk voor goed 
en innovatief onderwijs". Met al onze medewerkers zetten wij ons daar heel intensief voor in. Wij 
willen jongeren de bagage meegeven die zij nodig hebben om hun plek in de maatschappij te vinden. 
Als scholen werken we daartoe nauw met elkaar samen. 
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4 Systeem van zorg en begeleiding 
Op onze school wordt planmatig gewerkt aan zorg en begeleiding. Wij werken volgens een intern 
zorgsysteem. Het gehele team is samen met de directeur verantwoordelijk voor de zorg en 
begeleiding door de gehele school heen. Het bepalen van het beleid en de coördinatie van de zorg 
liggen in handen van de intern begeleider in samenspraak met de directeur. 
 

4.1 Nieuwe leerlingen 
U als ouder kunt uw kind bij De Vuurtoren aanmelden, zodra hij/zij 3,5 jaar oud is. Voor een 
kennismakingsgesprek kunt u een afspraak maken met de directeur of de onderbouwcoördinator. 
Tijdens dit gesprek krijgt u de nodige informatie en kunt u allerlei vragen stellen. Door het lezen van 
deze schoolgids kunt u thuis alles nog eens rustig overwegen. Indien u besluit uw kind op De 
Vuurtoren te plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie en uw kind aanmelden als 
leerling. Een formulier daarvoor is op school verkrijgbaar. U ontvangt een bevestiging van uw 
aanmelding.  
 
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u bericht over de groep waarin uw kind 
geplaatst zal worden. Elk kind wordt uitgenodigd om twee dagdelen in de groep te komen 
kennismaken. Uw kind kan “echt” naar school op de eerste schooldag na zijn of haar vierde 
verjaardag. Bij de plaatsing in de kleutergroepen streven wij naar zo gemengd mogelijke klassen. We 
letten daarbij op de verdeling van oudste en jongste kleuters, jongens en meisjes en aantal kinderen 
dat extra aandacht nodig heeft. Broertjes en zusjes of neefjes en nichtjes worden bij voorkeur niet in 
dezelfde groep geplaatst.  
 
Wanneer een leerling nieuw op De Vuurtoren is, probeert de school met behulp van de nodige 
informatie vooraf (ouders/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) en observatie een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van de betreffende leerling. Dit gebeurt middels de eerste zes weken procedure. De 
ouders wordt gevraagd een lijst in te vullen, zodat de leerkracht een goed beeld krijgt van het kind. 
Mochten er bijzonderheden zijn, zal de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek. Mocht een leerling 
in een hogere klas binnenkomen, dan vraagt de school elders (basisschool/speciaal onderwijs) 
informatie op. 
 
Als een leerling nieuw op school komt, is het altijd wennen voor hem of haar. Hij of zij komt in een 
nieuwe omgeving met heel veel verschillende nieuwe kinderen. Het kind doet, zeker de eerste tijd, 
erg veel nieuwe indrukken op. Daarom krijgen alle nieuwe leerlingen in de groep een maatje. Dit is 
een oudere leerling uit de groep die de gang van zaken goed kent binnen de groep en de school. Het 
maatje helpt de nieuwe leerling daar waar mogelijk is. Eigenlijk is het maatje een verlengstuk van de 
leerkracht. Een maatje zal de nieuwe leerling bijvoorbeeld de eerste tijd wijzen en helpen met het 
zoeken/vinden van de materialen enzovoorts. 

4.2 Leerlingvolgsysteem 
Op De Vuurtoren volgen we de kinderen vanaf het begin systematisch in hun ontwikkeling. Wij doen 
dat, omdat we het belangrijk vinden zicht te hebben op de diverse ontwikkelingsgebieden van 
kinderen. Daarbij letten we zowel op de leerprestaties als de sociaal-emotionele vorming. We leggen 
dit vast en kunnen zo zien of kinderen op het goede spoor zitten. Hiervoor schrijven we per groep 
een groepsoverzicht en een groepsplan en voor een kind dat dat nodig heeft, een individueel 
handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief. Deze groepsplannen en overzichten worden volgens 
een bepaalde regelmaat geëvalueerd en bijgesteld. Dit is conform de 1-zorgroute. 
 
In de onderbouw volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen door observaties en door gebruik te 
maken van de leerlijnen van het Digikeuzebord. In deze bouw maken we geen gebruik van Citotoetsen. 
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In de groepen 3 tot en met 8 maken de kinderen niet alleen toetsen die bij methoden horen, maar ook 
Cito-toetsen. Deze toetsen zijn genormeerd naar het landelijk gemiddelde. De kinderen worden zo hun 
hele schoolloopbaan gevolgd.  
 
Onze school neemt standaard de volgende Cito-toetsen af: 
- rekenen en wiskunde  groep 3 t/m 8 
- spelling    groep 3 t/m 8 
- technisch lezen   groep 3 t/m 8 
- begrijpend lezen   groep 3 t/m 8 
- sociaal-emotionele ontwikkeling groep 3 t/m 8 (SCOL) 
 

4.3 Basisondersteuning 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01, het samenwerkingsverband voor de 
scholen in de provincie Groningen en gemeente Noordenveld. In het samenwerkingsverband zijn 
afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Uitgangspunt van de leerlingenzorg op OBS De Vuurtoren 
is de 1-zorgroute. Binnen de 1-zorgroute worden vier fases onderscheiden met in het totaal zes stappen.  
 
Fase 1. Waarnemen/signaleren  
Stap 1: evalueren groepsplan en verzamelen van leerlinggegevens  
Stap 2: signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  
Stap 2a: bepalen van de doelen voor de komende periode  
 
Fase 2. Begrijpen/analyseren  
Stap 3: benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen  
 
Fase 3. Plannen  
Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften  
Stap 5: opstellen van het groepsplan  
 
Fase 4. Realiseren  
Stap 6: uitvoeren van het groepsplan  
 
De stappen 1 tot en met 5 worden in het plan van aanpak beschreven. Dit geeft per kind een 
overzicht van de toetsgegevens en de vaardigheidsscores. In het plan van aanpak staat het 
basisaanbod voor de hele groep en het specifieke onderwijsaanbod voor een tweetal subgroepen. 
Hierin wordt het onderscheid gemaakt tussen de instructie gevoelige groep (de basisgroep), de 
instructie onafhankelijke groep en de instructie afhankelijke groep. We geven dus gedifferentieerd 
onderwijs: onderwijs op meerdere niveaus in de groep. Het plan van aanpak is het kerndocument 
waarmee de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en geëvalueerd. 
Het plan van aanpak wordt twee keer per jaar opgesteld door de leerkracht met behulp van de intern 
begeleider. In het plan clustert de leerkracht de leerlingen met dezelfde instructie- en 
verwerkingsbehoefte. Daarnaast wordt goed gekeken wat de onderwijsbehoefte van de individuele 
leerling is. Elk plan wordt twee keer geëvalueerd; eerst een tussenevaluatie op basis van 
methodetoetsen en/of observaties. De tweede keer een eindevaluatie op basis van het 
leerlingvolgsysteem, resultaten en analyses van methodetoetsen en observatie van de leerkracht. 
Gedurende het schooljaar wordt er vier keer per jaar op vastgestelde momenten geëvalueerd. 
 
Zittenblijven vermijden we zoveel mogelijk. Kinderen maken slechts een pas-op-de-plaats, wanneer 
de leerresultaten en/of de ontwikkeling opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten. 
Deze kinderen zijn er soms bij gebaat nog een jaar in dezelfde groep te blijven, vooral als ze nog heel 
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jong zijn. Voor kinderen die vooruit lopen in hun ontwikkeling zorgen we uiteraard voor een 
programma met meer uitdaging.  
 
De school onderhoudt regelmatige contacten en doet indien noodzakelijk een beroep op: 

 Schoolpsycholoog van het Kenniscentrum Openbaar Onderwijs; 

 Overige deskundigen van het Kenniscentrum Openbaar Onderwijs; 

 Ambulant begeleider van het speciaal basisonderwijs; 

 Preventieve ambulant begeleiders van het Kenniscentrum Openbaar Onderwijs; 

 Logopediste van het WIJ-team. 
 
De school werkt samen met: 

 Sociaal verpleegkundige van het WIJ-team; 

 Arts en arts-assistent van het WIJ-team; 

 Playing for Success; 

 Bureau Jeugdzorg; 

 Maatschappelijk Juridische Dienst. 
 

4.3.1 Dyslexie 
Onder de basisondersteuning valt ook het begeleiden van kinderen met dyslexie. Het niet snel 
technisch kunnen lezen en spellen van een kind heeft vaak ernstige gevolgen voor het volgen van 
onderwijs en kan het kind ernstig belemmeren in het ontwikkelen van zijn capaciteiten. Daarnaast 
kan dyslexie het gevoel van eigenwaarde bij een kind negatief beïnvloeden. Vanuit dit perspectief 
hebben alle openbare scholen in Groningen hun aanpak van dyslexie beschreven in de zorgaanpak op 
school. De Vuurtoren heeft een dyslexieprotocol. Bij vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met 
de school. Uitgebreide informatie over dyslexie kunt u vinden op www.steunpuntdyslexie.nl. 
 

4.4 Extra ondersteuning 
Op onze school hebben we een aantal afspraken gemaakt ten aanzien van de extra ondersteuning. 
Binnen onze school proberen wij rekening te houden met de individuele verschillen tussen 
leerlingen. We gaan er vanuit dat in beginsel alle leerlingen bij ons op school kunnen worden 
toegelaten. Toch kan het voorkomen dat op basis van de verkregen informatie er twijfels rijzen of wij 
wel op een voldoende verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk geval 
treden wij in overleg met de ouders. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen, eventueel 
met externe ondersteuning en hulp. 
 
Belangrijke factoren die o.a. een rol spelen bij onze afweging zijn: 
- het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al aanwezig in de groep; 
- de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school; 
- de beïnvloeding van het leerproces van andere leerlingen;  
- evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs; 
- de deskundigheid en ervaring van het personeel; 
- de continuïteit binnen het team; 
- de organisatie/differentiatiecapaciteit van de groep en de school; 
- fysieke toegankelijkheid van het gebouw en de materiële situatie van de school. 
 
In bepaalde gevallen kan het voor komen dat wij het niet verantwoord achten om een leerling 
onderwijs op onze school te laten volgen. Dat wil zeggen dat er een te groot gat zit tussen dat wat 
het kind nodig heeft aan goede begeleiding, ondersteuning én dat wat wij kunnen bieden. Deze 
leerling kunnen wij dan geen onderwijs bieden op onze school. 
 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/
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Bij leerlingen die verstoring van de rust en veiligheid op school veroorzaken, handelen wij volgens 
het bovenschools beleidsdocument ‘Toelating, schorsing en verwijdering’. 
 
De afspraken rond zorg en begeleiding zijn nader uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) van De Vuurtoren. 
 

4.5 Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze wet zijn dat: 

 reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

 scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen 
voor een passende plek);  

 scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan 
leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

 er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. 
 
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle 
gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld. 
 
Ondersteuning aan leerlingen  
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en 
locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen 
vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra 
ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen 
bij uw huidige school of de school van uw keuze. De besturen van de scholen hebben er voor 
gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato van het aantal leerlingen per 
schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scholen de 
gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra 
ondersteuning verder uit te werken en te versterken.  
 
Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte 
van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het 
speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs1 moet de school, in 
afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie 
van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de 
toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs). 
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van 
het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van 
Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie. 
 
Informatie voor ouders/verzorgers 
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat 
om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met 
uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de 
adequate informatievoorziening aan ouders.  
 
Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal 
Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra 

                                                                 
1 Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal 
onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die 
bepaalt of de leerling toelaatbaar is.  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal 
Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail: 
info@cigroningen.nl. 
 
Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de Coördinator als Procesondersteuner van het 
Samenwerkingsverband: 
Coördinator:  Roel Weener – roel@wkonderwijsadvies.nl  – 06-12060863 
Procesondersteuner: Marjet Westerhoff – marjet.westerhoff@gmail.com – 06-27557709 
 
Website en contactgegevens samenwerkingsverband  
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar onder 
andere ouders/verzorgers. Hiertoe hebben we een eigen website ingericht: 
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01  
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de 
ontwikkelingen, plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband.  
 
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de 
samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend 
Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over 
extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch 
bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + 
kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl 
 
Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs: 
telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI) 
mail CvA: info@cvagroningen.nl  
mail CI:  info@cigroningen.nl 
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen 
 
Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01: 
Postadres:  Postbus 138, 9640 AC Veendam 
Management:  Roel Weener en Marjet Westerhoff 
Telefoon:  06-12060863 en 06-27557709 
E-mail:   roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com 
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl 
 

4.6 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
Per 1 juli 2013 geldt er een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. 
De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe leerkrachten kindermishandeling signaleren en 
melden. Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te 
melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin 
betrokken. De code bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat beschreven wat een leerkracht moet 
doen wanneer hij of zij vermoedt dat een kind met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft. 
Daarmee kan zij uiteindelijk bepalen of zij er officieel melding van moet maken.  
  

mailto:info@cigroningen.nl
mailto:roel@wkonderwijsadvies.nl
mailto:marjet.westerhoff@gmail.com
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
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http://www.passendonderwijsenouders.nl/
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mailto:marjet.westerhoff@gmail.com
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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De meldcode bestaat minimaal uit de volgende vijf stappen: 
1. Breng signalen in kaart. 
2. Overleg met een deskundige collega op school en bij twijfel vraag advies bij Veilig Thuis en/of 

letseldeskundige.  
3. Voer een gesprek met de ouders over de signalen.  
4. Wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader. Bij twijfel altijd contact met Veilig Thuis.  
5. Beslis over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp. 
 
In stap 5 worden twee beslissingen genomen: het beslissen of een melding bij Veilig Thuis 
noodzakelijk is en vervolgens het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. Het 
is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De 
betrokken persoon in het onderwijs (dit kan de aandachtsfunctionaris zijn) vraagt zich op basis van 
signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan de hand van vijf 
afwegingsvragen. Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van hulp tot de 
mogelijkheden van zowel de school als de betrokkenen (ouders/verzorgers) behoort. Als melden 
volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp in 
overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden. Melden is niet verplicht en kan ook 
anoniem. De Vuurtoren heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld (de 
intern begeleider) en het streven is dat zij lid wordt van de Landelijke Vakgroep Aandacht 
functionarissen kindermishandeling. Dit is een beroepsorganisatie ter bevordering van de 
deskundigheid van de aanpak van kindermishandeling. 
 

4.7 Groep 8 en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs 
Groep 8 is een belangrijk jaar voor leerlingen van onze school. In dit jaar wordt namelijk de keuze 
gemaakt voor een vorm van voortgezet onderwijs en een school. De procedure hiervoor is als volgt.  
In oktober/november is er een voorlopig adviesgesprek tussen de leerling, de ouders en de 
leerkracht van groep 8. In dit gesprek wordt op basis van de leerprestaties, zelfstandigheid, ambitie 
en interesses van de leerling een voorlopig advies gegeven. Hierbij gebruiken wij de Plaatsingswijzer, 
waarin de toetsgegevens uit ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 zijn opgenomen. Het voorlopige 
advies is niet alleen gebaseerd op de Plaatsingswijzer, maar ook op observaties van de leerkracht. 
 
Leerlingen en hun ouders kunnen vervolgens in januari de open dagen bezoeken van scholen die in 
aanmerking komen. In februari volgt het definitieve advies. Dit zal in de meeste gevallen in de buurt 
liggen van het voorlopige advies dat ouders en leerling in november hebben gekregen. De leerlingen 
en hun ouders maken vervolgens een keuze voor een school voortgezet onderwijs. De aanmelding bij 
deze school dient door de ouders te worden gedaan en niet door de basisschool! In april maken de 
leerlingen de Cito-eindtoets. Deze eindtoets dient als controle van het gegeven advies. Tenslotte 
wordt de inschrijving voor de desbetreffende school definitief. 
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5 Ons team 
De Vuurtoren heeft een enthousiast, professioneel team dat ieder kind de kans biedt om het beste 
uit zichzelf te halen in de verschillende fases van zijn of haar ontwikkeling. Wij bieden onze leerlingen 
een uitdagende leeromgeving waarbinnen zij zich bewust worden van hun eigen talenten en zich 
daarin optimaal kunnen ontplooien. 
 
Een team van ongeveer 25 mensen zorgt ervoor dat het onderwijs op De Vuurtoren dagelijks zo goed 
mogelijk verloopt. Daarbij is sprake van jong en wat ouder, fulltimers en parttimers, leidinggevend 
personeel, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunende teamleden. Een team met een 
goede sfeer vormt de basis van ons werken.  
 

5.1 Personeel, onderwijsgevend 
De Vuurtoren heeft een directeur, die eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken op school en 
voor de ontwikkeling van een meerjarig schoolbeleid. Daarnaast werkt er op De Vuurtoren een intern 
begeleider (IB’er), die de leerlingenzorg binnen de school organiseert, coördineert en bewaakt. De 
groepsleerkrachten werken, afhankelijk van hun taakomvang, volledig of in deeltijd. Voor het vak 
bewegingsonderwijs (gymnastiek) is er vanaf groep 1 een vakleerkracht. Voor groep 7 en 8 is er een 
vakleerkracht godsdienst. 
 

5.2 Personeel, onderwijsondersteunend 
Op onze school is onderwijsondersteunend personeel aanwezig, voor een deel vrijwillig. Zij 
ondersteunen de groepsleerkrachten bij hun dagelijks werk. Ook is er twee dagen per week een 
administratieve kracht, die onder andere de leerlingadministratie verzorgt. Daarnaast is er voor een 
aantal uren per week een conciërge, die het personeel van De Vuurtoren op vele manieren ondersteunt. 
 

5.3 Vervangers 
Wanneer een leerkracht ziek is, wordt er via de invalpool van Openbaar Onderwijs Groningen naar 
geschikte vervanging gezocht. We doen altijd ons uiterste best een invaller te vinden, die bekend is 
met de werkwijze op De Vuurtoren. Door het lerarentekort is het ook op De Vuurtoren moeilijk om 
invallers te vinden. Wij doen ons uiterste best om in noodgevallen een oplossing te vinden. Dit kan 
zijn door groepen samen te voegen of door leerlingen te verdelen over andere groepen. We sturen 
een groep alleen naar huis, als er echt geen andere oplossing is. 
 

5.4 Stagiair(e)s en studenten 
Op De Vuurtoren vinden we het belangrijk om onderwijsgevenden in opleiding de kans te bieden het 
vak in de praktijk te leren. We begeleiden daarom elk schooljaar stagiair(e)s van de Pedagogische 
Academie, van de opleiding tot onderwijsassistent en van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. 
In overleg met het team wordt bekeken in welke groepen er stage gelopen kan worden. De 
eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de klas ligt uiteraard bij de groepsleerkracht. Ook 
bieden wij elk schooljaar laatstejaars studenten de mogelijkheid tot een LIO-stage (Leerkracht In 
Opleiding). Een leerkracht in opleiding neemt tijdens de stageperiode alle groepswerkzaamheden en 
verantwoordelijkheden over van de leerkracht, gedurende een deel van de week. De leerkracht is wel 
altijd als achterwacht op school aanwezig. Bij ziekte van de leerkracht mag een leerkracht in opleiding 
de groep overnemen. De LIO-studenten worden begeleid door de groepsleerkracht, daarbij 
ondersteund door de leerkracht die op De Vuurtoren stagebegeleiding in zijn/haar takenpakket heeft. 
 

  



34 
 

6 Resultaten van het onderwijs 

6.1 Cito eindtoets 
In het onderstaande overzicht zijn de Cito eindtoets groep 8 scores weergegeven. In deze tabel zijn 
de scores weergegeven van alle deelnemende leerlingen, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. 
 

De Vuurtoren Cito scores Landelijk gemiddelde 

2015 539,6 535,3 

2016 540,0 534,9 

2017 540,3 535,6 

2018 541,2 535,6 

2019 539,7 536,1 

 
In 2020 is vanwege de coronamaatregelen geen Cito eindtoets afgenomen. 
 

6.2 Tussentijdse Cito toetsen 
Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de inspectie de tussenresultaten van scholen in het 
primair onderwijs niet meer. De inspectie blijft het belangrijk vinden dat scholen goede resultaten 
halen en de ontwikkeling van leerlingen goed volgen. De inspectie vraagt van iedere leraar en school 
om een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van de leerlingen, dit te vergelijken met de 
resultaten van vergelijkbare leerlingen en op adequate actie te ondernemen als dat nodig is. Het is 
aan de scholen om te bepalen op welke wijze dat beeld gevormd wordt. De wet schrijft minimaal 
voor dat de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen systematisch met behulp van een 
leerlingvolgsysteem gevolgd wordt. 
 
Op De Vuurtoren maken wij twee maal per schooljaar een plan van aanpak, waarin de resultaten van 
de Cito toetsen van alle leerlingen zijn opgenomen en waarin het onderwijs op elke leerling wordt 
afgestemd. Eveneens twee maal per jaar stellen wij de groepsplannen indien nodig bij. Op basis van 
de resultaten op de Cito toetsen voor rekenen, taal en technisch en begrijpend lezen maken wij twee 
maal per schooljaar een trendanalyse. Hierin vergelijken wij onze resultaten met het landelijk 
gemiddelde en volgen wij onze groepen door de jaren heen. Aan de hand van onder andere de 
trendanalyse bepalen wij of onze groepsplannen moeten worden bijgesteld en welke interventies 
nodig zijn.  
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7 Kwaliteit van het onderwijs 

7.1 Inspectie van het Onderwijs 
In februari 2019 heeft De Vuurtoren bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. Binnen het 
domein Onderwijsproces heeft de Inspectie de standaarden Aanbod en Didactisch Handelen 
onderzocht. Beide standaarden werden als goed gewaardeerd. De Inspectie over Aanbod: 
 

De school heeft een breed aanbod dat aansluit op de behoefte van de leerlingenpopulatie. 
Voor leerlingen die meer aankunnen, zet ze aanvullend uitdagend lesmateriaal in. Een 
speerpunt in de ontwikkeling van het aanbod is een thematisch en geïntegreerd aanbod voor 
taal en wereldoriëntatie, dat de school met veel inzet invoert. Daarnaast vernieuwt de school 
het aanbod voor Engels en voor kunst en culturele vorming op basis van door het bestuur 
ontwikkelde leerlijnen. Het programma voor burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling 
is zichtbaar in de school. 

 
De Inspectie over Didactisch Handelen: 
 

In de meeste lessen is sprake van een duidelijke doelgerichte uitleg die leerlingen helpt de 
leerstof te begrijpen. De leraren besteden aandacht aan het ophalen van voorkennis bij 
leerlingen en stemmen de uitleg daarop af. Tijdens de uitleg gaan ze regelmatig na of leerlingen 
tot begrip komen. De mate van instructie en verwerking van leerstof zijn afgestemd op de 
verschillen in de klas. De leraren hanteren activerende werkvormen, waarbij leerlingen 
samenwerken. De lessen hebben een goed tempo en er heerst een taakgerichte werksfeer 

 
Binnen het domein Schoolklimaat heeft de Inspectie de standaard Veiligheid onderzocht. Deze 
standaard waardeerden zij als voldoende. Binnen het domein Kwaliteitszorg en Ambitie heeft de 
Inspectie gekeken naar de standaarden Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoordingen en 
Dialoog. Kwaliteitszorg- en cultuur werden met een goed beoordeeld, Verantwoording en Dialoog 
met een voldoende. 
 
De Inspectie over Kwaliteitszorg: 
 

De school heeft goed zicht op de eigen kwaliteit. In aanvulling op de afspraken met het 
bestuur werkt de school met een systeem van kwaliteitskaarten voor zelfevaluatie en borging 
van het onderwijsleerproces. Dit systeem biedt structuur en de directie past het doordacht 
toe. Met een eigen kijkwijzer monitort de school de didactische vaardigheden van de leraren. 
De prioriteiten voor de schoolontwikkeling zijn duidelijk. Thema’s uit het strategisch beleid 
van het bestuur zijn herkenbaar in het schoolplan opgenomen. We zien de voornemens terug 
in het jaarplan dat de school opstelt. 

 
De Inspectie over Kwaliteitscultuur: 
 

Schoolleiding en team werken op een evenwichtige manier samen aan de kwaliteitsverbetering 
en de eigen professionaliteit. Het team heeft de afgelopen jaren in een vrij stabiele 
samenstelling kunnen werken aan een goede onderwijskwaliteit. In verschillende werkgroepen 
nemen de leraren verantwoordelijkheid voor verbeterthema’s en ervaren ze ruimte om de 
gewenste ontwikkeling te realiseren. “We willen goed implementeren en nemen de tijd die 
nodig is”. Het onderwijskundige leiderschap sluit hier goed op aan. De schoolleiding geeft ruimte 
en vertrouwen, maar volgt de ontwikkeling nauwgezet en stuurt zo nodig bij. Binnen de school is 
specialistische expertise aanwezig. Leraren kunnen ook van elkaar leren. Ook ervaren team en 
schoolleiding goede mogelijkheden voor de eigen professionalisering, onder meer via scholingen 
die het bestuur aanbiedt. 
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7.2 Gerealiseerde kwaliteit in het schooljaar 2019-2020 

7.2.1 Verdere implementatie van thematisch werken in groep 3 tot en met 8 

Het schooljaar 2019-2020 was het tweede jaar waarin we op De Vuurtoren volledig thematisch 
onderwijs hebben geboden. Het thematisch werken begint op De Vuurtoren steeds meer vorm te 
krijgen. De leerkrachten raken er steeds bedrevener in en de leerlingen steeds enthousiaster. Het 
aanbrengen van een doorgaande lijn in thematisch werken tussen onder-, midden- en bovenbouw is 
een gezamenlijke inspanning van het gehele team, intern begeleider en directeur. 
 

7.2.2 Werken met doorgaande leerlijnen voor Engels, digitale geletterdheid en kunst & cultuur 

Het streven is een koppeling aan te brengen tussen thematisch werken en onderzoekend leren én 
om verbinding te leggen met de doorgaande leerlijnen voor Engels, digitale geletterdheid en kunst & 
cultuur. Op die manier worden alle vakken (behalve rekenen, schrijven en bewegen) op De 
Vuurtoren in de nabije toekomst geïntegreerd aangeboden. 
 

7.2.3 Het bevorderen van actief leren, actieve betrokkenheid bij het eigen leerproces 

Het bevorderen van het actief leren van onze leerling staat in de gehele planperiode van vier jaar 
centraal. In het schooljaar 2019-2020 hebben we ons met name gericht op de doorgaande lijn van 
groep 1 tot en met groep 8 betreffende het voeren van kindgesprekken. Met dit doel heeft onze 
intern begeleider een onderzoek uitgevoerd op onze eigen en op andere scholen. Hieruit is een 
aantal aanbevelingen met betrekking tot de inhoud van de gesprekken naar voren gekomen, alsmede 
een aantal tips voor de praktische uitvoering ervan. Deze aanbevelingen en tips gaan we het 
komende schooljaar in de praktijk brengen. 
 

7.2.4 Het aanschaffen en implementeren van een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen 

In het schooljaar 2019-2020 hebben we voor het eerst met de methode Lijn 3 voor aanvankelijk lezen 
gewerkt. Hierover zijn zowel de leerkracht, leerlingen als ouders enthousiast. De leesresultaten 
waren zeer goed. Aandachtspunt blijft het aansluiten bij het thematisch werken van de groepen 1/2 
en dat van de groepen 4 tot en met 8. Een mogelijkheid is dat de kleuters met hun thema's 
aansluiten bij die van Lijn 3. Deze thema's bevinden zich namelijk in dezelfde domeinen. 
 

7.2.5 Aanbieden van bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 door de vakleerkracht 

De vakleerkracht bewegen heeft in het schooljaar 2019-2020 voor het eerst ook lesgegeven aan de 
groepen 1/2. Dit is zowel hemzelf, de groepsleerkrachten als de leerlingen heel goed bevallen. De 
doorgaande lijn in het bewegingsonderwijs op De Vuurtoren is hierdoor nog beter zichtbaar 
geworden. De groepsleerkrachten putten uit de expertise van de vakleerkracht en maken daarvan 
gebruik tijdens hun eigen lessen bewegingsonderwijs aan de kleuters, die ze ook nog geven. Het 
inzetten van de vakleerkracht bij het bewegingsonderwijs van de kleuters wordt gecontinueerd en 
deze extra inzet wordt vast in de formatie opgenomen. 
 

7.2.6 Het bevorderen van actief leren door de verdere implementatie van kindgesprekken 

De intern begeleider heeft een onderzoek uitgevoerd op onze eigen en op andere scholen, met als 
doel een doorgaande lijn tot stand te brengen in het voeren van kindgesprekken van groep 1 tot en 
met groep 8. Hieruit is een aantal aanbevelingen met betrekking tot de inhoud van de gesprekken 
naar voren gekomen, alsmede een aantal tips voor de praktische uitvoering ervan. Deze 
aanbevelingen en tips gaan we het komende schooljaar in de praktijk brengen. 
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7.2.7 Versterken van de teamkwaliteit 

Het gehele team heeft in het schooljaar 2019-2020 de training Human Dynamics gevolgd. Dit heeft 
ons nader tot elkaar gebracht en heeft de teamkwaliteit, die toch al goed was, verder versterkt. Het 
heeft inzicht opgeleverd in de beweegredenen en reacties van de collega's. Deze manier van kijken 
werkt door in de wijze waarop de leerkrachten de leerlingen beschouwen. 
 

7.2.8 Werken volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School tijdens de TMO 

Het overblijfteam heeft een scholing gevolgd in de aanpak volgens de Vreedzame School, waardoor 
het onderwijsteam en het overblijfteam dezelfde pedagogische aanpak hanteren. Dit krijgt in de 
toekomst een vervolg, bijvoorbeeld door het afleggen van klassenbezoeken bij zowel het onderwijs- 
als het overblijfteam. 
 

7.2.9 Het opzetten van een structureel en cyclisch systeem van kwaliteitszorg 

Het opzetten en invoeren van een structureel en cyclisch systeem van kwaliteitszorg met behulp van 
het systeem voor kwaliteitszorg WMK is zeer goed gelukt. Voor onze aanpak op De Vuurtoren 
werden wij gecomplimenteerd door de Inspectie van het Onderwijs. De geplande activiteiten zijn 
uitgevoerd en de verbeteracties voortkomende uit de quick scans worden meegenomen in het 
volgende jaarplan. Voor de gehele planperiode van vier jaar is een planning gemaakt voor het 
afnemen van quick scans en schooldiagnoses, waarmee een structureel en cyclisch systeem tot stand 
is gebracht. 
 

7.2.10 Starten van een tiende groep 

Vanwege groei van het aantal leerlingen is De Vuurtoren in november 2019 een tiende groep gestart. 
De groei werd veroorzaakt door een grotere instroom van 4-jarigen, maar ook door een aantal 
zijinstromers in midden- en bovenbouw. De nieuwe, tiende groep was het afgelopen jaar een 
instroomgroep van 4-jarigen, omdat wij de bestaande kleutergroepen niet gedurende het schooljaar 
wilden wijzigen. Het schooljaar 2020-2021 kiezen wij echter weer voor vier groepen 1/2. 
 

7.3 Beleidsvoornemens schooljaar 2020-2021 
Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we de volgende beleidsvoornemens: 
 

Domein Aandachtspunt 

1. Actief Burgerschap en Sociale Cohesie Het werken volgens de uitgangspunten van de 
Vreedzame School koppelen aan thematisch 
werken 

2. Leerstofaanbod Aanbieden van lessen in mediawijsheid in de 
groepen 5 t/m 8 

3. Actieve en zelfstandige leerhouding van de 
leerlingen  

Het bevorderen van actief leren door de 
verdere implementatie van kindgesprekken 

4. Talentontwikkeling  Het inrichten van een talentenmarktplaats, 
waar leerlingen hun vraag en aanbod kenbaar 
kunnen maken 

5. Passend onderwijs  Het opstellen van een beleidsplan voor 
meerpresteerders en hoogbegaafden en het 
hierin beschreven beleid in gebruik nemen 

6. Resultaten  Het opstellen van eigen en ambitieuze normen 
met betrekking tot de eind- en tussentijdse 
opbrengsten 
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Domein Aandachtspunt 

7. Thematisch werken Het aanschaffen en implementeren van nieuwe 
thema’s voor Alles-in-1 

8. Thematisch werken Verdere implementatie van thematisch werken 
in groep 3 tot en met 8 

9. Thematisch werken Het opstellen van een doorgaande lijn in 
thematisch werken in de groepen 1 t/m 8 

10. Bevoegde en bekwame leraren Ingebruikname van Bardo, een systeem 
waarmee leerkrachten kunnen werken aan hun 
bekwaamheid en competenties 
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8 Samenwerkingspartners 

8.1 Vensterwijk Lewenborg 
De Vuurtoren maakt deel uit van de Vensterwijk Lewenborg. De 
Vensterwijk is een samenwerkingsverband van allerlei 
instellingen in de wijk. De instellingen werken samen met 
kinderen en/of met hun ouders om de ontwikkelingskansen van 
kinderen te vergroten. In Vensterwijk Lewenborg is er sprake van 
een bundeling van vijf basisscholen, een school voor speciaal 

basisonderwijs en verschillende andere partners in de wijk zoals peuterspeelzalen, kinderopvang, 
bibliotheek, sportverenigingen, wijkcentrum, het WIJ-team enzovoorts. Voorheen werkten deze 
instelling vaak los van elkaar. De Vensterwijk brengt hun inspanningen bijeen. De Vensterwijk 
verbindt de drie werelden van het kind: thuis, school en vrije tijd. Vensterwijk Lewenborg biedt onder 
andere een speciale aanpak voor sport: Bslim. Ook organiseert Vensterwijk Lewenborg veel 
naschoolse activiteiten; ieder kind krijgt daarvoor de activiteitenladder mee naar huis. Ook zijn er 
cursussen en bijeenkomsten voor ouders. 
 

8.2 Buitenschoolse opvang 
De Optimist 

De buitenschoolse opvang (BSO) van De Vuurtoren wordt door de SKSG. 
Uw kind kan gebruik maken van de BSO voor en na school van maandag 
tot en met vrijdag. In de school zit een van de locaties van de SKSG: de 
Optimist, met twee groepen. Mocht deze locatie vol zijn, dan kunnen de 
kinderen worden opgevangen bij een van de andere locaties van SKSG in 
de wijk. 
 

Wanneer u gebruik maakt van de voorschoolse opvang, kunt u uw kind(eren) voor schooltijd zelf bij 
de locatie brengen. Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door een pedagogisch 
medewerker van SKSG en begeleid naar de locatie. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op 
de schooltijden, margedagen en schoolvakanties. Voor inschrijven en aanvullende informatie kunt u 
contact opnemen met de klantenservice van SKSG op telefoonnummer 050 317 1390 of 
zie: www.sksg.nl. 
 
Openingstijden SKSG Lewenborg 
Optimist, Atlantis en Boegbeeld zijn elke werkdag geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Paddeltje is elke 
werkdag geopend van 7.00 tot 18.00 uur. Met uitzondering van de Optimist, is op alle BSO’s van de 
SKSG in Lewenborg verlengde opvang mogelijk tot 18.30 uur. 
 
 
Juffies BSO 

In de kantine van FC Lewenborg, dus vlak achter onze school, opent na 
de zomervakantie 2019 Juffies BSO haar deuren. Zij gaan in ieder geval 
van start voor de naschoolse opvang (tot 18.30 uur) op maandag, 
dinsdag en donderdag. Als er animo genoeg is, is er ook naschoolse 
opvang mogelijk op woensdag en vrijdag. Indien van de naschoolse 
opvang gebruik wordt gemaakt, is ook voorschoolse opvang mogelijk 
vanaf 7.00 uur. Zie voor meer informatie www.juffies.nl. 
 
  

http://www.sksg.nl/
http://www.sksg.nl/
http://juffies.nl/
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Poppejans 
Leerlingen van De Vuurtoren kunnen na schooltijd ook naar Kindercentrum 
Poppejans. Zij bieden buitenschoolse opvang in de speelzaal van basisschool De 
Driebond aan de Woldweg in Ruischerbrug. De opvangtijden van Poppejans zijn 
flexibel, maar worden wel van te voren met u afgesproken. Het is mogelijk om 
vaste opvanguren of flexibele opvanguren af te spreken.  
 
Openingstijden Kindercentrum Poppejans 

De buitenschoolse opvang van Poppejans is op werkdagen geopend van 14.00 tot 18.30 uur. 
Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 6.30 uur op de dagopvang aan de Gerststraat. 
 
 

8.3 Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd 
door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het 
consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg 
tegen op de basisschool. In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de 
basisschoolperiode.  
 
Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht 
Voordat kinderen in groep 3 beginnen met lezen en schrijven, is het belangrijk om te weten hoe het 
met de oren en ogen is. Daarom komt de doktersassistente van de GGD in groep 2 langs om het 
gehoor- en gezichtsvermogen te onderzoeken. De kinderen worden tijdens dit onderzoek ook 
gemeten en gewogen. Een goed gewicht zorgt ervoor dat ze lekker in hun vel zitten en stimuleert het 
zelfvertrouwen. Bij het meten van de lengte en het gewicht hoeft uw kind alleen de schoenen uit te 
doen. Om de lengte en het gewicht te volgen, komt de doktersassistente opnieuw langs om te meten 
en wegen in groep 7. Alleen de schoenen gaan weer uit. De kinderen krijgen in groep 7 ook een 
voorlichting over voeding en bewegen. 
 
De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder toestemming geeft. Hierover ontvangt u een 
brief. Komen er bijzonderheden uit de onderzoeken? Dan neemt een medewerker van de 
Jeugdgezondheidszorg contact met u op. Samen overlegt u wat er moet gebeuren. Als u zelf vragen 
heeft, kunt u natuurlijk ook contact met de GGD opnemen. Aan het einde van dit artikel leest 
u hoe u dit kunt doen. 
 
Vragenlijsten groep 2 en 7 
Als uw kind in groep 2 en 7 zit, ontvangt u van de GGD een brief over de onderzoeken die in deze 
groepen plaatsvinden. U krijgt de vraag om een digitale vragenlijst over de gezondheid en het welzijn 
van uw kind in te vullen. Met een code kunt u deze vragenlijst via de website van GGD Groningen 
openen. De gegevens die u invult, worden verwerkt in het persoonlijke Jeugdgezondheidszorgdossier 
van uw kind. Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige 
of arts van de GGD. Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van 
stem, spraak en/of taal? Dan overlegt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD met u of 
er verder onderzoek nodig is. 
 
Contact met de leerkrachten op school 
De GGD heeft ook contact met de leerkrachten over de groei en ontwikkeling van de kinderen. Als zij 
bijzonderheden opmerken bij een kind, kunnen ze dit aan de GGD doorgeven. Maar voordat ze dit 
doen, hebben ze hierover eerst altijd overleg met u als ouder. 
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Privacyreglement 
Alle informatie over uw kind wordt vertrouwelijk behandeld. GGD Groningen heeft hiervoor een 
privacyreglement opgesteld. U kunt dit vinden op de website van GGD Groningen: 
https://ggd.groningen.nl/over-ggdgroningen/privacyreglement.  
 
Vaccinaties 
Als uw kind 9 is, ontvangt u van de GGD een uitnodiging voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen 
worden dan gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode 
hond krijgen. Alle 12-jarige meisjes worden ook nog twee keer uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie. 
Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker. 
 
Aandacht voor gezondheid op school 
De GGD adviseert scholen bij de aanpak van gezondheidsonderwerpen. Bijvoorbeeld rond voeding en 
bewegen, pesten of relaties en seksualiteit. Met behulp van menukaarten kunnen scholen keuzes 
maken uit heel veel activiteiten en projecten. Kijk maar eens op ggd.groningen.nl/gezonde-school.  
 
Informatie over gezondheid en opvoeding 
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. 
Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen. Kijk 
hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding/informatie-en-opvoedings-folders.  
 

8.4 WIJ-team Lewenborg 
Hebt u een vraag over opvoeden, opgroeien of zoekt u jeugdhulp? Dan kunt u terecht bij de 
wijkteams van WIJ Groningen. Onder deze organisatie valt ook het voormalige Centrum voor Jeugd 
en Gezin Groningen (CJG). Samen met u kijken deskundige jeugdhulpmedewerkers welke 
ondersteuning en hulp u nodig heeft en hoe u dat kunt regelen. Het WIJ-team is er onder andere 
voor (aanstaande) ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals. U kunt bij het WIJ-
team terecht voor het consultatiebureau, opvoedtips, hulp en ondersteuning en specialistisch hulp.  
 
WIJ Lewenborg is gevestigd aan de Kajuit 4 in Groningen en is geopend op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur. WIJ Lewenborg is telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden via telefoonnummer 
(050) 367 42 02 en via mail wijlewenborg@wij.groningen.nl.  
 
Werkwijze op school, rol van het WIJ-team 
Er zijn contactpersonen vanuit het WIJ-team Lewenborg gekoppeld aan de basisscholen, 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wanneer een leerkracht zorgen heeft over een kind, dan 
wordt dat besproken met de ouders/verzorgers. De leerkracht heeft nauw contact met de intern 
begeleider, zij is ook op de hoogte van de zorgen. De intern begeleider schuift soms aan bij de 
gesprekken. In het oudergesprek kan blijken dat het wenselijk is dat het WIJ-team mee gaat denken. 
Dit gebeurt dus in overleg met de ouders/verzorgers. Er wordt verkend wat de hulpvraag is en deze 
vraag wordt doorgegeven aan de contactpersoon. De contactpersoon neemt vervolgens contact op 
met de ouders/verzorgers, om samen de hulpvraag verder door te nemen en te bespreken wat het 
WIJ-team kan bieden. Zij besluiten samen welke stappen er worden ondernomen. 
 
Het kan natuurlijk ook, dat u zelf vragen heeft over de gezondheid, de ontwikkeling of het gedrag van 
uw kind(eren). U kunt dan bellen of mailen voor een afspraak. De jeugdverpleegkundige is regelmatig 
aanwezig op school om kennis te maken, informatie te geven en te praten over het opvoeden en 
opgroeien van de kinderen. Zij is op school op woensdagochtend om de twee weken bij het ingaan 
van de school.  

https://ggd.groningen.nl/over-ggdgroningen/privacyreglement
http://www.ggd.groningen.nl/gezonde-school
http://www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding/informatie-en-opvoedings-folders
http://www.cjg.groningen.nl/
http://www.cjg.groningen.nl/
mailto:wijlewenborg@wij.groningen.nl
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9 Ouders op De Vuurtoren 

9.1 Medezeggenschapsraad 
Op elke school moet een Medezeggenschapsraad aanwezig zijn. De medezeggenschapsraad (MR) is 
een raad bestaande uit ouders en leerkrachten. Deze raad heeft medezeggenschap. De MR denkt 
mee met het team en de directie. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd wat 
de belangrijkste uitgangspunten zijn. De complete wetstekst kunt u vinden op www.infowms.nl. De 
MR moet voor sommige onderwerpen instemming verlenen. Voor andere onderwerpen heeft de MR 
een adviesfunctie. De MR bespreekt belangrijke veranderingen op onderwijskundig gebied of 
beleidsmatige onderwerpen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de notulen zijn op te 
vragen bij de MR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de MR-leden of mailen 
naar: mr@obsdevuurtoren.com.  
 

9.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Indien er onder een bestuur meer dan één school valt, is het ook verplicht om de medezeggenschap 
op centraal niveau te regelen. Voor ons schoolbestuur, Openbaar Onderwijs Groningen, is dat het 
geval en daarom is er binnen onze organisatie een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Primair Onderwijs (GMR PO). Een aantal keren per jaar vergadert de GMR PO met het College van 
Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. In de GMR PO hebben ouders en personeelsleden 
zitting. Zij worden door de MR’en van de scholen afgevaardigd. De leden van de GMR praten mee 
met het College van Bestuur over belangrijke zaken die voor de scholen spelen. Een aantal zaken 
moet formeel door het College van Bestuur aan de GMR voorgelegd worden. Welke onderwerpen dit 
zijn, is terug te lezen in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Afhankelijk van het onderwerp heeft 
de GMR een advies- of instemmingsrecht. 
 

9.3 Ouderraad 
De ouderraad (OR) heeft als doel de samenwerking tussen ouders 
en school met betrekking tot het onderwijs en de vorming van de 
leerlingen te bevorderen. De ouderraad heeft geen wettelijke 
status of taken. De OR stuurt de kinderboekengroep, de 
feestcommissie, de klassenouders en de oud papier coördinator 
aan. Daarnaast verricht de ouderraad veel ondersteunende 
activiteiten voor de school. De Vuurtoren heeft een levendige, 
initiatiefrijke ouderraad die tal van activiteiten organiseert. Een 
belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden is het ophalen van 
oud papier. Hiermee werven ze extra inkomsten om leuke dingen voor de kinderen te kunnen 
organiseren op school. Deze actieve betrokkenheid is karakteristiek voor De Vuurtoren. De 
ouderraad vergadert regelmatig. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom een 
keer een vergadering van de ouderraad bij te wonen! Neem van te voren contact op met één van de 
ouderraadsleden voor meer informatie over locatie en tijdstip. Voor meer informatie of voor het 
opvragen van de OR-notulen kunt u contact opnemen met een van de OR-leden of mailen naar: 
or@obsdevuurtoren.com.  
 
Kerntaken van de ouderraad 

 beheer van inkomsten (ouderbijdrage en opbrengst oud papier) 

 stimuleren van betrokkenheid ouders bij school 

 coördineren en organiseren van activiteiten  

 aanspreekpunt voor ouders  

 coördineren oud papier rooster en luizencontrole 

http://www.infowms.nl/
mailto:mr@obsdevuurtoren.com
mailto:or@obsdevuurtoren.com
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9.4 Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is samen met de opbrengst van het oud papier de grootste inkomstenbron van de 
ouderraad. Deze inkomsten worden gebruikt voor extra voorzieningen en activiteiten, bijvoorbeeld 
Sinterklaas- en kerstvieringen, een jaarlijkse excursie per groep en de schrijversdag. Zonder de 
ouderbijdrage kunnen deze evenementen voor de kinderen niet allemaal georganiseerd worden. De 
ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op 22,50 euro per kind. De bijdrage is vrijwillig, maar wij 
verzoeken u dit bedrag toch te voldoen. Dankzij uw steun kunnen we de kinderen net dat beetje 
extra bieden! De ouderbijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL52INGB0000069409 ten 
name van OBS De Vuurtoren onder vermelding van “Ouderbijdrage 2019/2020” en de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). 

10 Informatievoorziening 

10.1 Voortgangsgesprekken en rapport 
Vier keer per jaar wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind: twee keer mondeling 
(voortgangsgesprek) en twee keer schriftelijk. De twee voortgangsgesprekken worden niet ondersteund 
door een rapport. Tijdens de voortgangsgesprekken (in november en april) wordt de ontwikkeling van uw 
kind besproken. We doen dit op basis van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem, de toetsen bij de 
verschillende methodes en de ervaringen van de leerkrachten met uw kind. We vinden het ook fijn uw 
indruk te horen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Op deze manier krijgen zowel de school als 
de ouders een goed beeld van een kind. 
 
Tweemaal per jaar ontvangt u vanaf groep 2 een rapport over de vorderingen van uw kind. Kinderen uit 
groep 1 krijgen voor de zomer een rapport mee, als ze langer dan een half jaar op school zitten. In het 
rapport staat uitgebreid aangegeven hoe het er met uw kind voorstaat. Dit rapport kunt u, indien gewenst, 
met de leerkracht bespreken. Het laatste rapport van het schooljaar kunt u ophalen tijdens de rapport-
ophaalavond. Deze avond heeft een feestelijk tintje en is mede bedoeld om het schooljaar af te sluiten. 

10.2 Informatieavond 
Ieder jaar vinden in de maand september de informatieavonden plaats. De avond wordt gehouden in de 
klas van uw kind. De groepsleerkracht(en) verzorgt deze avond. De activiteiten, die in elke groep gedurende 
het jaar aan de orde komen, worden dan besproken. U vindt de data op MijnSchool. 

10.3 MijnSchool 

MijnSchool is een module waarmee de school gemakkelijk met de ouders kan communiceren. Ouders 
moeten eerst inloggen om bij de informatie te komen. MijnSchool is dus ook heel geschikt om bijvoorbeeld 
fotoalbums te plaatsen. Met MijnSchool hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle 
schoolinformatie die hun kind betreft. Op Mijn School staan bijvoorbeeld informatiebrieven, 
oudergesprekken, klassenlijsten en de jaarkalender. 
 

10.4 Facebookpagina De Vuurtoren 
De Vuurtoren heeft ook een Facebookpagina: https://www.facebook.com/OBSDeVuurtoren/. Voor het 
plaatsen van foto’s van uw kind op Facebook, wordt u eerst om toestemming gevraagd. 

  

https://www.facebook.com/OBSDeVuurtoren/
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11 Overige zaken 

11.1 Overblijven 
Leerlingen van De Vuurtoren kunnen in de middagpauze overblijven op school. Uw kinderen kunnen 
hier zowel structureel als incidenteel gebruik van maken. Overblijven kan op maandag, dinsdag en 
donderdag. De overblijfleiders begeleiden de leerlingen tijdens de overblijf. Zij hebben hiervoor een 
training gevolgd. De leerlingen nemen hun eigen lunch mee naar de overblijf. De overblijf is meestal 
in het eigen lokaal. Sommige groepen eten samen. De groepen 3, 4 en 5 eten eerst en gaan daarna 
naar buiten; de groepen 6,7 en 8 gaan eerst naar buiten en eten daarna. De kleuters spelen na het 
eten op het eigen kleuterplein. Bij slecht weer spelen de leerlingen in het overblijflokaal of in het 
speellokaal. Er is altijd toezicht.  
 
Aan- en afmelden 
U moet een inschrijfformulier invullen voor uw kind(eren) en ontvangt daarbij het 
overblijfreglement. In het reglement staan alle belangrijke zaken over het overblijven op De 
Vuurtoren. Leerlingen die zijn aangemeld, maar niet aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld door ziekte) 
moeten worden afgemeld. U kunt uw kind aan- en afmelden bij de overblijfcoördinatoren via 
overblijf@obsdevuurtoren.com. Wilt u uw kind voor 8.30 uur afmelden via dit e-mailadres? Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn te e-mailen, dan kunt ook telefonisch contact opnemen met de 
overblijfcoördinatoren via 06-57061284. 
 
 Kosten en bonnen 
Uw kind neemt elke keer een bon mee naar de overblijf. Deze bon wordt ingenomen door de 
overblijfleiders. U kunt bonnen kopen op maandagmorgen van 8.00 tot 8.30 uur op school in de hal. 
Wanneer de maandag een vrije dag is, kunt u op dinsdag bonnen kopen. De kosten van het 
overblijven bedragen per keer en per kind € 1,50. 
 

11.2 Eten en drinken 
Voor de ochtendpauze en voor tussen de middag moeten de kinderen iets te eten en te drinken 
meenemen. Mogelijkheden voor drinken zijn water, melk, karnemelk, sap of andere niet-
koolzuurhoudende dranken, het liefst in bekers. Als eten kunt u fruit of brood meegeven. Drie keer in 
de week hebben we schoolfruit.  
Heeft u vragen over voeding? Dan kunt u deze stellen aan de jeugdverpleegkundige van de GGD. Zij is 
op school op woensdagochtend om de twee weken bij het ingaan van de school. Kijkt u ook eens op 
ggd.groningen.nl/gezonde-school. 
 

11.3 Verjaardagen van de kinderen 
Wanneer de kinderen jarig zijn trakteren ze alle leerlingen van hun groep. In het kader van het 
stimuleren van gezond eten op school, zouden we het waarderen als de kinderen niet op snoep 
trakteren. We vinden het niet goed om enerzijds de kinderen te wijzen op een gezonde levensstijl en 
anderzijds het snoepen op school te promoten. Enkele ideeën: trakteren op kaas, worst, 
komkommer, seizoensfruit, rozijntjes. De leerkrachten krijgen graag dezelfde traktatie als de 
kinderen.  
 

11.4 Verjaardagen van de leerkrachten 
De leerkrachten bepalen zelf wanneer zij hun verjaardag vieren met hun groep. Dat kan op de dag 
zelf zijn, maar ook een door hen anders geplande datum.  
 

http://vuurtoren.o2g2.nl/contentfiles/vuurtoren/Document/3/3181.pdf
mailto:overblijf@obsdevuurtoren.com
http://www.ggd.groningen.nl/gezonde-school
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11.5 Musicalavond groep 8 
Aan het eind van elk schooljaar heeft groep 8 een musicalavond. Deze avond is alleen bedoeld voor 
ouders, oudere broers en zussen en andere volwassen familieleden en vrienden. Jongere broers en 
zussen worden niet uitgenodigd voor de musicalavond. Broertjes en zusjes die op De Vuurtoren 
zitten, zien de musical ’s middags al. Reden voor deze afspraak is, dat de avond een afscheidsavond is 
voor de kinderen van groep 8. Alle aandacht moet dus uitgaan naar deze leerlingen. Bovendien past 
er maar een beperkt aantal mensen in de centrale ruimte voor het podium. 
 

11.6 Foto- en filmopnamen 
Tijdens allerlei activiteiten op school zoals projecten, sporttoernooien, schoolreisjes en open dagen 
wordt regelmatig beeldmateriaal (foto’s en films) gemaakt. Een deel van dit beeldmateriaal kan 
worden gebruikt voor publicitaire doeleinden en is bijvoorbeeld te zien op onze website. Mocht u als 
ouder hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven op het briefje dat jaarlijks na de 
zomervakantie wordt meegegeven. 
 
Gezien het grote aantal foto’s en de vele personen op deze foto’s is het in het algemeen niet mogelijk 
iedereen vooraf bij iedere specifieke opname toestemming te vragen voor publicatie. De school gaat 
echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Als een leerling, medewerker of 
bezoeker desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze foto 
worden verwijderd. U kunt in dat geval contact opnemen met de school. Het is altijd mogelijk om uw 
toestemming in te trekken. Indien nodig verzoeken wij u contact op te nemen met de school. 
 

11.7 Gebruik van mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons is op school niet toegestaan. Wanneer uw kind een mobiele 
telefoon meeneemt, dan dient de telefoon gedurende de hele schooldag uit te staan. De school is 
niet aansprakelijk voor vermissing of schade. 
 

11.8 Oud papier 
Op de Vuurtoren wordt oud papier opgehaald door ouders van onze 
school. Elke maand halen we oud papier op in de Vaargeul, Lichtboei, 
Getij, Bolder en Golfslag. Jaarlijks helpen ongeveer 40 ouders hieraan 
vrijwillig mee. Het oud papier wordt opgehaald met een vrachtwagen. 
De inkomsten van het inzamelen wordt weer besteed aan allerlei 
activiteiten op school. 
 
Helpt u een keer mee? 
De tijdsinvestering per vrijwilliger is één avond per jaar. U loopt dan 

ongeveer 3-4 uur vanaf 18.15 uur, samen met drie anderen. Leuk om eens mee te maken en het geld 
dat we ermee verdienen komt ook ten goede aan uw kind! Aanmelden kan bij de coördinator oud 
papier via or@obsdevuurtoren.com.  Uw e-mailadres wordt verstrekt aan de coördinator, met als 
enige doel contact leggen over het ophalen van oud papier. Wanneer u dit niet wilt, kunt u hiertegen 
bezwaar maken bij de leerkracht van uw kind. 
 
Afvalwijzer 
Op de afvalwijzer op de website van de gemeente Groningen kunt u zien wanneer het oud papier 
wordt opgehaald. Van u wordt verwacht dat het papier netjes gebundeld vanaf 18.15 uur aan de weg 
staat.  
 

mailto:or@obsdevuurtoren.com
http://gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer
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11.9 Luizenopsporingsteam 
De Vuurtoren heeft een luizenprotocol, waarin staat wat de leerkracht moet doen, als er luizen in de 
groep zijn gesignaleerd. Daarnaast heeft de school een luizenopsporingsteam, dat na elke vakantie 
aan het werk gaat. Dit team bestaat uit ouders van de verschillende groepen. 
 

11.10 Activiteitenladder 
Vanuit de Vensterwijk Lewenborg worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Alle kinderen krijgen 3x per jaar een zogenaamd activiteitenladder mee waarop 
tal van activiteiten staan waarop kinderen kunnen inschrijven. Er wordt een gevarieerd aanbod 
geboden, waarbij wordt gewerkt met het systeem van de meervoudige intelligentie. Dat wil zeggen 
dat er wordt uitgegaan van de talenten, kracht en competenties van elke kind. De activiteiten 
variëren van koken tot muziek maken en van sporten tot drama, zodat elke kind de kans krijgt om 
iets te doen wat bij hem/haar past. Naast deze vaak cursusachtige activiteiten, zijn er ook open 
activiteiten waar kinderen kunnen binnenlopen om mee te doen. Voor het merendeel zullen de 
activiteiten plaatsvinden in wijkcentrum Het Dok. De cursusactiviteiten worden betaald via de 
Vensterpas ( te verkrijgen via de bibliotheek), de open activiteiten zijn vaak gratis. Informatie over 
activiteiten is verkrijgbaar via e-mail: nsalewenborg@gmail.com of telefonisch via nummer:  
(050) 549 43 32. De ladder wordt geplaatst op de site van de Vensterwijk, via deze site kunnen 
kinderen zich opgeven voor activiteiten: www.vensterwijklewenborg.nl 
 

11.11 Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon op school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over 
ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). De 
vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. U kunt een 
vertrouwenspersoon op school om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de 
school wilt oplossen. Deze vertrouwenspersoon wijst u de weg en kan u adviseren. Op De Vuurtoren 
is de intern begeleider de vertrouwenspersoon. Wilt u in overleg treden met haar, dan kan dit 
mondeling, na het maken van een afspraak, of schriftelijk. Vertrouwelijkheid en privacy zijn uiteraard 
gewaarborgd. 
 

11.12 Klachtenregeling 
Bent u tevreden, vertel het verder! Bent u ontevreden, vertel het ons! Onder dit motto bevorderen 
we de contacten tussen ouders/verzorgers, teamleden, begeleiders, onderwijsondersteuners en 
commissieleden. Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten 
gemaakt, dat is op onze school niet anders. U bent van harte welkom om dergelijke punten te 
bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing en komen wij er niet uit, dan bespreken wij 
wie ingeschakeld moet worden om een oplossing te realiseren. In deze schoolgids wordt toegelicht 
hoe en waar u klachten of opmerkingen kunt aangeven, zodat deze op de juiste plek terecht komen 
en gezamenlijk actie ondernomen kan worden. 
 
Richtlijnen schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Groningen 
Ouders/verzorgers of personeelsleden van de school kunnen een klacht indienen over gedragingen 
en beslissingen van het schoolbestuur en personeel van de school. De mogelijkheid om een klacht in 
te dienen is gebaseerd op de Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groningen. In deze 
klachtenregeling wordt het volgende stappenplan gehanteerd: 
 
 
 
 

mailto:nsalewenborg@gmail.com
http://www.vensterwijklewenborg.nl/
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Stap 1: Klacht bespreken met de betrokken persoon. 
Stap 2: Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met de directeur of 
 de contactpersoon bij ons op school. De contactpersoon op De Vuurtoren is 
 de intern begeleider. 
Stap 3: Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken met schoolbestuur. 
Stap 4: Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht voorleggen aan de (landelijke) 
 klachtencommissie. 
 
Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school. De 
interne klachtenregeling van Openbaar Onderwijs Groningen is te vinden op 
www.openbaaronderwijsgroningen.nl . 
 
Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur 
van Openbaar Onderwijs Groningen (p/a postbus 744, 9700 AS Groningen). De klachtencoördinator 
van Openbaar Onderwijs Groningen (tel: 050-3210300) kan u informeren over de procedure. Mocht 
deze stap nog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel een klacht ingediend 
worden bij de Landelijke Klachtencommissie. Openbaar Onderwijs Groningen is aangesloten bij de 
Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht. 
 
Voor klachten over seksuele intimidatie kunt u het best één van de vertrouwensartsen van de GGD 
benaderen (050-3674000) of met de Vertrouwensinspecteur (0900-1113111). 
  

http://www.openbaaronderwijsgroningen.nl/
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12 Telefoonnummers en adressen 
 

Openbaar Onderwijs Groningen 

Leonard Springerlaan 39 

9727 KB Groningen 

Postbus 744 

9700 AS Groningen 

050-3210300 

www.openbaaronderwijsgroningen.nl 

info@openbaaronderwijsgroningen.nl 

Wethouder van Onderwijs 

Mevrouw C. Bloemhoff 

Postbus 2001 

9700 PB Groningen 

carine.bloemhoff@groningen.nl 

Inspectie van het onderwijs 

www.onderwijsinspectie.nl 

info@owinsp.nl 

 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,  

seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 

0900-1113111 (lokaal tarief) 

Informatie Rijksoverheid 

Telefoonnummer 1400 

www.rijksoverheid.nl 

 

SKSG Kinderopvang 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050-3137727 

www.sksg.nl 

algemeen@sksg.nl 

SKSG Optimist 
Vaargeul 117 
9732 JS Groningen 
050-5411239 
http://sksg.nl/locaties/sksg-optimist/  
optimist@sksg.nl 

Kids First COP Groep 

Kantoor Groningen 

Friesestraatweg 215b 

9743 AD Groningen 

050-3124325 

www.kidsfirst.nl  

Peuterschool ‘t Brugwachtertje  

Anker 14C 

9732 HV Groningen 

050-5494146 

www.kidsfirst.nl   

brugwachtertje@kidsfirst.nl  

Kinderopvang Poppejans 
Jeanet Tjoelker 
Gerststraat 32 
9734 AN Groningen 
050-5410702 
06-55194745 
www.kinderopvang-poppejans.nl 
kinderopvangpoppejans@ziggo.nl 

Juffies Speelopvang 

Lijzijde 4 

9733 LA Groningen 

050-3642685 

www.juffiesspeelopvang.nl  

info@juffiesspeelopvang.nl 

Peuterspeelzaal SKSG Vuurtoren 

Anker 14A 

9732 HV Groningen 

050-5494231 

www.sksg.nl/locaties/sksg-vuurtoren/  

vuurtoren@sksg.nl  

Wijkcentrum Het Dok 

Kajuit 4 

9733 CA Groningen 

050-5446888 

www.wijkcentrumhetdok.nl 

info@wijkcentrumhetdok.nl 

  

http://www.openbaaronderwijsgroningen.nl/
mailto:info@openbaaronderwijsgroningen.nl
mailto:carine.bloemhoff@groningen.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.sksg.nl/
mailto:algemeen@sksg.nl
http://sksg.nl/locaties/sksg-optimist/
mailto:optimist@sksg.nl
http://www.kidsfirst.nl/
http://www.kidsfirst.nl/
mailto:brugwachtertje@kidsfirst.nl
http://www.kinderopvang-poppejans.nl/
mailto:kinderopvangpoppejans@ziggo.nl
http://www.juffiesspeelopvang.nl/
http://www.sksg.nl/locaties/sksg-vuurtoren/
mailto:vuurtoren@sksg.nl
http://www.wijkcentrumhetdok.nl/
mailto:info@wijkcentrumhetdok.nl
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WIJ Lewenborg 

Anker 14 

9732 HV Groningen 

https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/ 

wij-lewenborg 

GGD Groningen 

Hanzeplein 120 

9713 GW Groningen 

Postbus 584 

9700 AN Groningen 

050-3674000 

050-3674990 (afspraken) 

050-3674991 (advies) 

www.ggd.groningen.nl 

Veilig Thuis 

Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling 

0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) 

www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis 

Kindertelefoon 

0800-0432 

(gratis, dagelijks van 14.00 tot 20.00 uur) 

www.kindertelefoon.nl 

 

Bureau Jeugdzorg Groningen 

Waterloolaan 1 

9725 BE Groningen 

Postbus 1203 

9701 BE Groningen 

050-5239200 

www.bjzgroningen.nl 

info@bjzgroningen.nl 

Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) 

Louis Armstrongweg 120 

1311 RL Almere 

Postbus 60182 

1320 AE Almere 

036-533 1500 

www.voo.nl 

voo@voo.nl 
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