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Belangrijke namen en adressen  
 

adres:  basisschool de Odyssee 
Homeruslaan 40  
3581 MJ Utrecht  
tel: 030 2318839 

 
email:   info@deodyssee.net  

website:  www.deodyssee.net 

directie: Frederique van Bruggen 
  aanwezig op school van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag    
  info@deodyssee.net 

030-2318839 / 06-14233573  
 
  Vervanger op woensdag: 
  Mayke Burggraaff  (M.Burggraaff@deodyssee.net)  
  030-2318839  
 
BSO Ludens Homeruslaan 40 
  030-8200740 / 06-81288883 
  Email: clusteroudwijk@ludens.nl 
 
  Leidinggevende: Silke Paap     
 
 
bestuur Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU) 
   
  Postadres:  

postbus 9419 
3506 GK Utrecht 
 
Bezoekadres: 
Atoomweg 111 
3542 AB Utrecht 
tel: 030 2723123 
www.pcou.nl  
 
College van Bestuur: dhr. M. Mittelmeijer en mevr. F. Nasrullah  
 

Medezeggen Voorzitter: dhr. E. Hoogendoorn  
schapsraad Secretaris: M. de Kock   
   
Ouderraad Voorzitter: vacature  
  Penningmeester: dhr. Blanken  
  Contactpersoon vanuit school: mevr. M. Kramer en M. Burggraaff    

 
Inspectie  Inspectie voor het onderwijs  

De scholen vallen onder het inspectiekantoor Utrecht. 
Postbus 2730   
3500 GS UTRECHT 

mailto:M.Burggraaff@deodyssee.net
mailto:clusteroudwijk@ludens.nl
http://www.pcou.nl/
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info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 

Schoolcontactpersonen klachtenregeling 
Mevr. M. Hoitink (M.Hoitink@deodyssee.net)  

 Dhr. S. Blauw (S.Blauw@deodyssee.net) 
 
Landelijke Klachtencommissie 

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs: 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 386 16 97 
E-mail: info@klachtencommissie.org 
 

Samenwerkingsverband SWV PO 
Perudreef 90 
3563 VE Utrecht 
lupo@swvutrechtpo.nl 
Algemeen: 030 3036420 
LUPO: 030 3036410 
 

Vertrouwensinspecteur 
De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en 
andere betrokkenen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig 
fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk 
verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Ook voor vragen of 
meldingen over discriminatie en radicalisering kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. 
De vertrouwensinspecteur is alleen voor vertrouwenskwesties tijdens kantooruren 
bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111. 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief). 

 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:M.Hoitink@deodyssee.net
mailto:info@klachtencommissie.org
mailto:lupo@swvutrechtpo.nl
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Een woord vooraf  
 

Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Odyssee voor het schooljaar 2020-2021. In deze 
schoolgids kunt u lezen wat u van onze school mag verwachten. We vertellen over de dingen die we 
belangrijk vinden, hoe we werken met de kinderen, welke doelen we nastreven en welke resultaten  
we daarmee proberen te behalen.  
 
Waarom een schoolgids?  
Deze gids is bedoeld voor de ouders en verzorgers van de kinderen die nu op de Odyssee zitten. 
Maar ook voor de ouders van toekomstige leerlingen. We vinden het belangrijk dat u weet wat we 
doen op school met uw kind(eren). In deze gids kunt u lezen hoe we ons onderwijs organiseren en 
vormgeven en hoe de zorg voor onze kinderen geregeld is. Hoe meer informatie ouders/verzorgers 
hebben over waar de school voor staat en de gang van zaken op school, hoe beter we kunnen 
samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding. Uw kind brengt een groot deel van zijn of 
haar tijd op school door en we willen graag dat het een fijne, leerzame tijd heeft. Het is belangrijk 
dat kinderen met plezier naar school gaan. Hoe wij voor de kinderen op de Odyssee zorgen en wat 
we allemaal met ze doen kunt u lezen in deze schoolgids.  
 
 
We hopen dat u in deze schoolgids de informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Als u vragen of 
opmerkingen heeft kunt u deze mailen naar de schoolleiding via Info@deodyssee.net 
 
Als u meer wilt weten over wat u leest in deze gids bent u altijd van harte welkom om te komen 
kijken op onze school in bedrijf!  U kunt hiervoor een informatie-ochtend bezoeken. De data staan 
op onze website www.deodyssee.net. We hopen u te ontmoeten op onze mooie, fijne school in 
Utrecht-Oost!  
 
Namens het schoolteam,  
 
Frederique van Bruggen 
directeur basisschool de Odyssee  
 
 

NB: Tijdens schrijven van deze schoolgids werkt de Odyssee conform het protocol van de PO-raad 
i.v.m. het Coronavirus. Wat dit betekent voor de dagelijkse gang van zaken op onze school kunt u 
lezen in bijlage 7 bij deze gids.  
 
 

  

mailto:Info@deodyssee.net
http://www.deodyssee.net/
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1 Over de Odyssee 
 

1.1 Visie op onderwijs 
Basisschool de Odyssee is een reguliere basisschool aan de Homeruslaan in Utrecht-Oost. Homerus 
was een Griekse dichter die zijn meesterwerk 'de Odyssee' geschreven heeft. Dit is een beschrijving 
van een spannende ontdekkingsreis van Odysseus. Odysseus leerde tijdens deze reis veel over 
zichzelf en moest verschillende uitdagingen overwinnen. Hij leerde samenwerken en voor zichzelf 
op te komen.  
  

Deze vaardigheden zijn belangrijk om te leren in het leven en om je dromen 
waar te maken. Om doelen te bereiken en om je staande te houden.  

Dit verhaal is een prachtige metafoor voor het leren en ontdekken op onze school!  
Samen met ouders begeleiden we kinderen op hun ontdekkingsreis. 

 
De Odyssee is een school waar ieder kind welkom is. We zorgen voor een goede sfeer in de 
groepen. We leren de  kinderen naar  elkaar te luisteren, omgaan met verschillen en om zichzelf te 
zijn in de groep. We vinden het belangrijk om de kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst 
in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Daarom proberen we het onderwijs dat we bieden 
zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en talenten van de kinderen.  
De kinderen zijn op de Odyssee voor een groot deel van de dag met leeftijdsgenoten in de groep. 
Binnen de groep wordt gedifferentieerd in lesstof, tempo en aanpak. De methodes waar we mee 
werken zijn hier op afgestemd.  
 
We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team goed met elkaar kunnen samenwerken en 
elkaar weten te vinden. We hopen dat hierdoor de ontwikkeling van de kinderen op onze school zo 
optimaal mogelijk verloopt.  
 

1.2 Onderwijskundige uitgangspunten  
 

Wij vinden dat leren begint bij kinderen die met plezier naar school gaan.  
Basis hiervoor is een gevarieerd lesprogramma. Op onze school is naast taal en rekenen veel 
aandacht voor de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen. We werken aan de hand van 
een cultuureducatieplan. Dit is terug te zien tijdens open podia, creamiddagen, projectweek, lessen 
van vakdocenten (gymnastiek en muziek), voorstellingen, workshops en werken in de 
schooltuintjes.   
 
Hierdoor oefenen kinderen met samenwerken, presenteren en reflecteren op jezelf en jouw werk.  
Elkaar waarderen en respecteren vinden wij heel belangrijk.  Zo zorgen we samen voor een fijne en  
veilige plek voor de kinderen.  
 
 

Wij menen dat kinderen zich het beste ontwikkelen in een gestructureerde omgeving.  
De kinderen zitten in een vaste groep met leeftijdsgenootjes. We bieden ze als ze klein zijn 
spelleersituaties en een rijke leeromgeving. Naarmate de kinderen ouder worden gaan ze steeds 
meer formeel leren. Op onze school werken we met vaste gewoontes zoals: een vast dagritme, een 
weektaak en een vast instructiemodel. De kinderen weten waar ze aan toe zijn.  
 
We bieden de kinderen onderwijs op drie niveaus bij de belangrijkste vakgebieden. Ook is er een 
extra voorziening voor kinderen die meer verrijking op de lesstof aankunnen, het Uilennest. En is er 
extra ondersteuning bij het leren lezen in groep 3 en 4.   
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Wij geloven in samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen, ouders en 
het schoolteam.  
Wij doen dit door de kinderen te leren samenwerken met anderen. Dit doen ze in hun eigen groep 
en ook tijdens  groep doorbrekende activiteiten. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en 
team goed met elkaar kunnen samenwerken en elkaar weten te vinden. Dit draagt bij aan een 
optimale  ontwikkeling van de kinderen. We willen samen met de ouders de kinderen goed 
voorbereiden op hun toekomst in onze maatschappij.   
 
Op onze school werken we met een maatjessysteem waarbij de oudere kinderen de jongere 
kinderen helpen. En helpen onze oudste kinderen als mediator bij het naleven van de afspraken van 
de methode De Vreedzame School.  
Het is prettig ouders op de hoogte zijn van onze werkwijze en afspraken met de kinderen. Daarom  
verwachten we van onze ouders betrokkenheid bij school. De kinderen vinden het leuk als hun 
ouder(s) af en toe ondersteunen bij activiteiten. En het is soms ook nodig om een activiteit te 
kunnen organiseren. Ouders worden aan het begin van het schooljaar op de hoogte gesteld van de 
geplande activiteiten en mogelijkheden van ouders om hierin te. Samen zorgen we zo voor een 
fijne basisschooltijd van de kinderen!  
 
 

Wij zijn een moderne basisschool met onze blik op de toekomst.  
We benutten ons mooie pand en de omgeving van de school om uitdagend onderwijs te bieden. 
We kijken met een kritische blik naar de veranderingen binnen het onderwijs en maatschappij en 
passen ons aanbod hierbij aan. Mits passend bij onze identiteit, visie en missie. Ons aanbod en 
didactisch model sluit aan bij de scholen voor voortgezet onderwijs, de kinderen gaan hier goed 
voorbereid naar toe.  
 
Onze school is een mooi gebouw met een ruime buitenruimte, grote gymzaal, speellokaal, 
bibliotheek en crea-ruimte. Wij werken met de nieuwste methodes en blijven vernieuwen op het 
gebied van ICT. Zo werken wij bijvoorbeeld sinds voorjaar 2016 met tabletonderwijs in de 
bovenbouw.  

 

1.3 Identiteit van de school 
De Odyssee maakt onderdeel uit van de Stichting PCOU. PCOU wil onderwijs verzorgen vanuit een 
christelijke inspiratie. Dit betekent dat de scholen: 

• streven naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals 
respect, zorgzaamheid en tolerantie in een multiculturele samenleving; 

• als hoogste doel zien de optimale ontplooiing van elke leerling als geheel mens tot het niveau 
van zijn/haar potenties van hoofd, hart en handen, met een goede balans tussen individuele 
ontplooiing en sociale verantwoordelijkheid; 

• er naar streven dat elke leerling voor wie de school verantwoordelijkheid heeft genomen een 
optimale start krijgt in het vervolgonderwijs of in de maatschappij. 

 

Zie voor meer informatie www.pcou.nl.  

 

1.4 Een Vreedzame School  
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig op onze school voelen. Dat is de 
basis om tot leren te komen. We creëren door een duidelijke structuur, regels en afspraken een 
goede sfeer op school.  

http://www.pcou.nl/
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We willen de kinderen laten opgroeien tot zelfstandige mensen, die verantwoordelijkheid durven 
te nemen. Niet alleen voor het eigen functioneren, maar ook voor het reilen en zeilen van de groep. 
Zorgdragen voor elkaar én voor de omgeving zien wij als een belangrijke opdracht voor de kinderen 
en leerkrachten. Aan al deze dingen werken we met elkaar op een speelse manier. Dit gebeurt 
tijdens de lessen ‘Vreedzame School’.  
 
In het kader van Vreedzaam hebben we op onze school leerlingmediatoren. Dit zijn kinderen uit de 
bovenbouw die opgeleid zijn om te bemiddelen bij conflicten die ontstaan tijdens het spelen. De 
mediatoren hebben in de speelpauze ‘dienst’ en zijn herkenbaar aan een hesje van de Odyssee. Er 
is natuurlijk altijd een leerkracht aanwezig op het plein die kan ondersteunen bij het bemiddelen.  
 

1.5 Achtergrond van de school  
De Odyssee (voorheen de Maliebaanschool)  is in augustus 2012 verhuisd van de Maliebaan naar de 
Homeruslaan. Door groei in leerlingenaantal van de school was het gebouw aan de Maliebaan niet 
meer toereikend. De gemeente heeft het oude gebouw van het Stedelijk Gymnasium verbouwd 
zodat er een basisschool en een buitenschoolse opvang (BSO) in gehuisvest kunnen worden. Het 
resultaat van de verbouwing mag er zijn; we hebben een ruim en fris gebouw met een fantastisch 
speelplein en –tuin. Met behoud van de monumentale uitstraling van het Gym aan de 
Homeruslaan.  
 
Op dit moment zitten er ongeveer 350 kinderen op de Odyssee. Het gebouw heeft 17 klaslokalen. 
We hebben ruimte voor dubbele groepen: dus twee groepen 3, twee groepen 4 en zo verder. De 
instroom van het aantal kleuters is hierop berekend.  
In het gebouw is ook een BSO van Ludens geplaatst. De school en BSO Homerus werken samen aan 
een aantrekkelijke en fijne daginvulling voor de kinderen in de buurt. Meer informatie over BSO 
Homerus kunt u vinden op www.ludens.nl.  
 
Door onze verhuizing is er een verruiming van instroom te merken. De kinderen komen uit 
Wittevrouwen, Buiten Wittevrouwen, Oudwijk en Oost. De Odyssee heeft als doelstelling een 
buurtschool te zijn en plaatst kinderen uit de eigen wijk met voorrang. Broertjes en zusjes van reeds 
geplaatste kinderen gaan ook voor.  
De school heeft een wachtlijst en kan daardoor helaas niet alle kinderen een plaats op de school 
geven. De wachtlijst is gebaseerd op volgorde van inschrijving.  
 
De Odyssee valt, met 30 andere basisscholen in Utrecht en Leidsche Rijn onder het PCOU 
Willibrord-bestuur (Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht). Onder dit bestuur vallen 
ook 11 scholen voor voortgezet onderwijs.Het PCOU is een professioneel bestuur en heeft een 
eigen bestuursbureau. De scholen krijgen hierdoor ondersteuning in bijvoorbeeld personeelszaken 
en financiën. De kwaliteit en continuïteit van de scholen zijn hierbij gebaat.  

 

1.6 De school in de wijk 
Basisschool de Odyssee is een buurtschool in Utrecht-Oost. Belangrijke partners voor ons in de wijk 
zijn de naschoolse-opvang organisaties, zorginstellingen, kinderdagverblijven en andere 
basisscholen.  
 
Naschoolse opvang  
We werken nauw samen met Ludens, organisatie voor naschoolse opvang. Ludens heeft één van 
haar BSO’s in ons gebouw. De samenwerking met Ludens is gericht op een goed afgestemde en 
prettige dagindeling voor kinderen die op de Odyssee naar school gaan en naschoolse tijd 
doorbrengen bij BSO Homerus van Ludens.  
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We hebben ook contact met andere BSO’s in Utrecht-Oost. Kinderen worden door diverse 
organisaties opgehaald op ons plein.  

 
Basisscholen  
Met de basisscholen in de wijk is goed contact. Dit is van belang in het geval van eventuele 
schoolwisselingen van kinderen. De scholen in de wijk hebben dan contact over de leerling en over 
de reden van de wissel.  
Met een aantal basisscholen werkt de Odyssee samen in het project ‘de Vreedzame Wijk’. Dit zijn 
de Kohnstammschool en de Notenboom. Ook speeltuin de Bloesem participeert in dit project. Doel 
van de Vreedzame Wijk is kinderen leren oog te hebben voor hun omgeving en hen te laten 
oefenen met  vaardigheden die zij in een democratische samenleving nodig hebben.  

 

1.7 Samenwerking met opleidingen  
Onze school heeft een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt deze 
opleiding plaats in de praktijk door middel van stages. Onze school werkt daarvoor samen met de 
Marnix Academie, lerarenopleiding voor het basisonderwijs (PABO). Studenten van de Marnix 
Academie lopen stage en doen onderzoek in onze school. 
 
Daarnaast zijn de afgelopen jaren steeds MBO-studenten bij ons op school om hun stage uit te 
voeren. Zij doen dan de opleiding voor onderwijs- of klasse-assistent. Deze studenten zijn meestal 
in de onderbouw werkzaam.  
 

Ook zijn regelmatig middelbare scholieren op onze school te vinden die hun maatschappelijke stage 
uitvoeren. Dit zijn jongeren die helpen bij klussen in de school of in de onderbouwgroepen 
meedraaien om de leerkracht te ondersteunen bij praktische taken.  
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2 Organisatie van het onderwijs op de Odyssee   
 

De Odyssee is een reguliere basisschool met een redelijk platte organisatiestructuur. We werken 
met een Management Team (MT) waarin de bouwcoördinatoren en schoolleiding plaatsnemen.  De 
intern begeleiders overleggen 1x per twee a drie weken mee met het MT. Dan gaat het over zorg 
aan leerlingen en schoolontwikkeling. Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten met een 
inhoudelijke specialisatie; bijvoorbeeld rekencoördinator en leescoördinator.  
 
We worden als team ondersteund door twee conciërges en een administratief medewerker.  
 

2.1 De samenstelling van het team 
 

De volgende functies hebben wij op de Odyssee: 
 
Schoolleider/directeur   
Dit is Frederique van Bruggen. Zij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de 
school en is aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.  
 
Bouwcoördinatoren 
De school werkt met drie bouwcoördinatoren. De bouwcoördinator van de onderbouw 
(kleutergroepen) is Marije Kramer. Margriet Geevers is coordinator voor de groepen 3, 4 en 5. 
Mayke Burggraaf is bouwcoordinator voor de groepen 6, 7 en 8.  
De belangrijkste taken van een bouwcoördinator zijn het bewaken van de doorgaande lijnen in de 
school, zorgen dat de dagelijkse praktijk in de klassen goed verloopt, het voorzitten van 
bouwvergaderingen, het begeleiden van leerkrachten en uiteraard het overleggen met de 
schoolleiding, intern begeleiders en directeur over deze zaken. De bouwcoördinator is 
aanspreekpunt voor de leerkrachten in de betreffende bouw. Hij/zij heeft een belangrijke rol in de 
organisatie en het onderwijsinhoudelijke proces van de school.  
 
Groepsleerkrachten 
Zij zijn alleen of met zijn tweeën verantwoordelijk voor het lesgeven en de begeleiding van de 
jaargroep. 
 
Vakleerkrachten  
Op de Odyssee is  5 dagen per week een vakleerkracht gymnastiek aanwezig. Dat is Marco van 
Gelder. De groepen 3 t/m 8 groepen krijgen twee keer per week les van de vakleerkracht. De 
kleutergroepen één keer. In het schooljaar 2019-2020 zijn ook vakdocenten voor muziek en drama 
aanwezig. Zij geven de kinderen om de week muziek- of dramales. De andere week geeft de 
groepsleerkracht deze lessen.  
 

Intern begeleiders 
Pamela Bongers is intern begeleider voor groepen 1 t/m 4. Annefien van Schijndel is dit voor de 
groepen 5 t/m 8. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor de eventuele extra hulp aan kinderen die dit 
nodig hebben (inhoudelijk en organisatorisch). Samen met de leerkracht houden zij het 
leerlingvolgsysteem bij, waardoor de groepsleerkrachten altijd de vorderingen van de leerlingen 
goed in beeld kunnen houden. Zij bewaken de toetskalender voor de methode-onafhankelijke 
toetsen. En bespreken de resultaten met de leerkrachten en in de bouwgroepen. Ze ondersteunen 
de leerkrachten in het opstellen van een groepsplan.  
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Specialisten 
• Lauren van Mossel is leescoördinator op de Odyssee. Zij is verantwoordelijk voor het 

Leesbeleidsplan. In dit plan gaat het om optimaliseren van technisch- en begrijpend lezen. En 
bevorderen van leesmotivatie bij kinderen. De leescoördinatoren dragen zorg voor de 
uitvoering van de verschillende activiteiten uit hun plan.  

• Ellen Kattenberg is rekencoördinator. Zij is verantwoordelijk voor het Rekenbeleidsplan. In dit 
plan gaat het om het optimaliseren van het rekenaanbod aan met name zwakke rekenaars. De 
rekencoördinator draagt zorg voor de uitvoering van de verschillende activiteiten uit het plan.  

• Eeke Spinder is ICT-coach. Zij begeleidt leerkrachten en leerlingen in het werken met de devices 
en applicaties die we gebruiken in de groepen.  

• Sylvia Ackerman en Marielle Kuijten zijn Schoolopleider. Zij organiseren dat er pabo-studenten 
bij ons op school en een goede leerplek en begeleiding krijgen. 

• Marije Kramer en Suzanne Mannak zijn specialist Jonge Kind. Zij ondersteunen en participeren 
in de onderbouw met vormgeven van onderwijs aan onze jongsten.  

• Jeanine Hulshof is samen met Els Dijkema onze cultuurcoach. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
actueel houden en uitvoering van het Cultuurplan op school.  

 
 

Stagiaires 
Omdat we het belangrijk vinden dat studenten van de lerarenopleiding de gelegenheid krijgen 
praktijkervaring op te doen, zijn er regelmatig stagiaires aanwezig. Zij werken gedurende een 
bepaalde periode (meestal een of twee dagen per week) in een groep. Ieder jaar wordt bekeken 
welke groepen hiervoor geschikt zijn. De Odyssee is Opleidingsschool van de Marnix Academie.  
We werken ook samen met de lerarenopleiding voor bewegingsonderwijs, de ALO en CALO. Hier 
zijn regelmatig studenten van aanwezig op school.  
Ook kunt u stagiaires tegenkomen van het ROC. Zij leren voor de functie onderwijsassistent. 
 

2.2 Organisatie van de groepen   
Onze school is bestemd voor kinderen vanaf vier jaar en is zo ingericht dat de leerlingen in principe 
in acht jaar de school kunnen doorlopen. In deze acht jaar wordt de basis gelegd voor het 
vervolgonderwijs.  
 
De Odyssee werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen: kinderen van 
(ongeveer)dezelfde leeftijd krijgen (ongeveer) dezelfde leerstof aangeboden. De kinderen werken 
samen in een eigen lokaal en hebben gedurende het schooljaar één of twee vaste leerkrachten. Dit 
soort voor een duidelijke structuur, regelmaat en sociale samenhang voor de kinderen. Vanuit  deze 
basis kunnen de kinderen zich ontwikkelen.  
 
De Odyssee is een school in beweging en ontwikkeling. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er 15 
reguliere groepen. Daarnaast is er één groep waarin voltijds hoogbegaafden onderwijs wordt 
aangeboden. Voor kinderen in leerjaar 4, 5 en 6.  
 
Op Odyssee zijn enkelvoudige en combinatiegroepen. We hebben als streven de komende jaren per 
schooljaar tussen de 60 en 65 vierjarigen te laten instromen. Die verdelen we over vijf 
kleutergroepen. Dit zijn combinatiegroepen 1/2. Kinderen van 4, 5 en soms 6 jaar oud werken en 
leren samen in de kleuterbouwgroepen.  
Vanuit de vijf kleutergroepen vormen we elk schooljaar twee groepen 3. Hierdoor kan het 
aanvankelijk leren lezen en rekenen in relatief kleine groepen veel aandacht krijgen. De kinderen 
krijgen hierdoor een stevige basis.  
Vanaf groep vier worden de groepen verdeeld over enkelvoudige en combinatiegroepen. Hoe dit 
precies vorm krijgt hangt van het leerlingenaantal per leerjaar af.  
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We hebben in het schooljaar 2020-2021 de groepen als volgt ingedeeld:  
 

Leeuwen Groep 1 en 2  Els Dijkema  

Giraffen Groep 1 en 2 Nadine  
Suzanne  

Olifanten  Groep 1 en 2 Jacoline Boersma  
Marije Kramer  

Apen  Groep 1 en 2 Nannette Pakkert  
Paulien Coenen 

Pinguins  Groep 1 en 2 Veronique Janus  

Groep 3 Groep 3a 
Groep 3b 

Lauren van Mossel + Jeanine Hulshof  
Margriet Geevers + Suzy Richmond  

Groep 4  Ellen Kattenberg + Jeanine Hulshof  

Groep 4/5  Madelon de Kock + Marjolein Hoitink  

Groep 5   Eva van Es + Louise Groenendijk 

Groep 6  Marielle Kuijten + Louise Groenendijk   

HB-groep Groep 4, 5 en 6 Marieke Jaspers + Meike  Ogterop  

Groep 7 Groep 7a 
Groep 7b 

Mayke Burggraaff + Marcel  
Sietse Blauwe + Stefanie Blume  

Groep 8 
 

Groep 8a 
Groep 8b 

Eeke Spinder + Stefanie Blume  
Sylvia Ackerman + Madelon Arts  

 
 

2.3 Herverdelen van groepen  
We vind het belangrijk dat alle kinderen op onze school in een groep zitten waar een prettig 
pedagogisch klimaat heerst. Je prettig en veilig voelen op school is immers de basis om tot leren te 
komen. Leren begint bij met plezier naar school gaan. Een belangrijk aspect daarvan is het 
samenwerken en -leren in een groep. Dit vindt plaats in de groep maar ook tijdens groep 
doorbrekende activiteiten die we organiseren. En tijdens het spelen op het plein.  
 
We willen dat de kinderen in de parallelgroepen op school elkaar ontmoeten en samenwerken. 
Hierdoor hebben de kinderen meer en andere mogelijkheden om samen te werken dan met alleen 
kinderen uit de eigen klas.  
 
Daarnaast hebben we het beleid dat de groepen 4 en 6 aan het eind van het schooljaar opnieuw 
ingedeeld worden. De afgelopen jaren hebben wij namelijk geconstateerd dat ondanks de 
zorgvuldige samenstelling van de groepen 3 na de kleuterperiode, twee parallelgroepen zich toch 
heel verschillend kunnen ontwikkelen. Het kan voorkomen dat de dynamiek in een groep zich niet 
optimaal ontwikkelt. Dit heeft effect op de sociale ontwikkeling van de kinderen en op de 
leerresultaten.  
 
Daarom delen we, in principe, de groepen 4 en 6 elk jaar opnieuw in. Dus niet alleen in het geval 
van een ‘moeilijke’ groep. Kinderen en ouders weten dat er drie keer in de schooltijd een wijziging 
in de groepssamenstelling komt: eind groep 2, eind groep 4 en eind groep 6. De komende jaren 
wordt per schooljaar gekeken of herverdelen van toepassing is voor de groepen 4 en 6. Sommige 
cohorten zijn nl. al eerder opnieuw ingedeeld omdat zij in een combinatiegroep geplaatst zijn.  
 
Het herindelen zal steeds op dezelfde manier plaatsvinden. We letten vanzelfsprekend op de 
vriendschappen die in de eerste twee schooljaren zijn ontstaan, maar ook op een evenwichtige 
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verdeling van jongens en meisjes en ontwikkelingsniveaus van de kleuters. Kinderen waarvan we 
weten dat ze extra zorg nodig hebben worden ook gelijk over de groepen verdeeld. We gebruiken 
informatie uit sociogrammen en observaties tijdens groepsdoorbrekende activiteiten om de 
kinderen in te delen. We geloven dat kinderen profiteren van meer mogelijkheden voor ontmoeten 
en samenwerken.   

 

2.4 Onderwijsmodel  
De Odyssee is een basisschool waar aandacht is voor het individuele kind. We proberen zo goed 
mogelijk ons onderwijsaanbod aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van een kind. We bieden 
voor de belangrijkste vakken onderwijs op drie niveaus aan. Dit kunnen we doen doordat de 
kinderen vanaf groep één leren om zelfstandig een taak uit te voeren.  
Als de kinderen aan het werk zijn heeft de leerkracht ruimte om extra instructies te geven aan 
kinderen die dat nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn die langzamer door de stof gaan. Zij gaan 
meer herhalingsopdrachten doen. De kinderen zich snel ontwikkelen binnen een vakgebied krijgen 
verrijkingsopdrachten aangeboden.  
 
De lessen worden gestart met een gezamenlijke instructie. Hierin wordt besproken wat we gaan 
leren deze les, en bespreken wat de kinderen er al van weten. Daarna worden de verschillende 
niveaus aan het werk gezet en krijgen ze de passende instructie van de leerkracht. De rest van de 
kinderen werkt op dat moment zelfstandig aan hun werk of weektaak. Een prettige en effectieve 
manier van werken voor leerkrachten en kinderen!  
 
2.5 Toekomstgericht onderwijs  
De wereld waarin huidige basisschoolleerlingen opgroeien verandert snel. Kleuters die nu op school 
komen zijn gewend aan technologieën die nog maar net bestaan.  Het is duidelijk  dat wij kinderen 
op school voorbereiden op een wereld die we nu nog niet kennen. Wat we echter wel zeker weten 
is dat de kinderen naast goed leren lezen en rekenen andere vaardigheden nodig hebben. De 
zogenaamde ’21st Century Skills’. Bijvoorbeeld creatief denken, problemen oplossen, 
samenwerken, planmatig werken en slim toepassen van communicatietechnologie. Kinderen 
moeten leren omgaan met de grote hoeveelheid informatie die dagelijks, de hele dag door, op hen 
afkomt. Vinden, verwerken en creëren van digitale informatie en technologie inzetten om 
antwoorden te vinden op vragen zijn belangrijke te leren vaardigheden. Een aantal van deze 
vaardigheden zijn op dit moment al verweven in ons onderwijsaanbod. We gaan de komende jaren 
dit verder uitbouwen en inpassen in ons onderwijsaanbod. Onderstaand schema laat zien welke 
vaardigheden hierbij centraal staan (Kennisnet & SLO).  
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De leerkrachten bereiden jaarlijks gezamenlijk twee lessenseries voor waarin we oefenen met een 
deel van de vaardigheden bij twee thema’s van de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuur). De kinderen leren de vaardigheden toe te passen in verschillende contexten. We proberen 
ze hiermee goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.    
 

2.6 Onderwijs aan jonge kinderen (kleuters)  
Kleuters leren spelenderwijs, dat is een belangrijk uitgangspunt in de vormgeving van ons 
kleuteronderwijs. De kinderen krijgen de ruimte om spelenderwijs hun omgeving te verkennen en 
zo te leren. Als de kinderen er aan toe zijn gaan ze meer formeel leren (opdrachten op papier etc.).  
 
De kinderen werken in thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld, bijvoorbeeld een seizoen of 
feest. Dit thema is de leidraad voor creatieve opdrachten, taalverwerving, muziek, spel, beweging 
en voorbereidend rekenen. De kinderen werken aan allerlei reken- en taalopdrachten, passend bij 
hun leeftijd. Ook oefenen we met de kinderen met begrijpend luisteren, een voorloper van 
begrijpend lezen vanaf groep 4. Ook voorbereidend schrijfonderwijs is in het programma 
opgenomen.  
 
De kinderen krijgen een onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk past bij hun ontwikkelingsniveau. 
Uitgangspunt bij het voorbereiden van de thema’s zijn de kerndoelen die zijn uitgewerkt door de 
SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). De leerkrachten gebruiken leerlingvolgsysteem DORR om de 
ontwikkeling van de kinderen vast te leggen.  
 

Maatjes  
Kinderen die net instromen worden gekoppeld aan een wat oudere kleuter. Om te helpen met 
bijvoorbeeld naar buiten gaan en naar het toilet gaan. De oudere kleuter voelt zich dan heel groot 
en voor een jonge kleuter is het fijn om een maatje te hebben!  
 

Kringactiviteiten  
De kinderen leren veel in de kring. De kring geeft gelegenheid voor allerlei taalactiviteiten, reken- of 
begripslessen. Als de kinderen uit de kring gaan, werken zij in groepen. De kinderen gaan 
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bijvoorbeeld verven, knippen, plakken, knutselen of werken met ontwikkelingsmateriaal en in de 
hoeken werken naar aanleiding van een bepaald thema. 
Behalve de ‘grote kring’, de hele groep, werken de kinderen ook in ‘kleine’ kringen. In deze kleine 
kringen worden taal- en rekenactiviteiten aangeboden die passen bij het eigen niveau van kinderen. 
De kleine kringen worden door de leerkrachten gedaan. De andere kinderen spelen en werken dan 
‘zelfstandig’ in de hoeken of met bekend spel- en ontwikkelingsmateriaal.  
 
Er wordt veel gespeeld in de onderbouw. En dus veel geleerd! Op deze leeftijd is bewegen (buiten 
en in het speellokaal) erg belangrijk. Daarnaast is werken met verschillende materialen (klei, verf, 
zand, papier, water) zeer belangrijk om de motorische ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.  
 

2.7 Onderwijs in de groepen 3 t/m 8  
Het onderwijs in de  groepen 3 t/m 8 wordt meer gegeven aan de hand van lesmethoden. We 
passen de methodes indien nodig aan aan ons eigen inzicht. Basis voor de lessen is het ‘directe 
instructiemodel’.  
Dit houdt in dat we volgens een  afgesproken  model de leerstof aan de kinderen overbrengen. Het 
instructiemodel ziet er als volgt uit: 

• oriëntatie –  het benoemen van het  doel en het activeren van aanwezige voorkennis; 

• uitleg – de leerkracht legt nieuwe leerstof uit en past deze toe (voordoen);  

• begeleide inoefening – samen met de leerkracht of andere kinderen oefenen met de stof;  

• zelfstandige verwerking – het kind gaat zelf oefenen; 

• evaluatie op proces en inhoud  – hoe verliep de les en wat heb je geleerd?. 
 
De leerlingen worden op deze manier zich ervan  bewust wat ze leren en hoe ze het kunnen 
toepassen. Tijdens het deel van de les dat de kinderen zelfstandig aan het werk gaan kan de 
leerkracht extra instructies bieden aan kinderen die dat nodig hebben.  
 

2.8 Onderwijs op maat 
Er kunnen grote verschillen zijn in ontwikkelingsniveau tussen de kinderen die samen in een groep 
zitten. Dit gegeven maakt het noodzakelijk om binnen het jaarklassensysteem plaats in te ruimen 
voor individuele begeleiding van kinderen. Of om in kleine groepjes te kunnen werken, bijvoorbeeld 
in aparte instructiegroepjes. Om dat te kunnen realiseren, worden alle middelen die de school krijgt 
van de overheid zoveel mogelijk ingezet om leerkrachten aan te stellen. Hierdoor wordt zoveel 
mogelijk menscapaciteit op het begeleiden van de kinderen gezet. Daarnaast oefenen we vanaf 
groep één het zelfstandig werken in met de kinderen.  
 
Doorgaande lijn Zelfstandig Werken  
De kinderen leren vanaf groep één om zelfstandig aan een taak te werken. Dit begint heel klein: de 
kinderen moeten bijv. 5 minuten zelf werken aan een bekend spel of puzzel. De kinderen horen bij 
elke les de afspraken van het zelfstandig werken. Ze weten wat ze kunnen doen als ze een vraag of 
probleem hebben. De leerkracht creëert door kinderen zelfstandig aan het werk te hebben ruimte 
om met een klein groepje kinderen, of met een kind alleen, op eigen niveau te werken.  
 
Dit principe wordt uitgebouwd in de midden- en bovenbouw. De kinderen leren zelfstandig te 
werken aan opdrachten. Ze weten wat ze moeten doen als ze een vraag hebben. En het is duidelijk 
voor de kinderen wat ze moeten doen als ze klaar zijn met hun werk. Op het moment dat de 
kinderen zelfstandig aan het werk zijn kan de leerkracht kinderen individueel of in kleine groepjes 
begeleiden. Dit gebeurt vaak aan de instructietafel die een centrale plaats heeft in de groep. De 
leerkracht kan op die momenten ook de kinderen direct feedback geven op het gemaakte werk.  
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Als kinderen klaar zijn met hun werk kunnen ze doorwerken aan een weektaak. Hierin staan taken 
die de kinderen zelfstandig kunnen maken. Individueel of in groepjes. De kinderen krijgen elke dag 
tijd om aan hun weektaak te werken. Niet iedereen hoeft dezelfde weektaak te krijgen. De 
leerkracht kan differentiëren in hoeveelheid werk en niveau van de taak.  
 
Deze manier van werken is prettig voor leerkracht en kind. Kinderen krijgen meer 
verantwoordelijkheid voor het eigen werk, en de leerkracht kan zoveel mogelijk tegemoet komen 
aan de onderwijsbehoefte van de kinderen.  

2.8.1 Instructie op maat  
De instructies die de kinderen nodig hebben om hun werk te kunnen doen worden zoveel mogelijk 
op eigen niveau gegeven. Hiermee proberen we de leertijd van de kinderen zo effectief mogelijk te 
laten zijn; kinderen hoeven niet te luisteren naar instructie die ze niet nodig hebben.  
Er zijn ook kinderen die bepaalde lessen moeilijk vinden. Zij worden door de leerkracht extra 
begeleid tijdens de les. Zij zitten dan aan de instructietafel. Ondertussen loopt de leerkracht om de 
paar minuten een rondje door de groep om de andere kinderen te begeleiden.   
 

2.8.2 Individuele leerlijnen  
Het komt voor dat een kind moeite heeft met één vak op school. Het kan dan wel bij de eigen groep 
blijven, maar voor één vakgebied een ‘eigen leerlijn’ hebben. Dit betekent dat het eigen materiaal 
heeft, bijvoorbeeld de boeken van een voorgaand leerjaar. Het is altijd een spanningsveld voor 
leerkrachten en de groep hoeveel mogelijk is. Hier wordt per groep en per situatie goed naar 
gekeken.  
 

2.9 Voltijds hoogbegaafdenonderwijs op de Odyssee  
Sinds maart 2020 biedt basisschool de Odyssee voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in 
de groepen vier, vijf en zes. Wij geven onderwijs op een manier die aansluit bij de manier van 
denken, leren en zijnskenmerken van deze kinderen.  
 
Ons hoogbegaafdenonderwijs richt zich op drie pijlers: 

• Cognitieve kennis en vaardigheden  
De lesstof voor de basisvakken rekenen, taal/spelling en begrijpend lezen wordt compact 
aangeboden. De kinderen doorlopen de kerndoelen van het basisonderwijs. Verrijking en 
verdieping is gericht op de behoeftes van de leerlingen. 

• Identiteit en zelfbeeld  
Worden/zijn wie je bent en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is belangrijk basis om tot 
leren te komen, talenten te kunnen ontwikkelen en uiteindelijk een fijne plek in de wereld te 
vinden. Er wordt aandacht besteedt aan omgaan en bewustzijn van hoogbegaafdheid, 
spiegelen aan anderen en zelfreflectie. Ook gaat het over je veilig voelen, zien en gezien 
worden, mindset en accepteren wie je bent.   

• Executieve-, sociale en 21ste vaardigheden 
Ons onderwijs biedt structureel aandacht voor en begeleiding bij het oefenen en toepassen van 
vaardigheden zoals leren leren, onderzoeken, doorzetten, emotie regulatie, planning en 
organisatie, taakinitiatie, digitale vaardigheden en Belangrijke vaardigheden voor de 
middelbare school en daarna!  

 
We beginnen met hoogbegaafdenonderwijs vanaf groep 4. De kinderen die instromen voor deze 
groep kunnen het HB-onderwijs volgen tot en met groep 8, op de Odyssee. Er wordt in schooljaar 
2021-2022 een tweede groep gestart. De groepen bestaan uit maximaal 20 kinderen. 
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Didactiek en werkvormen   
Uitgangspunt bij het onderwijs zijn aansluiten bij persoonlijke interesses, kwaliteiten en leervragen 
van leerlingen. Het eigenaarschap voor het leerproces ligt voornamelijk bij de leerling, waarbij de 
leerkracht zich coachend opstelt. Passend bij het ontwikkelingsniveau werken leerlingen aan de 
kerndoelen voor het primair onderwijs. Leerlingen volgen hierbij hun eigen leerlijn, en houden hun 
vorderingen bij in een portfolio. Wij geloven dat dit de betrokkenheid van de leerlingen bij hun 
eigen leerproces vergroot.  
Op basis van betekenisvolle thema’s werken wij aan de executieve vaardigheden door 
onderzoekend en ontwerpend te leren, op hogere orde denkniveau . Waarbij ruimte is voor 
creativiteit en associatief denken en  het leggen van verbanden. We geven les in vreemde talen, 
waaronder Chinees,  
 
Welke kinderen komen in aanmerking voor de HB-groep? 
Ons hoogbegaafdenonderwijs is in eerste instantie bedoeld als wijkvoorziening voor hoogbegaafde 
leerlingen in Utrecht-Oost, dus niet alleen voor leerlingen van de Odyssee. Leerlingen waarvan de 
intelligentie is onderzocht door een erkend testbureau en waarvan de IQ-score 130+ is, komen in 
aanmerking. Aanmeldingen gaan via de huidige school van de leerling en in samenwerking met het 
SWV Utrecht PO. Vanuit het SWV Utrecht PO ontvangt de Odyssee aanvullende financiële middelen 
om deze groep te organiseren. Hierdoor kan de groep relatief klein gehouden worden (max. 20 
leerlingen) om de kinderen met hun eigen leerlijn optimaal te bedienen.  
 
Op de website van de school staat meer informatie over specifieke informatiebijeenkomsten voor 
ouders en aanmelden.   

.  

2.10 Lezen in groep 3 
Een van de belangrijkste activiteiten in groep drie is het leren lezen. Dit begint eigenlijk al vóór 
kinderen in groep 3 komen. Kleuters leren klanken onderscheiden, klankstukken herkennen, 
oefenen met visuele waarneming, ze stempelen en krijgen in de meeste gevallen al belangstelling 
voor letters en woorden. Bij kleuters wordt dit onder andere gestimuleerd door veel voor te lezen 
en lees- en schrijfactiviteiten met de kinderen te doen. Dit gaat allemaal op een speelse, 
aantrekkelijke manier.  

 
In groep 3 werken wij met de methode Veilig Leren Lezen. Op gevarieerde en speelse wijze wordt 
de kinderen de techniek van het lezen aangeleerd. In de methode zitten allerlei taalactiviteiten 
verweven en wordt een begin gemaakt met begrijpend lezen en spelling.  
Er zijn kinderen die in groep 2 al kunnen lezen. Zij krijgen instructie en opdrachten op eigen niveau 
in groep 3. De methode maakt gebruik van een computerprogramma voor het digitale schoolbord 
en er is veel spelmateriaal om te oefenen. 
 
Ook is er aandacht voor kinderen waarbij het leren lezen niet helemaal vanzelf gaat. Zij gaan extra  
automatiseringsoefeningen doen, o.a. flitsen van letters, met de leerkracht. In een vroeg stadium in 
groep 3 (direct na kern 1 van Veilig Leren Lezen) wordt gestart met extra leesmeters maken met 
kinderen. We hebben hiervoor leerkrachten een paar uur vrijgemaakt. Thera Pullen en Pamela 
Bongers verzorgen de leesbegeleiding voor deze kinderen. We financieren deze begeleiding vanuit 
middelen voor Passend Onderwijs.  
 
Ouders zijn vanzelfsprekend op de hoogte als hun kind deze leesbegeleiding krijgt.  
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2.11 Technisch en begrijpend lezen na groep 3  
Vanaf groep 4 werken wij verder aan het technisch leesniveau van de kinderen met de methode 
Estafette. De kinderen oefenen verder met lezen met aantrekkelijk materialen. De kinderen 
oefenen met behulp van deze methode tot en met groep 8 hun technische leesvaardigheid.  
 
De kinderen lezen ook dagelijks ‘stil’ in de klas. De kinderen hebben op school een ruime keuze aan 
boeken uit de schoolbibliotheek. Deze boeken zijn naar leeftijd en op niveau gerangschikt, zodat 
alle kinderen een boek kunnen kiezen dat bij hen past. Ook hebben we groepsabonnementen bij de 
bibliotheek. Daardoor is er een grotere keuze voor de kinderen.  
 
Vanaf groep 4 neemt het belang van begrijpend lezen steeds meer toe. Hiervoor gebruiken we de 
methode ‘Lezen in Beeld’. De kinderen leren een aantal strategieën om teksten te begrijpen en hier 
vragen en opdrachten bij te maken. De kinderen starten hier medio groep 4 mee en werken met 
deze methode tot en met groep 8.   
 
We vinden het erg belangrijk dat kinderen lezen leuk vinden. Door o.a. het houden van 
boekbesprekingen, aandacht voor de Kinderboekenweek en voorlezen in de klas proberen we aan 
de kinderen duidelijk te maken hoe leuk en belangrijk lezen is.  
 
Voor kinderen in groep 4 is ook extra leesbegeleiding nodig, op een vergelijkbare manier als in 
groep 3. We proberen op deze manier alle kinderen op het leesniveau van hun groep te 
krijgen/houden. Waardoor ze bij de andere vakken ook goed mee kunnen doen. Lezen is immers de 
basis voor bijna alle schoolse activiteiten.  

 

2.12 Taal en spelling na groep 3 
In het taalonderwijs wordt veel meer dan vroeger aandacht besteed aan leren praten, luisteren 
naar wat anderen precies zeggen en daarop goed reageren. We leren kinderen ook hun eigen 
mening onder woorden te brengen. Het houden van spreekbeurten, boekbesprekingen en 
kringgesprekken vinden we belangrijk om de mondelinge taalvaardigheid te activeren. 
 
We gebruiken sinds de zomer van 2017 de methode Staal voor taal en spelling. We hebben met 
name de methode voor spellingonderwijs gekozen omdat de resultaten van deze methode op 
andere scholen veelbelovend zijn. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het 
uitgangspunt bij Staal. De kinderen leren vanaf medio groep 3 de spellingscategorieën aan, 
ondersteund met gebaren en pictogrammen. Gedurende de schoolperiode worden de categorieën 
steeds herhaald. Hierdoor beklijven ze beter bij de kinderen.  We verwachten goede 
spellingsresultaten aan het eind van dit schooljaar.  
 
De kinderen krijgen taalonderwijs in thema’s. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen 
brengen de taal tot leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie. Deze 
aanpak en didactiek past bij de manier van werken op onze school en bij de manier van lesgeven 
die we in schooljaar 2017-2018 inoefenen met het project ‘21st Century Skills’ (zie 2.3).  
 

2.13 Rekenen vanaf groep 3 
We werken  met de methode Wereld in Getallen. Dit is een realistische rekenmethode  
die er aantrekkelijk uitziet en die bovendien zeer systematisch is opgebouwd. Elk onderdeel van het 
rekenen wordt uitgebreid ingeoefend. Bij de methode wordt ook verrijkings- en verdiepingsstof 
aangeboden voor de kinderen. De kinderen werken ook met een computerprogramma dat hoort bij 
de methode. Hierdoor oefenen ze op eigen niveau, op een andere manier met de rekenstof. Bij de 
methode hoort digibordsoftware die de leerkrachten ondersteunt bij hun instructie.  
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2.14 Leren schrijven  
Schrijven begint, net als de andere vakken, ook al in de kleutergroepen. Hier wordt veel aandacht 
besteed aan de motoriek. Een goed ontwikkelde motoriek, de juiste pengreep en een goede teken- 
en schrijfhouding zijn belangrijk voor het schrijven. In groep 3 beginnen de kinderen met het leren 
van de schrijfletters.  
De schrijfmethode, waarmee we in groep 3 beginnen heet ‘Pennenstreken’. De methode sluit aan 
bij de methode ‘Veilig Leren Lezen’. De kinderen leren de letters die ze leren lezen ook meteen 
schrijven. Ook is aandacht voor het schrijven van de cijfers. Ook in de midden- en 
bovenbouwgroepen werken we met Pennenstreken.  

 

2.15 Gebruik van computers, laptops en tablets in school  
ICT is voor ons een middel om kinderen op een adaptieve manier te leren en te oefenen met 
verwerkingsopdrachten bij de lesstof. De kinderen hebben beschikking over laptops en Ipads in de 
klas om mee te werken. De leerlingen kunnen deze ook gebruiken bij projectmatig onderwijs, het 
maken van werkstukken en het geven van presentaties.  
 
De leerlingen in de groepen 7 en 8 hebben allemaal een eigen mini-laptop tot hun beschikking op 
school. Zij werken met de digitale en adaptieve verwerkingssoftware bij rekenen, via de methode 
Wereld in Getallen. Deze manier van werken geeft de leerkracht de ruimte om heel gericht 
instructie en begeleiding te geven aan groepjes kinderen. De overige vakken worden deels digitaal 
en deels via papier aangeboden. Hierdoor hebben de kinderen afwisseling in hun dagprogramma.  
 
In alle groepen werken we met digiborden, met touchscreens. Hierdoor kunnen we op een 
aantrekkelijke en interactieve manier lesgeven aan de kinderen. De methodes die we gebruiken 
bieden ook speciale software voor het digibord.  
 
Laptops en thuisonderwijs (ivm corona)  
We hebben tijdens de periode van thuisonderwijs i.v.m. gemerkt dat het prettig is als kinderen 
thuis een laptop tot hun beschikking hebben. Ze kunnen dan inloggen  het schoolnetwerk 
Cloudwise en werken aan hun  taken.  
In uitzondering kan een schoollaptop aan een kind uitgeleend worden, indien thuis niet 
beschikbaar. Hier is dan overleg over met de schoolleiding.  
 

2.16 Digitale geletterdheid  
In 2021 wordt digitale geletterdheid een verplicht onderdeel van het curriculum in het 
basisonderwijs. Het is dus nodig om ons hier op voor te bereiden. 
We willen een doorlopende leerlijn ontwikkelen worden van groep 1 t/m 8. Daarnaast gaan we de 
leerlingen zich zich bewust maken van het doel, werking en gevaren van verschillende media 
(mediawijsheid).  
 
Twee leerkrachten van de Odyssee participeren in het project van PCOU dat MedLEF heet. Het doel 
van het project is om leerlingen voor te bereiden op een wereld waarin moderne technologie in 
hoog tempo zorgt voor nieuwe apps, games, mediatools en social media tools. Hoe zorg je dat 
leerlingen leren omgaan met media en mediatechnologie?  
 
We willen dit doen door de leerlingen aan het roer te zetten i.p.v. vanuit een cultuur van 
waarschuwen en voorzichtigheid zoals nu vaak gebeurt. Zelf aan de slag vanuit creativiteit met 
positieve invalshoek. We willen dat leerlingen het proces en systemen achter mediatools leren 
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kennen en nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen, zich op durven stellen als creator en met 
mediatools durven te spelen. Zo leer je hen zich deze middelen eigen te maken binnen hun 
leefwereld.  
 
Kinderen leren actief, receptief en reflectief werken met media en zich deze eigen te maken vanuit 
het creatieve proces. Met inzet van hun creatieve vaardigheden gaan ze aan de slag als ontwerper 
van hun eigen mediaomgeving, waarbij we gebruik maken van het natuurlijke onderzoeken en 
spelen van kinderen.  
 
Het doel is om eind 2021 een leerlijn digitale geletterdheid te hebben die ingezet kan worden in de 
scholen. Deze leerlijn zal binnen PCOU met alle scholen gedeeld worden. De leerlijn, lessen en 
producten die ontwikkeld worden zijn bruikbaar voor alle scholen van onze stichting.  
 
We werken aan het onderwerp mediawijsheid met de kinderen besproken in samenwerking met 
Bureau Halt. Zij hebben hier een programma voor ontwikkeld.  
Tijdens de lessen praten we met kinderen over wat zij doen online en geven we tips voor ‘veilig 
internetten’. We praten over digipesten en leren hen wat de gevolgen zijn, voor zowel de dader als 
het slachtoffer. Door de kinderen vroegtijdig bewust te maken van hun gedrag op internet en hen 
te wijzen op de gevolgen en gevaren, hopen we dat zij voorzichtiger worden in hun gebruik van 
sociale media.  
 

2.17 Sociaal-emotionele ontwikkeling/burgerschap 
Het is van belang dat kinderen zich in onze complexe maatschappij kunnen handhaven. Daarom 
willen wij de kinderen  vaardigheden bijbrengen die hen hierbij kunnen helpen. Kinderen moeten 
op hun eigen niveau binnen de groep, de school en daarbuiten hun weg weten te vinden en om 
kunnen gaan met steeds wisselende situaties. Zij moeten een eigen houding kunnen bepalen en 
zelfstandig kunnen optreden. Bovendien moeten kinderen (beter) leren omgaan met conflicten.  
Om hiermee te oefenen gebruiken wij de methode  ‘De Vreedzame School’. De kinderen oefenen 
elke week in lessen hoe te reageren in verschillende situaties. In de onderbouw is dit op een 
passieve manier. De kinderen reageren dan op situaties die twee handpoppen meemaken. In de 
bovenbouw gaan de kinderen met rollenspellen en coöperatieve werkvormen meer zelf oefenen.  
 
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen worden opgeleid tot leerlingmediator, en krijgen ook andere 
verantwoordelijkheden. In de klas, én in de school. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei 
vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in onze democratische samenleving. De 
klas en de school worden een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. 
 
De Odyssee werkt sinds 2014 met een leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling 
van kinderen. In het systeem leggen leerkrachten observaties en verslagen vast.   
 

2.18 Engels  
We werken sinds schooljaar 2016-2017 met de methode Groove.me in de groepen 1 t/m 8. Het is 
een methode waarbij (pop)liedjes de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen 
en enthousiasmeert hen. Met Groove.me leren de kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, 
luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te 
sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. 
Het digibord is het uitgangspunt van de lessen. Elk jaar wordt  een deel van de lessen vernieuwd, 
waardoor Groove.me altijd een actuele en aansprekende methode Engels blijft. Groove.me voldoet 
aan alle kerndoelen. 
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De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de thema’s die gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de 
seizoenen en dieren. In groep 3 en 4 worden de thema’s herhaald en uitgebreid. Hier gebruiken we 
aansprekende en eenvoudige popliedjes en singalong songs die de leerlingen deels zullen 
herkennen en meezingen. In de bovenbouw komt er grammatica bij kijken, de nadruk voor alle 
groepen ligt op het spreken en luisteren. 

 

2.19 Bewegingsonderwijs 
De leerlingen krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs van onze vakdocent. De 
kleutergroepen krijgen één keer in de week les van de vakdocent. En de groepsleerkracht geeft 
daarnaast nog één of twee spellessen aan de kleuters.  
  

Ook zijn er regelmatig externe gymdocenten die een clinic geven. Voorbeelden zijn hockey en judo.  
Natuurlijk doet de Odyssee ook mee aan de sportwedstrijden die in Utrecht worden georganiseerd. 
We doen mee aan schoolvoetbal en atletiekwedstrijden. Per jaar kijken we wat aangeboden wordt 
en maken we hierin een keuze.  
 

2.20 Expressie en creatieve activiteiten 
Op de Odyssee is ruim aandacht voor tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Deze vakken 
brengen evenwicht in het leerprogramma; niet alleen het cognitieve leren heeft de nadruk, ook de 
creatieve ontwikkeling vinden wij belangrijk. We hebben hiervoor een Cultuureducatieplan voor de 
komende jaren opgesteld. Elk jaar werken we twee disciplines uit cultuureducatie uit in praktische 
lessen met kinderen. We kunnen hierbij gebruik maken van externe deskundigen, hiervoor hebben 
we een subsidie van de gemeente gekregen. In het schooljaar 2018-2019 krijgen de kinderen één 
keer in de twee weken les van een externe docent in muziek en drama.  
 
Wij maken daarnaast ook gebruik van het aanbod van het Utrechts Centrum van de Kunsten (UCK), 
Filiaal etc. Hierbij behoren o.a. theaterbezoek- of museum bezoek, schilderkunst, dans en film. Op 
deze manier komen alle kinderen minimaal twee keer via school in aanraking met één van deze 
vormen van kunst.  
 
We werken elke week minsten één keer aan creatieve vakken in de klas. Onder leiding van de 
groepsleerkracht. We gebruiken de digitale methode Laat maar Zien hierbij. De methode geeft les 
ideeën bij de verschillende doelen en leerlijnen. De leerkrachten stellen voor verschillende 
vaardigheden leerlijnen op. Deze worden vastgelegd in Laat maar Zien. Hierdoor is inzichtelijk aan 
welke doelstellingen en vaardigheden de kinderen gedurende hun basisschoolperiode hebben 
gewerkt. We beoordelen van het werk van de kinderen en bespreken het met de kinderen. Het gaat 
daarbij niet over de vraag of het mooi is. Het werk wordt beoordeeld op basis van de doelstellingen 
waar de kinderen aan gewerkt hebben.  
 

2.21 Wereldoriëntatie, natuur- en milieuonderwijs, geschiedenis  
We gebruiken sinds 2014 een digitale methode voor de zaakvakken. We hebben ‘De zaken van 
Zwijsen’ aangeschaft voor natuur- en techniekonderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis. De 
leerkracht geeft lessen met behulp van het digibord de lessen aan de kinderen. Daarbij zijn 
opdrachten in een werkboek, digibord en computer voor de kinderen.  
 
De kinderen in groep 3 krijgen wereldoriëntatie met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Bij 
alle kernen in de methode hoort een boekje voor wereldoriëntatie. De onderwerpen sluiten aan bij 
de leeftijd van de kinderen.  
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2.22 Verkeer 
Voor verkeer gebruiken we de lessen van Veilig Verkeer Nederland. Bij de samenstelling van deze 
methode is rekening gehouden met de leefwereld en ervaringen van de leerlingen. Aandacht 
hiervoor verhoogt de betrokkenheid van kinderen. In de groepen 4-8 gebruiken we de 
Jeugdverkeerskrant. In groep 8 nemen de kinderen deel aan het praktisch en theoretisch 
verkeersexamen. De kinderen worden hier in de loop der jaren goed op voorbereid. 
 

2.23 Huiswerk 
In de midden en bovenbouw krijgen de leerlingen huiswerk. We willen de kinderen begeleiden in 
het organiseren en plannen van hun werk. Met als doel om de kinderen goed voorbereid naar het 
voortgezet onderwijs te laten uitstromen.  Hieronder vindt u de opbouw in vraag aan de kinderen:  

 
Groep Presenteren/publiceren Overig 

3 Een bladzijde uit een leesboekje thuis 
voorbereiden om voor te lezen in de klas. 

 

4 Een boekbespreking 
Vrijwillig of in tweetallen een spreekbeurt 

Een boekverslagje  

5 Een boekbespreking  
Een spreekbeurt 

1x per maand  
Topografie GEOBAS 

6 Een boekbespreking  
Een spreekbeurt 

1x per week  
Natuur, topografie of spelling 

7 Een boekbespreking  
Een werkstuk met spreekbeurt (land) 

2x per week  
Natuur, topografie, spelling of Engels 

8 Een boekbespreking  
Een werkstuk met spreekbeurt  
(land, maatschappelijk thema of persoon) 

3x per week  
Natuur, topografie, spelling of Engels 
Dit schooljaar willen we 
experimenteren met het digitaal 
inleveren van het werkstuk (zelf e-mail 
en bijlage toevoegen) 
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3 Ondersteuning voor leerlingen  

3.1 Aanmelden, inschrijven en plaatsing van nieuwe leerlingen op school 
Ouders die interesse hebben in onze school zijn welkom op algemene informatie-ochtenden. Deze 
vinden regelmatig plaats. Data en tijden zijn te vinden op onze website. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt de werkwijze en visie van de school uitgelegd en krijgen de ouders een rondleiding door het 
schoolgebouw.  
 
Ouders/verzorgers van kinderen die instromen in hogere groepen worden uitgenodigd voor een 
persoonlijk kennismakingsgesprek. Op basis van informatie van ouders, school van herkomst en 
eventueel externe partijen zal de schoolleiding of een kind wel of niet geplaatst kan worden op 
onze school. We nemen dit besluit op basis van benodigde zorg voor leerlingen in de groep en bijv. 
de groepsgrootte. Voordat in overleg met betrokkenen het besluit een kind wel of niet te plaatsen 
is genomen, heeft de Odyssee nog geen zorgplicht voor de betreffende leerling.  
 
Na kennismaking kunt u uw kind inschrijven via één van de formulieren: 
1. Registratie kinderen tot 3 jaar: 
Ouders hebben de mogelijkheid hun belangstelling voor de school kenbaar te maken, terwijl hun 
kind nog geen drie jaar is. Deze registratie van hun belangstelling wordt niet automatisch omgezet 
in een aanmelding. Ouders van wie de belangstelling is geregistreerd, ontvangen een mail waarin ze 
gevraagd worden hun kind aan te melden als ze drie jaar zijn.   
 
2. Aanmelding vanaf 3 jaar: 
Als uw aanmelding bij ons binnen is krijgt u een ontvangstbevestiging. Of u krijgt een berichtje dat 
er een wachtlijst is. U kunt dan aangeven of u uw kind op de wachtlijst wilt plaatsen. 
Als u een aanmelding heeft gedaan, wordt u rond de 3e verjaardag van uw kind door ons benaderd 
of u de registratie wilt overzetten in een ‘aanmelding’. Dan heeft uw kind een plekje op onze 
school. 
 
De formulieren zijn op onze website te vinden. Ouders kunnen ook een papieren formulier op 
school verkrijgen.  
 
Drie maanden voor uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging voor een informatie-middag. 
Tijdens deze middag ontvangt alle benodigde informatie voor een goede start van uw kind op onze 
school.  
 
Communicatie met de leerlingadministratie gaat het gemakkelijkst via emailadres:  
Administratie@deodyssee.net. 
 

3.2 Tussentijds vertrek van een leerling  
Het kan gebeuren dat een kind eerder dan groep 8 onze school verlaat. De meest voorkomende 
reden hiervoor is een verhuizing. Er is altijd contact tussen de nieuwe en oude school in een 
dergelijk geval. Ouders/verzorgers moeten aan de oude school de gegevens van de nieuwe school 
doorgeven. De leerling wordt dan overgeschreven. De administratieve verwerking gaat via onze 
leerling administratie. Hiervoor kunt u contact opnemen via Administratie@deodyssee.net.  
 
Ook wordt het onderwijskundig rapport overgedragen naar de nieuwe school. Dit verzorgen onze 
intern begeleiders (Pamela Bongers voor de groepen 1 t/m 4 en Annefien van Schijndel voor de 
groepen 5 t/m 8). Daarnaast plant de schoolleiding in sommige gevallen een exitgesprek met het 
vertrekkende gezin.  
 

mailto:Administratie@deodyssee.net
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3.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen  
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen nieuwe dingen leren. Op school stimuleren we de kinderen en 
dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken en te leren. Als de ontwikkeling wat minder 
vanzelfsprekend verloopt, bieden we kinderen extra hulp.  
 
Vanaf de start van een kind op school worden de vorderingen op diverse gebieden enkele malen 
per jaar bijgehouden en getoetst. De leerkracht volgt de ontwikkelingen van de kinderen. Door 
kinderen te observeren aan de hand een aantal observatiepunten weet een leerkracht of een kind 
zich ontwikkelt conform verwachting. De gegevens worden vastgelegd in leerlingvolgsysteem 
DORR.  
Bij kleuters in leerjaar 2 wordt ook een Citotoets afgenomen. We nemen de toetsen Taal voor 
kleuter en Rekenen voor kleuters af. De toetsresultaten worden vastgelegd in ons 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van de ontwikkeling van 
de kinderen.  Op basis van al deze gegevens wordt het leeraanbod voor de kinderen bepaald. De 
leerkrachten en interne begeleiders beheren deze informatie. Ouders/verzorgers hebben uiteraard 
recht van inzage. 
 
Vanaf groep drie worden de kinderen getoetst met behulp van methodetoetsen en methode-
onafhankelijke toetsen. Hiervoor gebruiken we de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. De 
methodetoetsen worden na afronding van een blok rekenen aangeboden aan kinderen. De 
leerkracht weet op basis van deze toetsresultaten of de kinderen de lesstof hebben opgepikt.  
Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. Voor onder andere begrijpend lezen, spelling 
en rekenen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en geven een beeld van de ontwikkeling van 
een kind ten opzicht van alle kinderen in Nederland van dezelfde leeftijd. Medio groep 8 wordt de 
eindcito afgenomen. Alle resultaten worden in Parnassys vastgelegd. Ook verslagen van 
oudergesprekken etc. worden hierin vastgelegd. Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om de 
gegevens in Parnassys in te zien via het Ouderportaal. Schooljaar 2019-2020 worden hierin de 
resultaten van de methodetoetsen zichtbaar. De resultaten van de  methode-onafhankelijke 
toetsen van kinderen zijn al langer zichtbaar in het Ouderportaal.  
 

3.3.1 Leerlingrapport en oudergesprekken  
Alle toetsresultaten worden ingevoerd in ParnasSys. Op basis van deze gegevens maakt de 
leerkracht twee keer per jaar een rapport voor de leerlingen, in februari en in juni. In het rapport 
wordt ook informatie gegevens over andere aspecten van de ontwikkeling van de kinderen; 
bijvoorbeeld inzet, werkhouding, etc. De school verzorgt twee keer per jaar een gespreksavond 
voor ouders om het rapport te bespreken, de zogenaamde 10-minutengesprekken. Deze vinden in 
januari en juni plaats.  
 
Aan de start van een schooljaar geven wij ouders de mogelijkheid om een startgesprek te voeren 
met de leerkracht. Vooraf krijgen ouders een vragenlijst. Hierin worden vragen gesteld over de 
ontwikkeling en interesses van het kind. Ouders geven tijdens het startgesprek de leerkracht 
informatie over hun kind. De leerkracht kan met deze informatie wellicht zijn/haar aanbod en 
aanpak voor het kind beter passend maken.  
 
In de herfst organiseren we een voortgangsgesprek met ouders. Dan wordt op basis van de 
(methode)toetsresultaten een gesprek gevoerd. Ook gaat het over het welbevinden van het kind in 
de klas.  
 
Ouders kunnen overigens ook op andere momenten een afspraak maken met de leerkracht. Het 
liefst na schooltijd, dan hebben de leerkrachten meer tijd voor ouders. Andersom kan ook, een 
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leerkracht kan ouders ook tussendoor uitnodigen voor een gesprek. Wij vinden het belangrijk dat 
de communicatie tussen ouders en school goed verloopt.   

3.3.2 Groepsplannen  
Over de kinderen op onze school worden verschillende gegevens vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Uit deze gegevens blijkt over het algemeen dat er niveauverschillen 
binnen één groep zijn. Dit kan per vakgebied verschillen. De leerkracht stelt op basis van deze 
gegevens een groepsplan op. In een groepsplan wordt voor de verschillende niveaus een lesaanbod 
en te behalen doelen beschreven. De intern begeleider helpt hierbij. 
 
De groepsplannen worden 2x per jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  
 

3.4 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoefte 

3.4.1 De invoering van passend onderwijs 
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De wet houdt in dat de school een 
zorgplicht voor kinderen heeft, zowel voor kinderen die worden aangemeld als voor kinderen die al 
op school zitten. Dat betekent dat de school er voor dient te zorgen dat er voor ieder kind dat extra 
ondersteuning nodig heeft een passende plek is. Dat kan zijn op de school waarop het kind zit of is 
aangemeld, het kan ook een andere school zijn die de ondersteuning die het kind nodig heeft 
(beter) kan bieden. In het SchoolOndersteuningsProfiel dat iedere school heeft opgesteld, geeft de 
school aan welke (extra) onderwijsondersteuning ze aan kinderen kan bieden. 
 
In Utrecht hebben de gezamenlijke besturen het ’Samenwerkingsverband primair onderwijs’ 
opgericht. In het samenwerkingsverband werken 92 basisscholen, vier scholen voor speciaal 
basisonderwijs en zeven scholen voor speciaal onderwijs samen. Het samenwerkingsverband biedt 
begeleiding aan scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als het mogelijk is 
wordt de hulp geboden op de school waarop het kind zit. Voor een aantal leerlingen zal speciaal 
onderwijs nodig blijven.  
 
Zie voor meer informatie over het samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl/   
 

3.4.2 Schoolondersteuningsprofiel de Odyssee 
In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) voor onze basisschool staat beschreven welke 
onderwijsondersteuning wij kunnen bieden aan kinderen. In het profiel wordt beschreven welke 
extra ondersteuning de school kan bieden. Ook is planmatig uitgewerkt welke ondersteuning wij de 
komende jaren uitbreiden. In het SOP is vastgelegd welke investeringen en (team)scholing nodig is 
om de extra ondersteuning te kunnen bieden. Het SchoolOndersteuningsProfiel ligt ter inzage bij de 
directie op school. In oktober 2019 wordt het SOP opnieuw vastgesteld.  
 
In de paragrafen 3.5.4 t/m 3.5.11 hierna wordt uitgewerkt welke extra ondersteuning mogelijk is op 
de Odyssee. Het gaat hierbij om extra leesbegeleiding, een extra verrijkingsaanbod, remedial 
teaching en logopedie.  
 

3.4.3 Schoolstandaard de Odyssee  
Het team van de Odyssee heeft gedurende schooljaar 2018-2019 haar eigen schoolstandaard 
vastgesteld. Dit betekent dat we zelf onze norm hebben vastgesteld voor de leerlingresultaten.  
Op basis van de constatering dat relatief veel kinderen hoge resultaten halen en naar een hoog 
type vervolgonderwijstype uitstromen (HAVO +) is het aanpassen van het onderwijsaanbod voor dit 
deel van onze kinderen een logische vervolgstap. De schoolstandaard is in eerste instantie voor het 

http://www.swvutrechtpo.nl/
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rekenonderwijs vastgesteld. Op basis van de resultaten op de methode-onafhankelijke toetsen 
(cito) hebben we de schoolstandaard rekenen als volgt vastgesteld:  
 
60 % van de kinderen haalt een I+, I of  II score - basisarrangement 
35 % van de kinderen haalt een  III of IV score – intensief arrangement 
5% van de kinderen haalt een V score  

 
Dit betekent dat voor 60% van de kinderen extra verdiepingsmateriaal rekenen beschikbaar is in de 
groep. En dat de kinderen hiervoor instructie en begeleiding bij de verwerkingsopdrachten krijgen 
in de klas.  
Voor de andere vakken is een andere schoolstandaard geldig. Deze wordt in oktober 2020 
vastgesteld op basis van de toetsgegevens van de afgelopen 3 jaar.  
 

3.4.4 Werkwijze voor kinderen die extra zorg of onderwijsaanbod nodig hebben  
 

• In de klas, met de groepsleerkracht  
Op de Odyssee streven we een ononderbroken ontwikkelingsproces na voor ieder kind. In 
principe krijgen kinderen les in hun eigen groep, van de eigen groepsleerkracht. Basis voor de 
lessen is het ‘directe instructiemodel’:    

• oriëntatie –  het benoemen van het  doel en het activeren van aanwezige voorkennis; 

• uitleg – de leerkracht legt nieuwe leerstof uit en past deze toe (voordoen);  

• begeleide inoefening – samen met de leerkracht of andere kinderen oefenen met de stof;  

• zelfstandige verwerking – het kind gaat zelf oefenen; 

• evaluatie op proces en inhoud  – hoe verliep de les en wat heb je geleerd?. 
 
Tijdens het deel van de les dat de kinderen zelfstandig aan het werk gaan kan de leerkracht 
extra instructies bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Op deze manier kan de leerkracht 
differentiëren naar drie niveaus in de groep. Hieronder valt ook werken met 
verrijkingsmateriaal, dat meestal bij de methodes beschikbaar is.  
 
Als blijkt dat een kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft is het eerste aanspreekpunt de 
groepsleerkracht. Als kinderen extra ondersteuning op sociaal- emotioneel gebied of 
verdieping/verrijking nodig hebben op cognitief gebied, beschrijft de leerkracht dit in een 
handelingsplan. De leerkracht stelt ouders op de hoogte van de hulp die het kind krijgt. Indien 
mogelijk worden ouders ingezet bij de uitvoering van het handelingsplan (denk aan oefeningen 
die thuis gedaan kunnen worden). De intern begeleider is ook altijd betrokken bij dit proces.  

 
• Extra expertise, buiten de klas  

Is de problematiek nog niet helder genoeg in beeld of heeft het handelingsplan niet de 
verwachte uitwerking dan kan besloten worden extra expertise in te schakelen zoals remedial 
teaching, het Buurtteam, logopedist of de schoolarts. De aard van de problemen kan 
uiteindelijk dusdanig zijn, dat leerkracht en intern begeleider gezamenlijk besluiten het kind 
aan te melden voor het zorgplatform of expertise centra.  Al bovenstaande (externe) 
betrokkenen zullen hieronder nader uitgelegd worden. 

Leesbegeleiding 
We bieden extra leesbegeleiding aan kinderen uit groep 3 en 4 waarbij het leesproces niet 
helemaal vanzelf op gang komt. Hiervoor Zuzana Harvanikova 3x per week een paar uur op 
school aanwezig. Als een kind hiervoor in aanmerking komt is hier altijd contact over met de 
ouders. De IB-er van de onder- en middenbouw kijkt samen met de groepsleerkrachten welke 
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kinderen hiervoor in aanmerking komen. Zij coördineert ook dat de leesoefeningen afgestemd 
zijn met het aanbod in de groepen.  

Mogelijkheden voor extra verrijking, het Uilennest  
We hebben één dag een verrijkingsaanbod voor kinderen. Dit is het Uilennest. In het Uilennest 
zitten kinderen die door de leerkrachten gesignaleerd zijn met behulp van een vragenlijst uit 
het Sidi-R protocol. Dan gaat het over kindkenmerken en leeraspecten, bijvoorbeeld over 
creativiteit in oplossingen en snel begrip van de leerstof. Daarnaast scoren deze kinderen in de 
meeste gevallen hoog op Cito begrijpend lezen en rekenen.  
Het betreft hier leerlingen die meer nodig hebben dan dat wat  binnen het reguliere 
schoolwerk en extra aanbod binnen de groep geboden kan worden. Het Uilennest bestaat uit 3 
groepen van rond de 15 kinderen of minder. We hebben gecombineerde groepen 3-4, 5-6 en 7-
8 die gedurende anderhalf uur extra begeleiding  krijgen in het Uilennest.  Onze leerlingen 
hoeven niet te beschikken over een intelligentieonderzoek om deel te kunnen nemen. De groep 
biedt buiten de reguliere groepen 3-8 onderwijs op maat voor leerlingen die behoefte hebben 
aan een andere uitdaging dan ze in een reguliere onderwijsgroep krijgen. De rest van de week 
volgt deze leerling lessen in de eigen groep. De lessen vinden plaats onder schooltijd. 

Remedial Teacher in school  
In sommige gevallen kan een kind baat hebben bij extra oefenen met lesstof buiten de klas. We 
hebben midden uit het Passend Onderwijs budget vrijgemaakt voor remedial teaching in onze 
school. Pamela Bongers is hiervoor geschoold.  
Zij werkt kort en intensief met een klein groepje kinderen of met een individueel kind. Er wordt 
specifiek aan één lesonderdeel extra aandacht besteed. Kinderen die hiervoor in aanmerking 
komen worden door de groepsleerkrachten en intern begeleiders gesignaleerd. Na overleg met 
ouders wordt een RT-traject gestart. Dit duurt 6 tot 8 weken en wordt dan geëvalueerd en 
besproken met ouders en de groepsleerkracht(en).  
Ouders kunnen eventueel ook zelf afspraken maken met remedial teachers van buiten school.  
De Odyssee heeft contact met een aantal professionele RT-ers. Deze helpen de kinderen na 
schooltijd. Ouders sluiten zelf een contract met deze RT-ers.  

 
Logopedie  
Sinds 2016 is er de mogelijkheid om in ons schoolgebouw naar de logopedist te gaan. We 
hebben met de logopedist de afspraak dat bij kleuters dit onder schooltijd kan. Bij de kinderen 
vanaf groep 3 is dit anders. Dan overleggen we even met de leerkracht, IB en ouders over een 
passende aanpak en tijdstip. Meer informatie over de logopedist in onze school kunt u vinden 
op: http://www.depraatmaatgroep.nl.  
 
Ergotherapie  
Ergotherapie richt zich op de mogelijkheid om deel te nemen aan bezigheden die belangrijk zijn 
in het dagelijkse leven van een kind. De ontwikkeling gaat niet altijd vanzelf. Van het goed 
vasthouden van een potlood, het luisteren naar een instructie tot het plannen van huiswerk. 
Soms is er net een steuntje in de rug nodig om er voor te zorgen dat het beter gaat. 
Gemakkelijker en vooral ook leuker. Denk hierbij aan het verbeteren van schoolse 
vaardigheden, spelen en de zelfredzaamheid.  
Voor welke leerling ergotherapie? Als spelen, bewegen of leren niet helemaal vanzelf gaat;  
• moeite met de fijne motoriek (potlood vasthouden, kleuren, schrijven, knippen etc.)  
• moeite met plannen en maken van schoolse taken (weektaak af krijgen, huiswerk etc.)  
• moeite met concentreren op het schoolwerk  
• als een kind/leerling prikkels opzoekt of vermijdt, prikkels niet goed opmerkt of juist gevoelig 
is voor prikkels  

http://www.depraatmaatgroep.nl/
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• als een kind moeite heeft met aankleden (omkleden gymles of jas/veters/broek), eten 
(onhandig met broodtrommel/ drinkpakje/beker openen) of opruimen.  
 
Aanmelden voor deze extra zorg gaat via de groepsleerkracht en/of IB. Zie 
www.kinderergotherapieutrecht.nl voor meer informatie.  
 
Samenwerkingsverband  
In sommige gevallen heeft een kind specifieke ondersteuning nodig die school niet in huis 
heeft. Het eerste aanspreekpunt is dan het Samenwerkingsverband. Hierbij werken specialisten 
op verschillende gebieden die alle aangesloten scholen in Utrecht kunnen ondersteunen. Zij 
starten vaak met een observatie van een kind. Daarna kan eventueel, in overleg met ouders, 
een begeleidingstraject gestart worden.  

 
Zien in de Klas  
We werken nauw samen met Zien in de Klas, een schoolbegeleidingsdienst. Als ouders zelf geen 
voorkeur hebben voor een begeleider kunnen we vaak bij Zien in de Klas terecht. Onder andere 
voor kinderen die dyslexiebehandeling nodig hebben. Voordat Zien met een kind gaat werken 
zijn er  gesprekken met ouders geweest.  

 
Werkwijze extra ondersteuning  
We proberen voor de kinderen een zo goed mogelijk aanbod en ondersteuning te bieden. Als u zich 
zorgen maakt over uw kind en wellicht extra ondersteuning zou wensen is uw eerste 
aanspreekpunt de groepsleerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht kan contact gezocht 
worden met de intern begeleider van onze school. De intern begeleider is dan weer contactpersoon 
voor eventuele hulp buiten school.  
 
Intern begeleiders 2018-2019 zijn:  
Pamela Bongers (groepen 1 t/m 4) – p.bongers@deodyssee.net 

Annefien van Schijndel (groepen 5 t/m8) – a.van.schijndel@deodyssee.net  
 

3.4.5 Samen Veilig Midden Nederland 
We werken samen met deze organisatie indien nodig. Samen Veilig komt in beeld voor ouders of 
school, als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als er sprake is van 
geweld in de huiselijke sfeer. Het is de centrale toegang tot alle vormen van Jeugdzorg. Zij bieden 
zelf hulp bij opgroei- en opvoedingsproblemen en schakelen, waar nodig, gespecialiseerde vormen 
van Jeugdzorg in. Meer informatie vindt u in de brochure: http://www.samen-veilig.nl/wp-
content/uploads/2014/12/SV_ALG_BROCHURE_2eDRUK_LR.pdf 
 

3.5 Medische handelingen  
Onze school heeft een protocol voor medisch handelen op school. In dit protocol staat beschreven 
hoe gehandeld wordt wanneer een kind plotseling ziek wordt, dan wel (chronisch) ziek is. U vindt 
het protocol in bijlage 5 van deze schoolgids.  
 

3.6 Grenzen aan onze zorg  
Helaas moeten we soms constateren dat we voor een kind niet de zorg kunnen bieden die het 
nodig heeft. Onze inspanningen zoals bijvoorbeeld inzet van extra personeel, inzet van externe 
specialisten, extra leertijd leiden dan niet tot het gewenste resultaat.  
 

http://www.kinderergotherapieutrecht.nl/
mailto:a.van.schijndel@deodyssee.net
http://www.samen-veilig.nl/wp-content/uploads/2014/12/SV_ALG_BROCHURE_2eDRUK_LR.pdf
http://www.samen-veilig.nl/wp-content/uploads/2014/12/SV_ALG_BROCHURE_2eDRUK_LR.pdf


 

31 

 

In dat geval zoeken we, in overleg met de ouders/verzorgers, naar een school die wel de benodigde 
expertise kan bieden. In sommige gevallen verwijzen we een kind naar het speciaal basisonderwijs. 
Hierover beslist een basisschool niet alleen. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) beslist 
hierover. Als de PCL akkoord is met de vraag van de ouders om een kind te verwijzen naar een 
speciale school kan dit plaatsvinden.  
 
In zeer uitzonderlijke gevallen- wanneer alle andere mogelijke maatregelen niet het gewenste 
effect hebben gehad – is de directie bevoegd om een schorsings- en verwijderingsprocedure in 
gang te zetten. Hierbij geldt weer de afweging van zorg voor een leerling met een speciale vraag en 
de zorg voor de overige kinderen in een groep. De schorsings- en verwijderingsprocedure van de 
Odyssee is op te vragen bij de directie.  
 

3.7 Overgaan en zittenblijven   
De Odyssee is bestemd voor kinderen vanaf vier jaar en is zo ingericht dat de leerlingen in principe 
in acht jaar de school kunnen doorlopen. In deze acht jaar wordt de basis gelegd voor het 
vervolgonderwijs. Soms nemen we in overleg met de ouders/verzorgers het besluit om een leerling 
een klas een jaar over te laten doen. We gaan er dan vanuit dat het kind baat heeft bij herhaling 
van de leerstof. Een leerling kan ook een klas overslaan. Hierbij wordt dan naast de leervorderingen 
vooral ook gekeken naar de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling in vergelijking met de 
klasgenoten. Dit wordt ruim op tijd (rond maart van het schooljaar) met de ouders besproken.  
 

3.8 Najaarskinderen en overgaan naar groep 3  
Kinderen die tussen september en eind december geboren zijn noemen we ‘najaarskinderen’. Voor 
deze kinderen is een aparte afspraak om te onderzoeken of een kind doorgaat naar groep drie.  
Kinderen, geboren voor 1 januari, naar groep drie gaan als er geen hiaten zitten in de ontwikkeling. 
Dit wordt bepaald op basis van toetsen en observaties van de leerkracht. Taakgerichtheid van een 
kind speelt hierin een belangrijke rol. Samen met ouders worden de mogelijkheden goed 

doorgenomen en wordt uiteindelijk een beslissing genomen. Dit proces van overleg begint rond 
maart/april van het schooljaar dat een kind in groep twee zit.  
 

3.9 De overgang naar het Voortgezet Onderwijs 
De leerlingen van groep 8 en hun ouders staan voor de keuze welk vervolgonderwijs de leerlingen 
gaan volgen. Wij weten dat dit voor ouders en leerlingen een belangrijke stap is, vandaar dat wij 
hier de uiterste zorg aan willen besteden.  
 
Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van leerlingen uit groep 8 op de hoogte gesteld 
van de stappen om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze en de aanmelding voor de nieuwe 
school. In een gesprek met de ouders (en de leerling) wordt het advies van de school voor de 
schoolkeuze besproken. Het advies komt tot stand op basis van gegevens van de ontwikkeling van 
de leerling (werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen, toetsresultaten, observaties, 
cognitieve ontwikkeling). Tevens worden de stappen besproken die gezet moeten worden om de 
leerling aan te melden voor de school voor voortgezet onderwijs.  
 
De Utrechtse schoolbesturen (voor basis- en voortgezet onderwijs) en de gemeente Utrecht 
hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor 
voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO-procedure. Alle 
Utrechtse scholen houden zich aan de afspraken van de POVO-procedure. Zie voor meer 
informatie: http://www.sterkvo.nl/povo  
  

http://www.sterkvo.nl/povo
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3.10 Voorlopig advies  
In groep 7 wordt een voorlopig schooladvies gegeven aan de kinderen en ouders. Dit advies is 
gebaseerd op gegevens van de ontwikkeling van de leerling (werkhouding, motivatie, 
doorzettingsvermogen, toetsresultaten, observaties, cognitieve ontwikkeling). Op basis hiervan 
kunnen leerlingen en ouders middelbare scholen bezoeken. De scholen voor voortgezet onderwijs 
organiseren in december en januari over het algemeen open dagen.   
 
In het najaar als een kind in groep 8 zit, wordt in groep bij alle kinderen een Drempelonderzoek 
afgenomen. Dit onderzoek geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het kind. Het resultaat 
wordt meegenomen in het eindadvies. Op basis van de laatste resultaten in groep 8 wordt het 
voorlopig schooladvies (groep 7) eventueel aangepast en gecommuniceerd naar ouders en 
kinderen.  Als ouders, leerling en school het eens zijn met het advies en de schoolkeuze, vult de 
leerkracht van groep 8 een onderwijskundig rapport in. Hiervoor wordt het digitale systeem 
Onderwijs Transparant gebruikt. Ouders en school ondertekenen dit formulier. Hiermee wordt een 
kind aangemeld bij het vervolgonderwijs. Daarna vinden overdrachtsgesprekken tussen de 
leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinatoren van de verschillende scholen plaats.  

 
In oktober nemen leerlingen in groep 8 waarvan verwacht wordt dat zij in aanmerking komen voor 
LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) of praktijkonderwijs, deel aan de Nio of NDT-toets.   
 

Van september tot februari wordt door de leerkracht met de leerlingen gesproken over de 
verwachtingen en wensen ten aanzien van het voortgezet onderwijs.  
In april nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de Cito-eindtoets. Het resultaat van deze toets 
kan invloed hebben als het tot een hoger schoolniveau zou komen. Dan kan het eindadvies 
eventueel nog bijgesteld worden.   
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4 Ouders en school 
 

4.1 Communicatie over uw kind 
Ouders/verzorgers moeten hun kind(eren) met een gerust hart naar de Odyssee kunnen brengen. 
Daarom is heldere communicatie met de verschillende betrokkenen rondom school en kind van 
groot belang.  
Het is in het belang van uw kind, dat u goed weet wat er in de school gebeurt. De school 
communiceert o.a. via nieuwsbrieven. Hierin is met name praktische informatie over de activiteiten 
in en rond school te vinden. Ouders krijgen de nieuwsbrief via de mail binnen. Ouders melden zich 
hiervoor aan op de website van de school. Inloggegevens zijn via de groepsleerkracht op te vragen.   
 
Communicatie over de ontwikkeling van kinderen en de voortgang in hun resultaten is natuurlijk 
ook van belang. Hiervoor organiseert de school een aantal formele contactmomenten. Hieronder 
staan ze voor u op een rijtje:  

• Kennismakingsgesprek: Bij de start van uw kind op de Odyssee wordt u door de leerkracht 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit vindt binnen een paar weken na de start 
plaats. Hierin wordt specifieke informatie over het kind besproken. Voor een leerkracht is 
het prettig om wat meer te weten over het wel en wee rondom een nieuw kind en ouders 
kunnen hun vragen stellen.  

• Startgesprek: aan het begin van het schooljaar worden startgesprekken georganiseerd. De 
ouders krijgen ter voorbereiding een vragenlijst. De vragen gaan over het kind. Het doel van 
het gesprek is dat de leerkracht meer informatie krijgt over een kind, waardoor hij/zij beter 
kan aansluiten met het lesaanbod.  

• Voortgangsgesprek: in november wordt op basis van de toets gegevens die op dat moment 
er zijn een voortgangsgesprek georganiseerd voor ouders. Het gaat over de resultaten van 
de kinderen, maar ook over welbevinden en eventueel gedrag.  

• Zogenaamde 10-minutengesprekken: Aan de hand van het schoolrapport van een kind 
hebben leerkrachten en ouders een gesprek over resultaten en welbevinden van een kind.  

• Adviesgesprekken:  In groep 7 vindt een voorlopig adviesgesprek plaats. In groep 8 wordt 
dit een definitief advies. Hier horen een aantal gesprekken bij. Zie voor meer informatie 
paragraaf 3.9 van deze schoolgids.  

 
We vinden het belangrijk tijdig informatie van ouders te krijgen. Als u zich zorgen over maakt over 
uw kind of als u vragen heeft bent u van harte welkom. Hiervoor is de groepsleerkracht het eerste 
aanspreekpunt. Het liefst willen we een afspraak met u maken na schooltijd. Voor schooltijd willen 
de leerkrachten zich richten op de kinderen. Een afspraak maken kan wat ons betreft prima via e-
mail. Als het gaat om zorgen over uw kind is een gesprek prettiger. We merken dat communicatie 
via e-mail wel eens misverstanden oplevert. De voorkeur van school is dan een gesprek tussen 
ouder(s) en leerkracht.  
 
Uw eerste aanspreekpunt is de groepsleerkracht van uw kind. Eventueel kan deze u in contact 
brengen met een van onze intern begeleiders of de schoolleiding. In de ochtend kunt u de 
schoolleider of bouwcoördinator vinden bij de ingang op het plein.  
 

4.2 Ouderportaal Parnassys 
De leerkrachten leggen gegevens over kinderen vast in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin 
worden resultaten van toetsen (methodetoetsen en cito-toetsen) vastgelegd. Maar ook verslagen 
van gesprekken en bijv. observaties.  
De resultaten van toetsen worden met kinderen besproken. En met ouders tijdens één van de vier 
georganiseerde gespreksmomenten. Ouders krijgen inloggegevens om in het Ouderportaal te 
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kunnen kijken. Zo kunnen ze gedurende het schooljaar een beeld krijgen van de resultaten van hun 
kind.  

 

4.3 Ouderbetrokkenheid  
We vinden het leuk en belangrijk voor kinderen om meer te doen dan lesgeven. We organiseren 
graag extra activiteiten. Dit is vaak niet mogelijk zonder hulp van ouders/verzorgers. Regelmatig 
zullen wij u daarom om hulp vragen, bijvoorbeeld bij:  

• begeleiding bij uitstapjes 

• crea-activiteiten  

• sportdagen 

• afscheid groep 8 

• Kerst, Pasen, enz. 

• Bibliotheekouders  
 

U wordt door klassenouders van de groep van uw kind regelmatig gevraagd om mee te helpen met 
bovenstaande activiteiten. Wij vinden het heel fijn als ouders meehelpen om de school tot een 
aantrekkelijke plaats voor de kinderen te laten zijn. En kinderen vinden het over het algemeen erg 
leuk als ouders meedoen!  
 
We merken ook steeds meer interesse van ouders om te participeren in de klas. Dat waarderen we! 
We vinden het erg leuk als ouders over  hun beroep of interesse komen vertellen in de klas. Het 
moet echter wel passen binnen het programma van de groep. Als u hier interesse in heeft kunt u 
contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of de schoolleiding.  
 

We streven ernaar voor elke groep klassenouders te hebben. Dit zijn ouders die de leerkracht 
ondersteunen bij praktische zaken. Bijvoorbeeld regelen dat er voldoende ouders zijn die na de 
vakantie luizen willen kammen. Of meehelpen bij het organiseren van het paasontbijt. De 
groepsleerkrachten vragen de ouders aan het begin van het schooljaar wie er klassenouder wil zijn.  
 

4.4 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
Als school willen wij onze leerlingen een veilige plek bieden. Het belang van het kind staat dan ook 
voorop bij de informatievoorziening aan gescheiden ouders. Wanneer beide ouders met het 
ouderlijke gezag belast zijn, is de hoofdregel dat beiden recht hebben op dezelfde informatie. 
Indien de ouders goed contact met elkaar onderhouden, zal de school met de ouders de afspraak 
maken dat de met de dagelijkse zorg belaste ouder alle informatie, uitnodigingen e.d. doorspeelt 
aan de andere ouder. Wanneer geen sprake is van goed contact tussen beide ouders, maakt de 
school - in overleg met de ouders - een keuze omtrent de informatievoorziening. 
 
Ouders die geen ouderlijk gezag hebben, maar wel geïnformeerd willen worden kunnen ons daar 
schriftelijk om verzoeken. U dient dan wel aan te geven waarom u geïnformeerd wilt worden. Ook 
moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen en eventuele relevante documenten 
zoals een kopie van een rechterlijke beschikking en het gedeelte van het ouderschapsplan dat 
betrekking heeft op de schoolgang van uw kind en de omgangsafspraken. Op grond van het 
Burgerlijk Wetboek, boek 1: artikel 377c is het recht op informatie voor ouders die geen ouderlijk 
gezag hebben, beperkt. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus de rapporten 
van uw kind, de schoolgids en algemene informatie over de school. De mogelijkheid om 
uitgebreider te informeren, wordt per situatie bekeken. 
 
Van ouders verwachten wij dat zij de school tijdig informeren over wijzigingen in hun gezinssituatie, 
dat wil zeggen dat alle relevante gegevens over bijvoorbeeld het ouderlijke gezag, woonplaats, 
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omgang, et cetera van het kind of diens ouders zo spoedig mogelijk aan de school worden 
doorgegeven. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het protocol ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’ 
dat u op verzoek kunt inzien. 

 

4.5 Nieuwsbrieven en Social Schools  
Ouders ontvangen elke twee weken een nieuwsbrief. Deze wordt verspreid via het 
communicatiekanaal met ouders Social Schools.  
De groepsleerkrachten plaatsen regelmatig berichtjes in de app. Daarnaast vinden 
ouders/verzorgers daar de jaarplanning, nieuwsbrieven, formulieren voor AVG en ziekmelding etc. 
Nieuwe ouders krijgen automatisch een uitnodiging om in te loggen in de app bij start van hun kind 
op de Odyssee.  
 

4.6 Medezeggenschapsraad  
Ouders/verzorgers kijken met andere ogen naar een school dan leerkrachten, zien andere dingen 
en hebben soms andere ideeën. Wij hechten daarom veel belang aan een uitwisseling van ideeën 
tussen ouders/verzorgers en de school. Binnen de schoolorganisatie kunnen ouders/verzorgers die 
graag meedenken en willen helpen, zitting nemen in de ouder- of de medezeggenschapsraad.  
 

Sinds 1 februari 1984 is het wettelijk verplicht dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) 
verbonden is. Doel van de MR is: medezeggenschap van schoolteam en ouders/verzorgers te 
realiseren over de beslissingen die de directie en het schoolbestuur ten aanzien van de school 
neemt. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld:  
 
• de organisatie van de school 
• ouderbetrokkenheid/participatie 
• aanpassing van het schoolplan (ingrijpende wijzigingen daarin). 
 
Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming nodig van de MR. Dit betekent dat de 
meerderheid van de leden van de MR akkoord moet gaan. Voor sommige onderwerpen moet de 
MR in de gelegenheid gesteld worden een advies uit te brengen, vóór er besluiten genomen 
worden. 
De MR van de Odyssee heeft een eigen pagina op de schoolwebsite en communiceert regelmatig 
met ouders via de nieuwsbrieven. Het emailadres van de MR is MR@deodyssee.net. 
 
De PCOU heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. De 
GMR overlegt met het bestuur van de school over onderwerpen die alle scholen van het bestuur 
aangaan, bijvoorbeeld de klachtenregeling op scholen en de minimum- en maximumbedragen van 
de ouder/verzorgerbijdrage.  
 

4.7 Oudercommissie  
Onze Oudercommissie (OC) behartigt de belangen van ouders en kinderen binnen de school. Ook 
neemt de Oudercommissie de organisatie van verschillende activiteiten op zich. Voorbeelden van 
activiteiten van de Oudercommissie zijn helpen bij het sinterklaasfeest, het organiseren van de 
Summerparty en het beheer van de gelden van de ouderbijdrage. 
De Oudercommissie vergadert ongeveer één keer per zes weken. Meestal is bij deze vergadering 
een leerkracht aanwezig. We zijn als school ontzettend blij met de aanwezigheid van 
de Oudercommissie en zien het als een onmisbaar orgaan binnen de schoolorganisatie. Wilt u meer 

mailto:MR@deodyssee.net
http://maliebaanschool.nl/164-foto-ouderraad.html
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weten over de Oudercommissie of heeft u suggesties? Stuur een e-mail met uw vraag naar: 
Oudercommissie@deodyssee.net.   
 

4.8 Ouderbijdrage  
Scholen mogen via de ouderbijdrage een geldelijke bijdrage vragen aan ouders van leerlingen om 
extra activiteiten als excursies, sinterklaasfeest, kerstviering of een sportdag te kunnen bekostigen. 
Soms worden ook andere kosten in rekening gebracht zoals een schoolreisje of schoolkamp. Ook 
deze kosten vallen onder de ouderbijdrage. In alle gevallen moeten ouders kunnen kiezen óf ze 
willen betalen en waarvóór zij willen betalen. Daarom wordt gesproken over vrijwillige 
ouderbijdrage. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid 
v.w.b. de hoogte van de ouderbijdrage. 
De wettelijke voorschriften/bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn te vinden in de Wet 
Primair Onderwijs (WPO) en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Artikel 13 bepaalt dat de 
schoolgids informatie moet bevatten over de ouderbijdrage, de hoogte ervan, het vrijwillige 
karakter en de besteding van de middelen.  
 
Onze Oudercommissie werkt het hele jaar door hard aan de realisatie van leuke activiteiten naast 
het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas, Kerstviering, jubileumfeest, Pasen, 
avondvierdaagse, de Summerparty en tal van andere activiteiten. Ook krijgt de school een bijdrage 
voor creamaterialen en culturele activiteiten. De OC kan deze activiteiten organiseren vanuit de 
ouderbijdrages die ouders betalen. Uitgangspunt hierbij is dat het geld ten goede komt aan alle 
kinderen op onze school.    
 
De ouderbijdrage is voor schooljaar 2019-2020 met €30 verhoogd. Met het bedrag dat deze 
verhoging oplevert kunnen muzieklessen door een vakdocent gefinancierd worden. Afgelopen drie 
jaar werden deze lessen bekostigd m.b.v. de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De 
kinderen hebben baat bij kwalitatief goede muzieklessen op school. Daarom is per huidige 
schooljaar de financiering structureel geregeld via verhogen van de ouderbijdrage.  
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 75,00 per kind. De 
Medezeggenschapsraad gaat akkoord met dit bedrag. De MR is het eens met de opgestelde 
begroting van de Oudercommissie.   
 
Ouders kunnen dit bedrag overmaken op rekening: 3199802 t.n.v. Oudercommissie De Odyssee te 
Utrecht o.v.v. de groep en naam van hun kind(eren). Wettelijk is vastgelegd dat de bijdrage 
vrijwillig is. Toch willen we met klem erop aandringen om dit bedrag over te maken. Als ouders dat 
niet zouden doen, dan liften ze mee op de ouderbijdrage van een ander. Het gevolg zou kunnen zijn 
dat we bepaalde activiteiten niet meer voor iedereen kunnen organiseren. Ouders krijgen in 
oktober van een schooljaar een brief van de Oudercommissie om u te herinneren aan het betalen 
van de ouderbijdrage.  
   
We vragen voor twee extra activiteiten een financiële bijdrage van ouders. Dit zijn de schoolreisjes 
voor groepen 1 t/m 6 en het schoolkamp voor de groepen 7 en 8. Deze bedragen worden apart 
verrekend. 
 
Het kan zijn dat u in financiële omstandigheden zit, die het onmogelijk maken een bijdrage te 
betalen. Als u in het bezit bent van een U-pas dan betaalt het U-pasbureau deze bijdrage. Lever 
daarvoor een kopie van de pas, met de gegevens van uw kind(eren), in bij de schoolleiding. 
 

mailto:Oudercommissie@deodyssee.net
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Stichting Vrienden van de Odyssee  
De ouderbijdrage op de Odyssee is relatief laag. Wij kiezen hier bewust voor. We willen graag 
dat iedereen zich welkom voelt op onze school. 
De bekostiging vanuit de Rijksoverheid is echter niet altijd toereikend om alles te realiseren voor 
onze kinderen. Daarom hebben we een stichting Vrienden van de Odyssee opgericht. Hier kunnen 
ouders, vrijwillig, een extra bijdrage doen aan school. Op de website van de stichting wordt 
uitgelegd hoe dit werkt en aan welke projecten in school de bijdrages worden besteed. Zie voor 
meer informatie: www.vriendenvandeodyssee.net 

 

4.9 Schoolverzekeringen  
Stichting PCOU/Willibrord Stichting heeft voor haar scholen een aansprakelijkheidsverzekering en 
een schoolongevallenverzekering afgesloten.  
 

4.9.1 Aansprakelijkheidsverzekering - zorgplicht 
De school kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. Zij is daarvoor verzekerd. Of 
de school aansprakelijk is voor een schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht 
heeft voldaan. De zorgplicht houdt in de verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en 
de veiligheid van de leerlingen. In het gebouw en op het schoolplein moet de situatie veilig zijn en 
er moet voldoende toezicht zijn op het schoolplein en tijdens sport- en spelsituaties.  
Van een school wordt niet verwacht dat op elke leerling en elke situatie direct toezicht kan worden 
gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun enthousiasme en onbevangenheid dingen doen 
die schade tot gevolg hebben. Een school of leerkracht kan dat niet altijd voorkomen.  
 
4.9.2 Aansprakelijkheid van leerlingen 
De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van de leerlingen. De 
verantwoordelijkheid voor het handelen en de gedragingen van leerlingen ligt bij de ouders en/of 
de leerling. Wanneer de leerling nog niet de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, zijn de ouders 
aansprakelijk voor de gedragingen van hun kind; bij 14- en 15-jarigen geldt dat zowel de ouders als 
de leerling aansprakelijk kan zijn voor de gedragingen van de leerling; vanaf 16 jaar zijn leerlingen 
aansprakelijk voor hun eigen gedrag. Ouders wordt aangeraden een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

De aansprakelijkheid van leerlingen is secundair meeverzekerd in de verzekering die voor de school 
is afgesloten. Dat geldt voor activiteiten binnen de lesuren of bij activiteiten binnen schoolverband. 
De particuliere aansprakelijkheidsverzekering gaat voor. 

4.9.3 Schoolongevallenverzekering 
Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school ongeacht of er 
sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken 
personen: leerlingen, personeel, vrijwilligers. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het 
rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten.  
Er zijn maxima gestelde aan de verzekerde bedragen. Niet meeverzekerd is materiële schade zoals 
brillen, kleding en vervoermiddelen. Vergoeding van geneeskundige en tandheelkundige kosten (tot 
het maximumbedrag) vindt alleen plaats als de ziektekostenverzekering van de gedupeerde de 
kosten niet of niet volledig vergoedt. 
Voor nadere informatie over de schoolverzekering kunt u contact opnemen met de directie van de 
school. 
 
Stichting PCOU heeft met zorgvuldigheid bovenstaande tekst samengesteld. De Stichting is niet 
aansprakelijk voor enigerlei schade naar aanleiding van deze publicatie. 

http://www.vriendenvandeodyssee.net/
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4.10 Sponsoring  
De school heeft op dit moment geen beleid ontwikkeld m.b.t. sponsoring.  
We krijgen wel regelmatig verzoeken om reclame-uitingen uit te delen. Ons standpunt hierin is, dat 
het voor kinderen en ouders een meerwaarde moet zijn als we folders e.d. uit delen.  
 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2009 met veertien 
organisaties een convenant afgesloten. Hierin staan gedragsregels die een school helpen om op een 
verantwoorde manier met sponsoring om te gaan. Er staat in waar scholen op moeten letten, waar 
sponsors aan gebonden zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten 
organiseren. Het convenant is van toepassing op Stichting PCOU. Voor het geval onze school 
gebruik maakt van sponsoring, volgen we de regels uit het convenant. 
 

4.11 Klachtenprocedure 
Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken in de school tussen leerlingen, ouders, 
personeel, schoolleiding en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie 
onderling op schoolniveau worden opgelost. Het meest voor de hand liggend is dat de klager zich 
rechtstreeks richt tot degene tegen wie zijn klacht is gericht, dan wel tot diens leidinggevende, dan 
wel rechtstreeks tot de directeur. Ook is het mogelijk om eerst een schoolcontactpersoon te 
benaderen.  
Als deze mogelijkheden niet toereikend zijn, doordat afhandeling van de klacht niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden of door de aard van de klacht, dan kan men een beroep doen 
op de klachtenregeling.  
De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij de directeur, het bestuur of 
rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie. 

 

De klachtenregeling is te vinden op de website van Stichting PCOU: www.pcouwillibrord.nl. PCOU 

is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs:  
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 386 16 97 
E-mail: info@klachtencommissie.org 

 

4.11.1 Contactpersoon op schoolniveau / vertrouwenspersoon 
De school heeft twee contactpersonen bij wie ouders/verzorgers terecht kunnen in geval van  
klachten. Of als zij in vertrouwen met iemand willen praten. Dat zijn Marjolein Hoitink en Sietse 
Blauw. In de school hangen posters voor de kinderen met de foto en naam van onze 
vertrouwenspersoon.  
 
De contactpersoon heeft tot taak: 

• eerste aanspreekpunt te zijn bij klachten; 

• de eerste opvang te verzorgen als een klacht wordt ingediend; 

• naar eigen inzicht eenvoudige klachten af te handelen; 

• de klager in het geval van een zware, gevoelige of complexe klacht door te verwijzen en te 
informeren over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt; 

• indien noodzakelijk te verwijzen naar gespecialiseerde instanties.  
 
 

http://www.pcouwillibrord.nl/
mailto:info@klachtencommissie.org
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4.12 Veiligheidsbeleid 
Scholen zijn wettelijk verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen binnen de school: 
leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers, ouders, et cetera. De veiligheid 
is in een aantal wetten verankerd. Onze school beschikt over een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt 
geactualiseerd. In het veiligheidsplan is onder meer het volgende geregeld: 

• De school beschikt over bedrijfshulpverleners, d.w.z. medewerkers die onder meer eerste hulp 
bij ongevallen verlenen en in noodsituaties verantwoordelijk zijn voor het alarmeren van 
hulpverleners en het in veiligheid brengen van kinderen en volwassenen. 

• De school beschikt over een ontruimingsplan. Er wordt jaarlijks een ontruimingsoefening 
gehouden. 

• De school beschikt over voldoende EHBO- en brandblusmiddelen. 
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5 Resultaten van het onderwijs  

5.1 De resultaten van het onderwijs  
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij 
in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem ParnasSys. De leerlingen worden 
regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we 
halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk 
genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is 
vastgelegd in een toetskalender met bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de 
toetsen worden de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of 
individuele leerlingen) opgesteld. Deze plannen worden twee keer per jaar geëvalueerd met Intern 
Begeleiding. En eventueel aangepast aan veranderde situatie in de groep.  

 

5.2 Tussenresultaten 
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals 
taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren toetsen van Cito (Cito volgsysteem 
primair onderwijs) afgenomen. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van 
deze toetsen. Het betreft de toetsen die de Inspectie (jaarlijks) van iedere school betrekt in de 
eerste beoordeling of de basiskwaliteit van het onderwijs voldoende is.  

 
De volgende toetsen geven informatie op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de 
leerlingen: 

• In de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen 
dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs. 

• In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal. 

• In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken. 

• Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op 
het onderwijs in de zaakvakken. 

 
 Middentoets (januari 2020) Eindtoets (september 2020) 

Toets  schoolscore ondergrens schoolscore ondergrens 

Technisch lezen groep 3  AVI 2.2 

DMT 17,5 

 

DMT 21  
nog onbekend   

DMT 33  

Technisch lezen groep 4  AVI 3,4 

DMT 59,4 

 

DMT 48 
 nog onbekend  

DMT 56  

Rekenen en wiskunde 
groep 4 (toets versie 3.0)  

183,9 161  nog onbekend 180 

Rekenen en wiskunde 
groep 6 

235,4 228 nog onbekend  240 

Begrijpend lezen groep 6 184,1 180  nog onbekend 183 
 

De gemiddelde scores zijn voldoende indien ze op of boven de ondergrens in de bovenstaande tabel liggen. 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de tussenopbrengsten voor  schooljaar 2019-2020 goed zijn. Met 
name voor technisch lezen in de groepen 4 zijn de eindresultaten mooi. Hier hebben de 
leerkrachten in de groepen hard aan gewerkt met de kinderen. Het leesaanbod is zodanig 
aangepast dat de kinderen veel leesuren maken. Daarnaast hebben we extra leesbegeleiding voor 
de risicolezers. Doel hiervan is de kinderen bij het gemiddelde niveau van de groep te houden. Deze 
aanpak heeft een goed resultaat opgeleverd voor de kinderen.  
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Behalve de CITO-toetsen zoals hierboven beschreven zijn ook de methode-toetsen van belang. 
Door de methode-toetsen te analyseren krijgt de leerkracht een beeld of zijn/haar leerlingen 
hebben geprofiteerd van het aanbod bij een bepaald vakgebied. De resultaten van de CITO-toetsen 
en de methode-toetsen leggen we vast in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Onder andere op 
basis van deze resultaten wordt een groepsplan per vakgebied opgesteld door de leerkracht. In het 
groepsplan wordt de groep in verschillende niveaus gedeeld. Voor deze verschillende 
instructiegroepen worden doelen, aanpak en werk vastgesteld.   

 

5.3 Resultaten eindtoets 2019  
Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten op de CITO eindtoets van de laatste vijf jaar. In de 
beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).  
 

schooljaar Schoolscore  
 

Landelijk  
gemiddelde 

Beoordeling volgens de norm 
van de Inspectie van het 
Onderwijs 

2019-2020  Geen eindtoets ivm Corona 

2018-2019 538.4 536.5 Bovengemiddeld 

2017-2018 537.1 534.9 Bovengemiddeld 

2016-2017 540 535.1 Bovengemiddeld  

2015-2016 535.8 534.5 bovengemiddeld 

2013-2014  537.4 534.4 Bovengemiddeld  

 

 

5.3.1 Uitstroomgegevens  naar vervolgonderwijs  
In groep 8  wordt een schooladvies gegeven voor de doorstroming van de leerlingen naar het 
voortgezet onderwijs. Hieronder ziet u een overzicht van de doorstroom in percentages zoals deze 
is gerealiseerd. 
 

 VWO 
(incl. 
gym-
nasium) 

HAVO
/ 
VWO 

HAVO HAVO
/ 
VMBO 
TL 

VMBO 
TL 

VMBO  VMBO 
Basis/ 
Kader 

Overig  Totaal 

2019-2020 18 
39% 

 16 
35% 

 5 
11% 

2 
4% 

5 
11% 

 46 
100% 

2018-2019 11 
50%  

 3 
14% 

  2 
9% 

2 
9% 

3 
14% 

1 
4% 

22 
100% 

2017-2018 12  
32% 

1  
2,5% 

14 
37% 

1  
2,5% 

8  
21%  

 2  
5% 

 38 
100% 

2016-2017  41%  31%  20% 10% 8%  100% 

2015-2016 41% 7,7% 15,4%  7,7% 5,1% 23,1%  100% 

2014-2015  41%  27% 5% 18%   7% 2% 100% 

 
De eindresultaten en uitstroom van onze school is zoals de Inspectie van Onderwijs verwacht van 
een school met onze leerlingpopulatie. Wij zijn als school trots op de resultaten van alle kinderen. 
Voor ons is het belangrijkst dat kinderen uitstromen op het niveau en in de richting die bij hen past.  
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5.4 Kwaliteitszorg  

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten 
die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te 
verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de 
overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren en hoe houden 
we de bereikte kwaliteit vast? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het 
onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden. 

Gedurende een schooljaar werkt ons team aan een aantal verbeterpunten en vernieuwingen in ons 
onderwijs. Deze worden vastgelegd in een jaarplan. Dit plan wordt door de schoolleiding samen 
met het team vastgesteld. De MR moet instemmen met dit plan. Gedurende het schooljaar 
(januari) vindt een tussenevaluatie van het plan plaats. Aan het eind van het jaar wordt het 
opnieuw geëvalueerd. Op basis hiervan wordt voor het volgende schooljaar een nieuw jaarplan 
opgesteld.  
 

5.5 Schoolplan (meerjarenplan)  
Uitgangspunt bij het opstellen van de jaarplannen is het meerjaren schoolplan van de Odyssee.  
Het actuele schoolplan betreft de planperiode 2015-2019. Een werkgroep heeft in schooljaar 2018-
2019 eerste verkenningen met het team gedaan om een nieuw schoolplan op te stellen.  
Gedurende het schooljaar bleek dat het verstandig is om het nieuwe meerjarenplan af te stemmen 
met het strategisch meerjarenplan van PCOU Willibrord. Daarnaast was er vanuit meerdere scholen 
van de stichting de wens om met een gezamenlijk format te werken. Dit is op moment van schrijven 
nog niet beschikbaar. 

 
De Odyssee heeft daarom besloten schooljaar 2019-2020 als een tussenjaar te beschouwen. We 
werken planmatig volgens met team en MR afgestemde werkwijze in jaarplan 2019-2020. ,  
Gedurende het schooljaar 2019-2020 wordt een nieuw meerjaren plan opgesteld voor 2020-2024. 
Team, ouders en MR worden hierbij betrokken. De MR moet in de zomer van 2020 instemmen met 
het Schoolplan 2020-2024. Dit heeft door omstandigheden een vertraging opgelopen. In het najaar 
2020 wordt het schoolplan aan de MR aangeboden.   
 

5.6 Jaarplan 2020-2021 
Hieronder een korte weergave van de ontwikkelpunten dit schooljaar. Bij de schoolleiding is een 
volledig uitgewerkt jaarplan hiervan beschikbaar, waarin planning en bijpassende activiteiten zijn 
uitgewerkt. Het jaarplan is afgestemd met de Medezeggenschapsraad.  

 
Het jaarplan 2020-2021 is opgesteld volgens de kwaliteitsaanpak Enigma. Enigma is geen keurslijf, 
maar eerder een denkrichting.  Een kwaliteitsaanpak met kwaliteitskaarten (procesbeschrijvingen 
die bestaan uit richtlijnen of protocollen)  
en ambitiekaarten die een school zelf kan maken. Op een ambitiekaart werken we doelen op 
verschillende beleidsterreinen uit. Op deze kaarten staat dus wat we als school willen bereiken, 
welke stappen we zetten om daar te komen (hoe) en wat we daarvoor nodig hebben.   
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In jaarplan 2020-2021 zijn onderstaande ambitiekaarten uitgewerkt:  

 
Ambitiekaart Tussenevaluatie maart 

2020 
Werkgroep 
2020-2021 
 

Doel schooljaar 2020-2021  

Begrijpend lezen  Aanbod begrijpend lezen 
met huidige methode 
Lezen in Beeld voldoet 
niet meer. In 2015 heeft 
team geïnvesteerd in 
optimaliseren van 
didactisch handelen door 
leerkracht voor 
begrijpend lezen. Er is 
gekeken naar de lessen 
in de methode, hierin 
zijn activiteiten 
weggeschrapt die niet 
effectief zijn. Daarnaast 
zijn aanvullende teksten 
aangereikt.  
Theorie bekeken over 
leesstrategieën en close 
reading. Er is gekeken 
welke methodes er zijn. 
Er zijn twee methodes 
uitgekomen die 
binnenkort worden 
uitgeprobeerd.  

Frederique 
Lauren 
Stefanie   

Afgelopen jaar zien we dat de 
resultaten voor begrijpend lezen 
teruglopen. Onderzoeken wat 
verklaring hiervoor is en wat we hier 
als school mee willen doen, 
bijvoorbeeld de aanschaf van een 
nieuwe methode of juist een 
verandering in didactische handelen.   

Rekenmethode  Onduidelijkheid over de 
doelstelling voor deze 
werkgroep voor dit 
schooljaar. Er worden nu 
wel wat afspraken 
gemaakt in de 
commissie.  
Wellicht ook de wens om 
samen op te trekken met 
de schoolstandaard en 
rekencoördinator Ellen. 

Pamela 
Ellen  
Louise   

Een update van een rekenbeleidsplan 
of jaarplan met daarin aandacht voor: 
- Schoolstandaard 
- (Adaptief) rekenonderwijs  
- Drieslagmodel 
- Toetsen 
- Wensen ICT – methode 
- Onderwijsleerlingen van groep 1 

t/m 8, dus ook graag input uit alle 
bouwen. Schoolbrede of 
bouwbrede afspraken over 
aanpak.   

Cultuur • Evaluatie cultuurplan 
d.m.v. 
enquete/brainstorm 
+ presentatie 
studiedag. De 
uitkomsten zijn de 
basis voor nieuwe 
actieplannen (zie 
cultuurplan 2019-
2023)  

Jeanine 
Margriet 

Zorgdragen voor 
uitvoeren cultuurplan 19/20 
(coördinatie bezoeken) met daarin 
aandacht voor: 

• Subsidieaanvraag Cultuur voor 
Ieder Kind 

• Netwerkbezoeken PCOU, Creatief 
Vermogen Utrecht, .. 

• Cultuurplan 20/21 opstellen 
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• Haalbaarheid 
Cultuurprofielschool: 
(zelf)evaluatie-
instrument 
cultuurprofielscholen 
door MT en andere 
coördinatoren laten 
invullen in 2020-
2021.  

• Afstemmen met schoolproject en 
thema’s 

• Evalueren huidige cultuurplan, bij 
kinderen en leerkrachten 

• Zichtbaarheid cultuuraanbod op 
school vergroten, in school fysiek 
en op website  (PR) 

• Onderzoeken 
haalbaarheid Cultuurprofielschool 

Thuisonderwijs  Ivm Coronacrisis 
gedurende uitvoering 
kwaliteitskaart 
opgesteld.  

Eeke 
Nadine  
Anniek (LIO) 
Mayke  

Kwaliteitskaart thuisonderwijs 
uitwerken, voor gebruik langere 
termijn en structureel. Nadenken over 
mogelijke scenario’s in toekomst en 
hier beleid voor opstellen.  
 
Te denken aan: 
- lesgeven, maar kan nog wel 

werken 
- Volledig thuisonderwijs 

(lockdown)  
- Gedeeltelijk thuisonderwijs – hele 

groep (leerkracht mag niet in 
school Thuisonderwijs ind. 
Leerling of groepje leerlingen 
(kind mag langdurig niet naar 
school ivm ziekte)  

 
Aandachtspunten:  
- Inzet ict/Teams  
- Welke methodes  
- Toetsen en monitoren voortgang 

kinderen  
- Communicatie met ouders. 
 

ICT  
 

ICT-beleidsplan 
aanwezig. Is grotendeels 
niet meer bruikbaar per 
schooljaar 20-21 door 
nieuw netwerk  

Eeke 
Nadine  
Anniek (LIO) 
Mayke 

Een uitgewerkt ICT-plan met aandacht 
voor: 
- Uitzoeken wat de mogelijkheden 

zijn met de laptops, digitaal 
huiswerk en kinderaccounts in 
Teams.  

- Visie op ICT 
- Migratie Outlook en plan coaching 

leerkrachten 
- Social Schools  
 

Passend aanbod 
voor alle kinderen 

Voorgaand schooljaar 
gewerkt aan de 
subonderwerpen:  

1. Adaptief 
toetsen: 

Meike  
Marieke 
Ellen 
Nannette 
Madelon A  

De werkgroep ‘Adaptief toetsen’ en 
‘schoolstandaard’ kan hierin worden 
opgepakt.  
Aanleiding: kinderen die uitvallen op 
toetsen (nader bepalen….) willen we 
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Schoolstandaard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolstandaard: 
Annefien, 
Jacoline, Sylvia 
 

niet frustreren door toetsen aan te 
bieden die niet passen bij hun niveau.  
 
- Vanaf welke groep 
- Welk niveau wel/niet  
- Samenhang met OPP 
- …. 
 
Verder aandacht voor: 
- Uilennest 
- HB-onderwijs 
- Inzet RT en (lees)begeleiding 
- Aanbod leerling F-niveau 
- Schoolstandaard 
 
Deze onderwerpen moeten verdeeld 
worden, ambities beschreven 
worden, dit is dus een meerjarenplan 
(tot 2023). 
 

Odyssee als 
Community 

Nieuw speerpunt vanuit 
schoolplan 2020-2023  

Suzy 
Susanne 
Nannette 
Marcel 
Mayke  
Margriet  

Onderwerpen:  
2. Groepsdoorbrekende activiteiten 
3. Oudere leerlingen werken samen 

met jongere leerlingen 
4. Werken met combinatiegroepen 
5. Ouderbetrokkenheid 
6. Identiteit 
 

Duurzaamheid Nieuw speerpunt vanuit 
schoolplan 2020-2023 

Jacoline  
Sietse  
Marielle 
Marce 
Marije  

- Gebouw verduurzamen 
- Afval scheiden 
- Meer groen in het gebouw 
- Duurzaamheid als thema in het 

curriculum. 
 

 
 

5.7 Waardering door ouders en kinderen (tevredenheidsmetingen)  
 
In 2020 zijn we gestart om de tevredenheid te meten via de lijsten van ‘Scholen op de Kaart’. De 
meting kan hierdoor niet vergeleken worden met voorgaande metingen. De gemiddelde 
leerlingtevredenheid is gemeten met een 8.4.  
 
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school, welke vragen zijn gesteld? 
Over de school: 
Hoe vind je het op school?       8.2 
Hebben jullie een leuke klas?       7.7 
Vind je het leuk om met dek inderen in jouw klas om te gaan?   8,2 
 
Over de lessen op school:  
Ben je tevreden over wat je leert op school?     8.7 
Vind je de regels op school duidelijk?     8.7 
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Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?   8.8 
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?  8.4 
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?     8.0 
 
Welk rapportcijfer geef je de school?      8.6 
 

 
Naar aanleiding van de waardering in 2019 hebben we het voorstel een leerlingenraad op te 
richten. Met name om de waardering van de kinderen over ‘geven van mening’ en vertellen over 
hun eigen leven en thuis beter te kunnen duiden door met de kinderen in gesprek te gaan.  
 
In juni 2020 is aan ouders ook gevraagd een vragenlijst van ‘Scholen op de Kaart’ in te vullen. Er zijn 
69 respondenten, dat is weinig voor 210 gezinnen. Hieronder de reactie van deze 69 gezinnen: 
 
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,5 
 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,6 
 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 7,2 
 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 7,7 
 

 
Onderwijsleerproces 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 7,2 
 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 6,7 
 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te 
ontwikkelen? 

6,3 
 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 7,7 
 

Informatie en communicatie 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school 
gebeurt? 

7,5 
 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 6,7 
 

Welk rapportcijfer geeft u de school? 7,4   
 
  
 



 

47 

 

6 Praktische informatie   
 

6.1 Contact opnemen met school  
U kunt onder schooltijd bellen naar school. Meestal neemt een conciërge de telefoon aan. Onder 
schooltijd is het niet mogelijk een groepsleerkracht telefonisch te spreken. Zij staan immers voor de 
groep. Noodsituaties uitgezonderd.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt emailen naar: Info@deodyssee.net.  
 

6.2 Wat te doen bij ziekte van uw kind? 
Bij ziekte van uw kind dient u voor schooltijd, dus voor 8.30 uur, naar school te bellen of een briefje 
mee te geven aan een broertje of zusje. Het is belangrijk dat de school het telefoonnummer heeft 
waarop u bereikbaar bent. U bent dan voor ons bereikbaar als uw kind op school ziek mocht 
worden.  
U kunt ook via Social Schools uw kind ziekmelden. Deze melding komt direct bij de groepsleerkracht 
van uw kind terecht.   
 
De school registreert afwezigheid van kinderen in leerlingvolgsysteem Parnassys. Een ziekmelding 
wordt hierin vastgelegd. Bij ongeoorloofd verzuim wordt dit ook geregistreerd. Indien dit 
regelmatig voorkomt bij een leerling nemen wij contact op met ouders/verzorgers. Langdurig 
verzuim willen we hiermee voorkomen. De Odyssee houdt zich aan de stedelijke afspraken rondom 
verzuim en voorkomen van thuiszitters. Zie voor meer informatie http://swvutrechtpo.nl/swv-
utrecht-po/documenten.  
 

6.3 Ziekte van een leerkracht  
Op de Odyssee werken veel leerkrachten parttime. Dit betekent dat er vaak twee leerkrachten voor 
één groep staan. Als een van de leerkrachten ziek wordt proberen we eerst vervanging voor de 
groep binnen het schoolteam te zoeken. We werken met een vervangingspool van onze stichting 
PCOU. Hiermee kunnen we de meeste invalverzoeken regelen.  Soms is de ziekmelding echter te 
laat binnen gekomen om nog een leerkracht ‘van buiten’ te regelen.  
 
Dan is de laatste mogelijkheid het verdelen van leerlingen over andere groepen.  
Kortdurende ziekte van een leerkracht wordt niet gemeld aan ouders. Als we verwachten dat het 
wat langer gaat duren informeren we ouders over de vervanging en verwachte duur van ziekte.  
 

6.4 Opvang rond school 
 

Voorschoolse opvang  
Op dit moment is er geen voorschoolse opvang georganiseerd door Ludens. Uit een enquête is in 
het verleden gebleken dat er geen behoefte is aan voorschoolse opvang. Jaarlijks wordt opnieuw 
onderzocht of ouders behoefte hebben aan deze voorziening. 
 
Naschoolse opvang  
Op alle middagen is naschoolse opvang mogelijk in het eigen schoolgebouw. Ludens heeft BSO 
Homerus ingericht in één van de vleugels van het pand. De kinderen worden door de leidsters van 
Ludens bij de klassen opgehaald. De kinderen kunnen meedoen met allerlei activiteiten. Zie 
hiervoor www.ludens.nl.  
 

mailto:Info@deodyssee.net
http://swvutrechtpo.nl/swv-utrecht-po/documenten
http://swvutrechtpo.nl/swv-utrecht-po/documenten
http://www.ludens.nl/
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Daarnaast maken meerdere ouders gebruik van andere BSO aanbieders, zoals de cursus-BSO en 
Partou. De afspraak is dat deze BSO’s zorgen voor opvang aan het einde van de schooltijd (om 
14.15 uur en op woensdag om 12.30 u). U kunt op de websites van de verschillende aanbieders 
kijken wat de mogelijkheden zijn.  
 

6.5 Schoolmelk  
Het is mogelijk via Campina schoolmelk te drinken. Tijdens de lunch in de klas krijgen de kinderen 
dan gekoelde melk. U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven via de website van Campina 
Schoolmelk.  
 

6.6 Schoolreisjes en schoolkamp  
De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis. De kleutergroepen gaan samen op pad. Dat geldt ook voor 
de groepen 3/4 en 5/6. De kleuters hebben veelal een speeltuin in het programma. Voor de hogere 
groepen is de afspraak dat het ene jaar een educatief programma wordt gevolgd en het andere jaar 
meer een ontspannend karakter heeft. 
De groepen 7 en 8 gaan elk jaar 3 dagen op kamp. Er worden dan allerlei sport- en spelactiviteiten 
gedaan.  
 
De planning van deze activiteiten vindt u op de schoolkalender die u aan het begin van het 
schooljaar krijgt. Ook via de nieuwsbrieven en de website kunt u deze informatie vinden.  
 

6.7 Jarig op school  
De verjaardagen van de kinderen worden natuurlijk in de klas gevierd! Een kind wordt toegezongen 
en mag in de klas uitdelen. We zijn een voorstander van gezonde traktaties, en liever geen snoep. 
Voorbeelden van ‘verantwoorde’ traktaties vindt u regelmatig in onze nieuwsbrief.  
 
De kinderen mogen ook de klassen rond met een kaart. De leerkrachten tekenen hier iets op en 
plakken leuke stickers. Hiervoor zijn per vleugel in het gebouw aparte afspraken over. We willen u 
nadrukkelijk vragen voor de leerkrachten geen aparte traktatie bij te voegen. We steunen de 
stichting Jarige Job en vinden het fijn als u daar een bijdrage aan geeft. Zie 
www.stichtingjarigejob.nl voor meer informatie.  
 
Kinderen vieren vaak ook nog privé een kinderfeestje thuis. Dat is natuurlijk heel leuk! We hebben 
de schoolafspraak dat uitnodigingen voor verjaardagen niet in de klas worden uitgedeeld. Dat is 
namelijk niet altijd heel fijn voor alle kinderen. We hopen dat ouders hier begrip voor hebben.  
 

6.8 Hoofdluis  
In de week na een reguliere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Hier 
helpen ouders bij. De klassenouders werven hiervoor.  
Wanneer we bij een kind luizen constateren, worden de ouders daarvan op de hoogte gebracht. 
Bovendien krijgt de leerling een brief  mee hoe dit thuis zo snel en effectief mogelijk te behandelen. 
De klasgenoten van de betreffende leerling krijgen een brief mee dat er luizen geconstateerd zijn in 
de klas. Het is dan zaak om als ouder uw kind regelmatig te controleren. Het RIVM geeft aan dat 
kammen de beste remedie is. En dit zeer regelmatig herhalen!  
 

6.9 Telefoon mee naar school?  
Omdat we graag een prettig werk- en leerklimaat in de klassen willen is het gebruik van mobieltjes 
en MP3-spelers onder schooltijd niet toegestaan. Zodra de leerlingen de klas binnenkomen leggen 

http://www.stichtingjarigejob.nl/
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ze de mobieltjes in de bestemde bak hiervoor. Na schooltijd kunnen deze weer worden 
meegenomen.  
 

6.10 Schooltijden, continurooster en halen en brengen  
Het rooster van school ziet er als volgt uit:  

• maandag - dinsdag - donderdag – vrijdag:   van 8.30 uur tot 14.15 uur  

• woensdag:      van 8.30 uur tot 12.30 uur  
 
De kleuters kunnen elke morgen om 8.15 uur in de klas gebracht worden. U kunt dan even 
meelopen en meekijken in de klas. Om 8.30 uur gaat de leerkracht beginnen met alle kinderen in de 
kring. Om 14.15 uur kunt u uw kind ophalen op het plein. De leerkracht blijft bij de kleuters, totdat 
zij allemaal zijn opgehaald.  
 
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen vanaf 8.15 uur naar binnen lopen, alleen of met hun 
ouders. De leerkracht wacht de kinderen op bij de deur van het lokaal. Er is dan even tijd voor 
ontmoeting. Ouders nemen op de gang afscheid van hun kind. Op dinsdag en donderdag gaan de 
kinderen zelf naar boven. Dit i.v.m. drukte in de gangen.  
 
Om 14.15 uur komen de kinderen naar het plein. Meestal loopt de leerkracht ook even mee. U kunt 
uw kind daar ophalen.  
 
Continurooster  
Vanaf 1 september 2014 werken wij met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen 
aaneengesloten van 8.30 tot 14.15 u op school zijn. De kinderen lunchen tussen de middag met de 
groepsleerkracht in de klas. Daarna wordt met een aantal groepen buiten gespeeld. Een aantal 
leerkrachten houdt dan toezicht op het plein. Door hier een roulatieschema voor te gebruiken 
kunnen de leerkrachten  een paar keer in de week een korte pauze nemen. Wij hebben voor dit 
rooster gekozen om zo voor de kinderen een rustige, voorspelbare dagindeling te organiseren.  
 
Gymrooster 
 
Tijd  Maandag  Dinsdag  Donderdag  Vrijdag  

08:40 – 09:30   6  5  7b  6  

09:30 – 10:20   4/5  4  8b   4  

10:20 – 11:10  Outdoorsport  7b  3b  3a   

11:10 – 12:00  7a  3a   7a  5  

12:00 – 12:30  Pauze  Pauze  Pauze  Pauze  

12:30 – 13:20  3b   4/5/6 HB  4/5  4/5/6 HB  

13:20 – 14:10   8b  8a    8a  

 

6.11 Kijken in de klassen  
Ouders/verzorgers kunnen ’s morgens even meelopen naar de groep van hun kind(eren). Het is de 
bedoeling dat ouders bij de deur afscheid nemen van hun kind. De kinderen die op dat moment al 
in de groep zijn starten namelijk al met een activiteit. Dus even kijken naar werk van uw kind is dan 
niet echt mogelijk.  
 
We begrijpen natuurlijk dat het voor ouders leuk is om af en toe even in klas van hun kind te kijken. 
Dit kan op woensdagmiddag, om 12.30 uur. U kunt uw kind(eren) dan even meenemen. Zij kunnen 
dan laten zien waar ze aan gewerkt hebben. Ook worden ouders een paar keer per jaar uitgenodigd 
aan het begin van de dag om het werk van hun kind te zien. De data vindt u op de jaarplanning.  
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6.12 Het maken van foto’s/beeldopnames 
Gedurende het schooljaar worden regelmatig foto- of filmopnamen gemaakt van leerlingen tijdens 
schoolactiviteiten. De school kan deze foto’s /filmopnamen  gebruiken voor schooldoeleinden zoals 
plaatsing in de nieuwsbrief of op de website. Juridisch gezien is geen toestemming nodig voor het 
publiceren van dergelijke foto’s.  
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waarop uw kind staat afgebeeld, dan kunt u 
dit melden aan de directie. Via Social Schools kunt u het formulier AVG invullen. Hier houden we 
rekening mee.  
 

6.13 Verbod op gezichtsbedekkende kleding  
In een school, waarin het onderwijs aan en de ontwikkeling van kinderen centraal staan, is 
persoonlijk contact en goede communicatie tussen volwassenen en kinderen, kinderen onderling 
en volwassenen onderling een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol onderwijsleerproces.  
Het belang van persoonlijk contact en communicatie beperkt zich niet tot de les, maar is ook aan de 
orde tijdens pauzes en op het schoolplein. Essentieel voor persoonlijk contact en goede 
communicatie zijn vooral luisteren en spreken (gesprekken, informatieoverdracht, allerlei 
ontmoetingen) en het elkaar kunnen aankijken en daardoor kunnen zien van ogen en 
gezichtsuitdrukkingen.  
 
Vooral jongere kinderen worden vaak van school opgehaald. Alvorens een kind met iemand mee te 
laten gaan, dient de identiteit van de betreffende persoon te worden vastgesteld. De school hoort 
ook te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Dit kan de school alleen bieden wanneer een ieder die 
in de school en op het schoolterrein aanwezig is kan worden geïdentificeerd. De school moet 
kunnen vaststellen of personen die zich in de school of op het schoolterrein bevinden, iets op de 
school te doen hebben. Dit is ook van belang om bezittingen van de school, leerlingen, werknemers 
en externen te beschermen.  
 
Het is daarom in onze scholen en de daarbij behorende gebouwen en pleinen voor kinderen en 
volwassenen verboden om kleding te dragen die het gezicht zodanig bedekt dat de ogen, neus en 
mond niet zichtbaar zijn, zoals bij een bivakmuts, boerka, gezichtssluier, integraalhelm en een 
niqaab het geval is.  
 
Onze school is één van de scholen van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht. Zie 
voor meer informatie www.pcouwillibrord.nl.  
 

6.14 Vakantie & bijzonder verlof  
Jaarlijks wordt door de gemeente Utrecht in overleg met de schoolbesturen de landelijke 
vakantieregeling aangepast aan de Utrechtse situatie. Jaarlijks ontvangt u van de school een 
overzicht van de vakanties en overige vrije dagen voor het lopende schooljaar (uiteraard aan het 
begin van het schooljaar).Wij vragen de ouders/verzorgers geen vakanties te plannen buiten de 
schoolvakanties. Sinds de aanpassing van de leerplichtwet is het niet meer toegestaan eerder, of 
langer (dus gekoppeld aan de schoolvakantie) op vakantie te gaan. 
 
Wanneer u, door omstandigheden gedwongen, buiten de vastgestelde tijden op vakantie gaat, dan 
dient u dit schriftelijk en tenminste 14 dagen van te voren via de schoolleiding aan te vragen. 
Hiervoor kunt u bij de schoolleiding een speciaal formulier krijgen. Verlofaanvraag kan ook via 
Social Schools.  

http://www.pcouwillibrord.nl/
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6.14.1 Bijzonder verlof 
Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Scholing geeft een kind kansen op een 
goede toekomst. Afspraken over het volgen van onderwijs staan in de Leerplichtwet. Leerlingen 
mogen nooit zomaar van school wegblijven. In slechts een aantal gevallen kan uw kind voor 
bijzonder verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen. Dit is dan vaak beperkt tot  1 of 2 
dagen. Zonder toestemming verzuimen kan leiden tot een proces verbaal. 
 
Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt voor bijzonder verlof en hoe u dit moet aanvragen, 
kunt u dit bekijken op de site van de gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/onderwijs. Op deze site 
kunt u de folder over bijzonder verlof vinden en eventueel een aanvraagformulier. Ook kunt u 
contact opnemen met de afdeling Leerling zaken. Telefoonnummer: 030 - 286 26 60, email: 
leerplicht@utrecht.nl 

 

6.15 Onderwijstijd  
Leerlingen in het primair onderwijs moeten over acht achtereenvolgende jaren in totaal minimaal 
7520 uur onderwijs krijgen. Het rooster van lestijden en het rooster van vakanties en vrije dagen is 
zodanig opgesteld, dat aan deze eis is voldaan. 
 
De Odyssee werkt sinds 1 september 2014 volgens een continurooster. Dit betekent dat alle 
kinderen aaneengesloten naar school gaan van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdag is dit van 8.30 tot 
12.30 uur.  
 
De kinderen hebben tussen de middag 45 minuten pauze. Hiervan is een verdeling tussen eten en 
buitenspelen die past bij de leeftijd van de kinderen. De jongere kinderen hebben meer tijd om te 
eten. De bovenbouw eet in 15 minuten en heeft daarna 30 minuten om buiten te spelen.  
De middagpauze vindt plaats tussen 11.30 en 13.00 uur voor alle kinderen. We huren pedagogisch 
medewerkers in van Ludens om te ondersteunen in de pauze. We werken met drie vaste krachten 
die in toerbeurt de leerkrachten ondersteunen.  
 
De bouwen zijn om de beurt buiten:  

• Onderbouw: 5 kleutergroepen. Zij gaan in twee shifts naar buiten; twee of drie groepen 
spelen tegelijk op het plein. Er zijn dan 3 medewerkers die toezicht houden.  

• Middenbouw: de groepen 3, 4, en 5 gaan tegelijk buiten spelen. Hierbij zijn drie 
medewerkers van school op het plein aanwezig om toezicht te houden. 

• Bovenbouw: de groepen 6, 7 en 8 spelen tegelijk buiten. Hierbij zijn twee medewerkers van 
school op het plein aanwezig om toezicht te houden. 

 
 

6.16 Vakanties en vrije dagen  
Onze school houdt zich aan het Utrechtse vakantierooster, dat is handig, vooral als u al kinderen op 
de middelbare school hebt. Hieronder de data voor volgend schooljaar: 

 
Herfstvakantie   za 17 okt 2020 t/m zo 25 okt 2020  
Kerstvakantie   za 19 dec 2020 t/m zo 3 jan 2021  
Krokusvakantie  za 20 feb 2021 t/m zo 28 feb 2021  
Goede vrijdag   vr 2 apr 2021  
Tweede Paasdag ma 5 apr 2021  
Koningsdag   di 27 apr 2021  
Meivakantie   zo 2 mei 2021 t/m zo 16 mei 2021  
Tweede Pinksterdag ma 24 mei 2021  

http://www.utrecht.nl/onderwijs
mailto:leerplicht@utrecht.nl
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Zomervakantie   za 17 jul 2021 t/m zo 29 aug 2021  

 
Studiedagen 
De studiedagen die gepland staan worden gebruikt voor teamscholing. De onderwerpen waar we 
komend jaar aan gaan werken worden in het jaarplan uitgewerkt. Ouders worden hierover 
geïnformeerd.  De data voor dit jaar zijn:  

• ma 26 okt 2020  

• di 27 okt 2020  

• vr 19 feb 2021  

• ma 26 april (voor koningsdag)  

• ma 21 jun 2021  

• vr 16 juli 2021 
 

6.17 Leerplicht, verlof en verzuim  
Leerplicht 
In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen naar school gaan als ze vier jaar zijn. Hoewel een kind 
van vier jaar niet leerplichtig is, zijn de schooltijden en regels voor verzuim in principe van 
toepassing. Wanneer een vierjarig kind de school een dag of middag niet bezoekt, gaan we er van 
uit dat u de leerkracht hierover tijdig informeert.  
 
Een kind is leerplichtig als het vijf jaar is. Uw kind moet naar school vanaf de eerste dag van de 
maand nadat het vijf jaar is geworden. Voor kinderen van vijf jaar is vrijstelling van de school 
toegestaan voor vijf uur per week.  
 
Afwezigheid door ziekte/andere reden 
Bij ziekte of een andere reden tot verzuim dient u de school tijdig te informeren. Dit kan op de 
volgende manieren: 

• Telefonisch, graag vóór schooltijd. 

• Door het meegeven van een briefje aan een broertje of zusje 

• Invullen van het formulier op de SchoolApp (zie paragraaf 4.4 over de App). De melding 
komt dan bij de conciërge binnen en hij geeft het aan de leerkrachten door.  

 
Wanneer een leerling afwezig is, zonder dat bericht is ontvangen, wordt aan het begin van de 
ochtend door de conciërge contact met u opgenomen.  
 
We verzoeken u om afspraken met tandarts, huisarts, orthodontist, et c. zo veel mogelijk buiten de 
schooltijd te plannen. De leerkracht houdt de aan- en afwezigheid van leerlingen bij in het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. 
 
Extra verlof 
Extra verlof mag alleen worden toegekend voor religieuze feestdagen, gewichtige omstandigheden 
of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.  
1. Religieuze feestdagen 

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van onderwijs vanwege plichten die 
voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bijvoorbeeld religieuze feestdagen als 
Suikerfeest en Offerfeest. De ouders stellen in zo’n geval de directeur uiterlijk twee dagen van 
te voren op de hoogte. 

2. Gewichtige omstandigheden 
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals het bijwonen van een huwelijk, ziekte, een 
sterfgeval, waardoor een kind de school niet kan bezoeken. Een verzoek tot verlof vanwege 
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gewichtige omstandigheden dient, indien mogelijk vooraf, te worden ingediend bij de 
directeur. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan voor ten hoogste tien dagen per 
schooljaar worden toegekend.  

3. Aard van het beroep van (één van) de ouders 
Indien ouders vanwege de specifieke aard van hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op 
vakantie kunnen gaan, is verlof mogelijk voor maximaal tien dagen. Dit verlof is niet toegestaan 
tijdens de eerste twee weken van het schooljaar. Een verzoek om extra vakantieverlof dient 
tijdig te worden ingediend bij de directeur.  

 
Een verzoek voor een vrije middag, bijvoorbeeld vanwege een weekendje weg of om eerder op een 
vakantiebestemming te zijn, wordt niet gehonoreerd. 
 
Ongeoorloofd verzuim /toezicht op de leerplicht  
Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim stuurt de directeur een schriftelijke waarschuwing naar de 
ouders en bespreekt het verzuim met de ouders. De directeur kan besluiten om het verzuim te 
melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht ziet toe op 
de naleving van de Leerplichtwet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en/of 
ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. 
 

6.18 Regels voor toelating , schorsing en verwijdering 
De PCOU heeft een protocol voor toelating, schorsing en verwijdering. Dit protocol volgt de 
Odyssee. 
Op het moment dat een kind drie jaar en tien maanden oud is mag hij/zij naar school. Als een kind 
bijna vier jaar is, kan het komen ‘wennen’ op school. Dit gebeurt in de groep waar het kind 
geplaatst wordt. Er wordt door de leerkracht op toegezien dat het voor het kind zo aangenaam 
mogelijk verloopt. Op de dag na de 4e verjaardag, is het kind hele dagen welkom op school. Op het 
moment dat uw kind vijf jaar is geworden, geldt de leerplicht. 
 
Vrijstellingen t.a.v. het volgen van het onderwijs op onze school worden niet gegeven. Als de school 
besluit een kind niet toe te laten, zal dit besluit schriftelijk worden meegedeeld. U wordt in die brief 
geïnformeerd over de reden van dit besluit en kunt desgewenst een verzoek tot herziening van dit 
besluit indienen. In dat geval zal het schoolbestuur binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek - 
en indien nodig - na overleg met de rijksinspectie een definitief besluit nemen. Aan het einde van 
het schooljaar waarin het kind 14 jaar wordt, moet hij/zij de school verlaten.  
 

Schorsing en verwijdering  
In sommige gevallen kan een basisschool overgaan tot schorsen of verwijderen van een leerling. 
Een dergelijke maatregel wordt pas genomen, als blijkt dat het onderwijs op de school zeer ernstig 
verstoord wordt en wij geen mogelijkheid meer zien hierin een verandering aan te brengen.  
Schorsing voor één of meerdere dagen moet worden gezien als een zeer ernstige waarschuwing. 
Een besluit tot schorsing wordt doorgegeven aan schoolbestuur en rijksinspectie. 
 
De stappen die vooraf genomen kunnen worden komen in het kort hierop neer: 
• probleemsignalering en extra zorg; door de groepsleerkracht; 
• overleg met de intern begeleider; 
• inschakeling van BNT of een ander onderzoeksbureau; 
• benadering andere instanties (buurtnetwerk) en afdeling leerplicht; 
• contacten met bestuur en inspectie. 
Bovengenoemde gebeurt altijd in overleg met de ouders. 
 



 

54 

 

Bij verwijdering ziet de school geen mogelijkheden meer de leerling op verantwoorde wijze te 
begeleiden. De school heeft vanaf de dagtekening van het besluit wel een inspanningsverplichting 
om gedurende een periode van acht weken een andere school voor de leerling te zoeken. Tijdens 
deze periode kan de leerling eventueel worden geschorst. 
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Bijlage 1: Ouderbijdrage in het primair onderwijs 
 
Informatie over de relevante wet- en regelgeving over de vrijwillige ouderbijdrage en over de 
informatievoorziening aan ouders. 
 
Inleiding 
Scholen mogen via de ouderbijdrage een geldelijke bijdrage vragen aan ouders van leerlingen om extra 
activiteiten als excursies, sinterklaasfeest, kerstviering of een sportdag te kunnen bekostigen. Soms worden 
ook andere kosten in rekening gebracht zoals overblijven, schoolreisje, schoolkamp of kosten voor het 
schoolzwemmen. Ook deze kosten vallen onder de ouderbijdrage. In alle gevallen moeten ouders kunnen 
kiezen óf ze willen betalen en waarvóór zij willen betalen. Daarom wordt in de praktijk dikwijls gesproken 
over vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen zelf de hoogte van de ouderbijdrage bepalen, zo lang zij daar 
de medezeggenschapsraad bij betrekken en zo lang zij de wettelijke voorschriften naleven. 
 
Wettelijke voorschriften/bepalingen over vrijwillige ouderbijdrage 
De wettelijke voorschriften/bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn te vinden in de Wet Primair 
Onderwijs (WPO) en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Artikel 13 en 40 van de WPO bepalen dat de 
schoolgids informatie moet bevatten over de ouderbijdrage, de hoogte ervan, het vrijwillige karakter en de 
besteding van de middelen. Ook moet de schoolgids een ontwerp van een overeenkomst bevatten die aan de 
eisen van artikel 40 van de WPO voldoet. In artikel 13 onderdeel c van de WMS staat dat de oudergeleding 
van de medezeggenschapsraad vooraf moet instemmen met de hoogte en bestemming van de bijdrage, 
voordat het bevoegd gezag van de school de hoogte en de bestemming vastlegt. 
 
Uitwerking  
Hoewel het bovenstaande voor zich spreekt staat hieronder puntsgewijs wat de school dient te hebben 
geregeld: 
1. In de schoolgids moet expliciet informatie staan over de ouderbijdrage, dat wil zeggen de hoogte, de 

besteding van het geld en het vrijwillige karakter. 
2. Voor de ouderbijdrage moet (jaarlijks) met iedere ouder een overeenkomst worden gesloten. In de 

schoolgids dient een ontwerpovereenkomst te zijn opgenomen. 
3. In artikel 40 WPO zijn de eisen geformuleerd waaraan deze overeenkomst moet voldoen: 

a. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. 
b. Na ondertekening bestaat de verplichting tot betaling. 
c. Ouders mogen kiezen voor welke activiteiten zij de overeenkomst aangaan; er dient dus een 

specificatie te zijn van de kosten. 
d. Er dient een reductie- en kwijtscheldingsregeling te zijn. 
e. De overeenkomst wordt telkens voor een jaar aangegaan. 

4. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte en de besteding van 
de ouderbijdrage. Formeel stelt het bevoegd gezag de hoogte en besteding vast. Op basis van het 
directiereglement PCOU is deze taak indirect gemandateerd aan de directeur.  

 
 
Bronnen: 
- Bovenstaande informatie is grotendeels ontleend aan het rapport “De vrijwillige ouderbijdrage in het 

primair onderwijs – april 2010”. www.onderwijsinspectie/actueel/publicaties. 
Het rapport bevat een overzicht van de wettelijke bepalingen en een voorbeeld van een overeenkomst. 

- In een toelichting op het rapport van 8 december 2010 geeft de Inspectie nadere informatie over de 
omstandigheid waarin een ouderraad en/of een oudervereniging een bijdrage vragen.  

 
 

http://www.onderwijsinspectie/actueel/publicaties
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Bijlage 2:  Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders 
(vastgesteld 
in 

(vergadering college van bestuur  PCOU & Willibrord stichting: 10 januari  2011) 
 
6.1 Inleiding 
Na een echtscheiding kunnen de verantwoordelijkheden voor de ouders rondom de opvoeding en verzorging 
van het kind op verschillende manieren zijn geregeld. Meestal zijn beide ouders met het ouderlijke gezag 
belast en zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de zorgtaken (de omgangsregeling  of het  co-
ouderschap). 
Maar het kan ook zo zijn dat één van de ouders met het ouderlijke gezag belast is. Naast de wijze waarop 
verantwoordelijkheden geregeld zijn, kan ook de wijze waarop het onderling contact plaatsvindt verschillen. 
Omdat de Odyssee in de praktijk met al de verschillende situaties te maken heeft, is dit protocol opgesteld.  
Met als doel: de informatievoorziening aan gescheiden ouders goed te laten verlopen. 
De school  heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover beide ouders. Dus ook  tegenover de ouder die 
het kind niet verzorgt, het  ouderlijk gezag niet heeft, of zelfs geen omgangsregeling met zijn/haar kind heeft. 
 
6.2 Uitgangspunten informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
De Odyssee acht het in het belang van het kind dat de informatieverstrekking aan de beide ouders 
c.q. verzorgers, volledig binnen de gestelde (wettelijke) afspraken valt. 
 
6.2.1 Juridisch kader 
De Odyssee heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover beide ouders, dus ook de ouder die het kind 
niet verzorgt of het  ouderlijk gezag niet heeft. 
De wet  bepaalt zelfs dat de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast, door derden (in dit geval de 
school) geïnformeerd wordt over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. 
Voor meer informatie: Zie het ‘Burgerlijk Wetboek boek 1:  artikel 377c’.  
 
De Odyssee mag afwijken van de informatieplicht wanneer de rechter dat in een specifiek geval bepaalt. 
Het belang van  het kind is het beste gediend wanneer de school buiten een eventueel conflict tussen de 
ouders blijft en  uitvoering geeft aan de  wet-en regelgeving  ten aanzien van informatieverstrekking aan 
gescheiden ouders. 
Wanneer  er sprake  is van een situatie waarbij er  tussen één van de ouders en het  kind geen sprake is van 
contact, is informatieverstrekking door de school toch van  belang. Om te voorkomen dat de ouder en het 
kind van elkaar vervreemd zijn, wanneer het  contact wordt hersteld. 
 
6.2.2 Ouderschapsplan 
In geval van een echtscheiding behouden de ouders veelal  beiden het ouderlijke gezag. Zij blijven dan ook 
gezamenlijk verantwoordelijk voor hun kind(eren). In november 2008 is de ‘Wet bevordering voortgezet 
ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Daarin is onder meer opgenomen dat gescheiden 
ouders verplicht worden afspraken  
te maken over  de verzorging  en opvoeding van hun kind(eren). Deze afspraken  moeten worden vastgelegd 
in een  zogenoemd ‘ouderschapsplan’. De ouders dienen de Odyssee van relevante afspraken in het 
‘ouderschapsplan’ op  de hoogte te stellen. Dat is niet alleen van belang, met het  oog op  een zorgvuldige 
informatievoorziening, maar ook met het oog op een eventuele omgangsregeling. Bijvoorbeeld de 
mogelijkheid voor de school  om rekening te 
houden met  aan wie het kind na schooltijd moet worden meegegeven. 
 
6.2.3 Overig 
De voogden hebben  hetzelfde recht op informatie als  de ouders met gezag. De grootouders hebben 
daarentegen  geen wettelijk recht op informatie over hun kleinkinderen. 
 
6.3 Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
(afspraken vastgesteld op De Odyssee, november 2013)  
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De Odyssee houdt vast aan één  gezamenlijk gesprek met de (gescheiden) ouders. Zeker bij gesprekken 
waarbij over de  voortgang, de uitslag van een  onderzoek of de keuze van een vervolgschool gesproken moet 
worden, is het noodzakelijk dat  alles in één gezamenlijk gesprek wordt afgehandeld. Alle partijen hebben dan 
de gelegenheid gehad hun kijk op  de ontwikkeling van hun  kind te verwoorden  en hebben exact dezelfde 
informatie ontvangen. Hierop  wordt géén uitzondering gemaakt, tenzij er een gerechtelijke  uitspraak is dat  
slechts één ouder de verzorgende taak heeft.  
 
In  uitzonderlijke gevallen, kan na overleg met de directie een tweede gesprek voor de  ‘10-
minutengesprekken’worden toegestaan, naar aanleiding van het rapport. Hierbij wordt heel zorgvuldig 
gewerkt, immers dat wat met  de ene ouder besproken en afgesproken wordt, moet ook worden 
gecommuniceerd naar de andere ouder.  
 
In geval  van een  echtscheiding, behouden  beide ouders het  recht op informatie van de school over de 
vorderingen van hun kind(eren) of bijzondere situaties. Het is van  belang dat de  directie van de school 
schriftelijk op  de hoogte wordt gebracht  omtrent een scheiding. Ook dient bekend  te worden  gemaakt, wie 
de verantwoordelijke ouder wordt, de  nieuwe adresgegevens van beide ouders en de directe 
bereikbaarheid. 
 
De ouder die de daadwerkelijke zorgplicht heeft (verzorger) dient een  eventuele rechterlijke uitspraak aan de 
directie van de Odyssee te overhandigen. Aandachtspunten betreffende de  Informatievoorziening van de 
Odyssee aan gescheiden ouders: 
- Beide ouders komen bij voorkeur samen naar de oudergesprekken en de voorlichtingsavonden. 
- Indien dat niet mogelijk is, wordt dit aan het begin van het schooljaar (of zo snel mogelijk na uitspraak 

van de scheiding), schriftelijk aan de school kenbaar gemaakt. 
- De Odyssee verwacht dat de ene ouder (verzorger) de andere ouder informeert omtrent de 

ontwikkelingen en de vorderingen van hun kind. Het originele rapport gaat met het kind mee naar huis. 
De andere ouder kan een kopie van het rapport op school afhalen, of op zijn/haar verzoek laten 
toezenden. 

- Onder bepaalde omstandigheden kunnen de ouders (individueel) een afspraak maken met de school om 
te worden ingelicht. Dat  kan mondeling, schriftelijk of telefonisch. 

- Wij wijzen alle ouders  op het bestaan van onze website (www.deodyssee.net), met daarop de 
schoolgids, de schoolkalender en alle nieuwsbrieven van het lopende schooljaar.  

- De Odyssee geeft niet éénzijdig informatie door, maar altijd dezelfde informatie  aan beide ouders. Dit 
geldt niet  voor gevoelige informatie, die het belang van het kind zou kunnen schaden (denk hierbij aan 
informatie over de thuissituatie bij de andere ouder). 

- De verzorgende ouder zorgt er voor dat alle meldingen rondom ziekte, verlof, aanvragen enz. op school 
worden afgehandeld. 

- De Odyssee respecteert de uitspraken met betrekking  tot alle rechten en plichten die door de rechter 
zijn opgelegd. 
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bijlage 
Bijlage 3: Protocol schorsen en verwijderen van PCOU 

61 
Inleiding 
In het directiereglement van de stichting PCOU (Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht) zijn de door het 
college van bestuur (PCOU) aan de directie van school gemandateerde (=met  volmacht) taken en 
bevoegdheden, waaronder ‘het schorsen en het definitief verwijderen van leerlingen’, opgenomen. De directie 
draagt hier dus de zorg voor de besluitvorming, maar omdat er sprake is een mandaat, wordt deze 
bevoegdheid steeds in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur (PCOU) uitgeoefend. 
 
In alle gevallen van schorsing en/of definitieve verwijdering, wordt steeds vooraf contact opgenomen 
(zonodig overleg gevoerd) met het Bureau  christelijk onderwijs Utrecht (BCOU). 
 
Verwijdering gebeurt niet van de ene op de andere dag. Afgezien van de situatie waarin de leerling 
ongeoorloofd gedrag vertoont, moet er als regel sprake zijn van een reeks van oplopende incidenten. Hierbij 
kan met name gedacht worden aan  vormen van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en 
pesten, die door de medeleerlingen en/of de personeelsleden als  bedreigend worden ervaren. De school 
moet daarnaast over een goed gedocumenteerd dossier beschikken.  
 
P.M. 
Het betreft hier in principe twee op zichzelf staande procedures:  
• schorsing leidt niet per definitie tot verwijdering;  
• aan verwijdering gaat niet in alle gevallen schorsing vooraf. 
 
7.2 Schorsing 
Een schorsing kan als ‘ordemaatregel’ en als ‘disciplinaire maatregel’ worden opgelegd. In het laatste geval 
kan het een alternatief  zijn voor ‘verwijdering’. De achtereenvolgende stappen die de school dan volgt zijn:  
Stap 1: De directie van de school kan een leerling met opgave van redenen, voor een periode van ten hoogste  
één week schorsen. Tenzij de schorsing onverwijld noodzakelijk is wordt de leerling en worden diens ouders, 
voogden of verzorgers voorafgaand aan het schorsingsbesluit gehoord. 
Stap2: De directie van de  school bevestigt de schorsing met opgave van redenen schriftelijk per brief aan de 
ouders, voogden of verzorgers van de leerling. In deze brief wordt verder opgenomen:  
- de duur van de schorsing;  
- een verwijzing naar de mogelijkerwijze op te lopen leerachterstand (de verantwoordelijkheid voor 

inperking daarvan, ligt primair bij de ouders, voogden of verzorgers van de leerling; zij kunnen daarover 
contact met de school opnemen).  

 
Kopieën van deze brief gaan naar de Inspectie van het Onderwijs, de leerplichtambtenaar (gemeente Utrecht 
– DMO, afdeling leerplicht), het college van bestuur (PCOU) en in het leerlingdossier.  
 
Stap3: De directie van de school stelt de Inspectie van het Onderwijs in kennis van een schorsing voor een 
periode van langer dan één dag. Dit gebeurt schriftelijk en met opgave van redenen.  
 
Stap 4: De directie van de school ondertekent alle brieven namens het college van bestuur (PCOU).  
 
7.3 Definitieve verwijdering 
Stappen die gevolgd dienen te worden:  
 
Stap 1:Interne afweging: 
Uitdrukkelijke belangenafweging en overleg met de betrokken leerkracht. Rechtvaardigt het wangedrag 
‘verwijdering’? (afhankelijk van de ernst van het gedrag, de kans op herhaling, het belang van de leerling zelf). 
Is ‘verwijdering’ noodzakelijk, zijn er geen minder vergaande oplossingen mogelijk?  
 
Stap 2: Externe afweging: 
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Het informeren van- en overleg met de Inspectie  van het Onderwijs. Dit overleg dient er mede toe, na te 
gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zou kunnen volgen.  
 
Stap 3: De directie van de school besluit  eerst tot over het voornemen tot verwijdering te worden gehoord.  
 
Stap 4: Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats vóórdat een andere school – een school voor 
speciaal onderwijs, een school voor speciaal  en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling v oor speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs – zich bereid heeft verklaard de leerling toe te laten. 
Deze zoektocht wordt gedocumenteerd vastgelegd. Indien aantoonbaar zonder succes – gedurende acht 
weken – naar een dergelijke school of instelling waarnaar kan worden verwezen is gezocht (in afwijking van 
het voorafgaande van stap 4), kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan.  
 
Stap 5:De directie  van de school stelt de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk  en met opgave van redenen, 
in   kennis van  de definitieve verwijdering.  
 
Stap 6: De directie maakt  zijn besluit tot definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen 
bekend aan de ouders, voogden of verzorgers  van de leerling. Daarbij wordt steeds aangegeven dat de 
belanghebbende(n)  binnen zes weken na de bekendmaking van het verwijderingsbesluit – daartegen bezwaar 
kunnen maken bij het college van bestuur (PCOU). Kopieën van deze  brief gaan naar de Inspectie van  het 
Onderwijs, de leerplichtambtenaar (gemeente Utrecht – DMO, afdeling leerplicht), het college van bestuur 
(PCOU) en in het leerlingdossier. 
 
Stap7: Het college van  bestuur (PCOU) neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een 
besluit. Dit besluit kan door het college van bestuur alléén worden genomen als: de leerling en diens ouders, 
voogden of verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld, te worden gehoord en kennis hebben genomen van de 
op deze zaak betrekking hebbende, adviezen of  rapporten. 
 
Stap 8: De directie van de school kan de betreffende leerling  gedurende de verwijderingsprocedure – tussen 
het voornemen en de daadwerkelijke verwijdering  – ‘schorsen’. Ten aanzien van deze langdurige(r)   schorsing 
draagt de school een grotere verantwoordelijk--‐ heid om enig onderwijsaanbod te doen (minimaal: pakket 
voor zelfstudie thuis).  
 
Stap 9: De directie van de school  ondertekent alle brieven namens het college van bestuur (PCOU).  
 
Bronnen:  
• Wet op het primair onderwijs (artikel 40: lid 5). • Naar analogie: Inrichtingsbesluit WVO  artikel 13, 14 
en15). 
• Directiereglement stichting PCOU (artikel 1: sub i en artikel 10, sub f en sub g). Maart 2007. 
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 Bijlage 4  Stichting PCOU….in het kort 
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 
De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU) bestuurt negenentwintig scholen voor 
(speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Utrecht (één school in Amersfoort). De scholen 
hebben samen ruim 7800 leerlingen, waar ongeveer 1000 medewerkers werkzaam zijn. De scholen variëren 
in omvang en hebben tussen de 80 en 740 leerlingen.  
 
Identiteit 
De Stichting heeft, zoals het in de statuten staat, ten doel om scholen voor primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs op christelijke grondslag in stand te houden én de belangen te dienen van het christelijk onderwijs 
in het algemeen.  
 
Bestuur/Raad van Toezicht/schoolleiders/medezeggenschap 
- Het bestuur, bestaande uit twee personen, bestuurt de Stichting en geeft leiding aan de schoolleiders.  
- Het bestuur legt in een jaarverslag verantwoording af over het beleid en de resultaten. 
- De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het handelen van het bestuur.  
- De schoolleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeelsbeleid, het financiële beheer, 

de bedrijfsvoering en de kwaliteitszorg van hun school. Iedere school beschikt over een wettelijke 
verplicht schoolplan voor vier jaar. 

- De schoolleiders zijn medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de Stichting en werken 
samen in het directieberaad. 

- Het bestuur bespreekt met de schoolleiders enkele keren per jaar de resultaten en de voortgang van de 
schoolontwikkeling. 

- De Stichting heeft een meerjarenbeleidsplan (vastgesteld voor de periode 2013 tot en met 2016), op 
basis waarvan jaarlijks doelen voor het komende jaar worden geformuleerd.  

- Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Op Stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 

 
Bestuursbureau  
Het bestuur en de scholen worden - praktisch en beleidsmatig - ondersteund door het bestuursbureau. Het 
bureau voert taken uit op het gebied van huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en 
organisatie, bestuursondersteuning, kwaliteitszorg, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening. 
 
PCOU-Academie 
Het bestuur en de scholen worden ondersteund door de PCOU-Academie. Het betreft monitoring en 
bewaking van de onderwijsresultaten, kwaliteitszorg, ondersteuning van directies, interimwerkzaamheden, 
training en opleiding van directies en middenkader en beleidsontwikkeling. 
 
Willibrord Stichting  
PCOU is nauw verbonden met de Willibrord Stichting, een organisatie van tien scholen voor voortgezet 
onderwijs in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein en Vianen.  
Het bestuur en de Raad van Toezicht van de beide Stichtingen bestaan uit de zelfde personen. Hoewel 
juridisch sprake is van twee organisaties, is er een sterke samenhang tussen beide en fungeren ze in de 
praktijk op onderdelen als een geheel. Beide Stichtingen maken gebruik van de diensten van het 
bestuursbureau. 
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Samenwerking 
Het bestuur en de Stichting werken samen met diverse partners: schoolbesturen, de gemeente Utrecht, de 
Inspectie van het Onderwijs, opleidingsinstituten en overige instanties. Deze samenwerking komt onder meer 
tot uitdrukking in: 

- De deelname aan de Utrechtse Onderwijsagenda, waarin schoolbesturen, gemeente en andere 
organisaties samen vorm geven aan de lokale onderwijsagenda, een programma voor de periode van vier 
jaar. 

- Samenwerking met andere (grote) besturen, onder meer door gezamenlijk op te trekken bij 
onderwerpen als kwaliteitsverbetering van het onderwijs en adequate onderwijshuisvesting. 

 
De scholen 

2e Marnixschool basisonderwijs  www.marnixbs.nl 

Koningin Beatrixschool basisonderwijs www.beatrixdemeern.nl 

Da Costabasisschool Hoograven basisonderwijs www.dacosta-hoograven.nl 

Da Costabasisschool Kanaleneiland basisonderwijs www.lukasschool.nl 

De Baanbreker basisonderwijs www.bsdebaanbreker.com 

De Boemerang basisonderwijs www.boemerangutrecht.nl 
www.boemerangoost.nl  

De Boomgaard basisonderwijs www.deboomgaard.nl 

De Fakkel basisonderwijs www.bsdefakkel.nl 

De Krullevaar basisonderwijs www.dekrullevaar.nl 

De Piramide basisonderwijs www.piramide-utrecht.nl 
www.cbspiramidebis-utrecht.nl  

De Regenboog basisonderwijs www.onzeregenboog.nl 

De Ridderhof basisonderwijs www.deridderhof.net 

De Schakel  basisonderwijs www.cbs-de-schakel.nl 

De Blauwe Aventurijn basisonderwijs www.blauwe-aventurijn.nl  

Jenaplanschool De Brug basisonderwijs www.jenaplandebrug.nl 

Lukasschool basisonderwijs www.lukasschool.nl 

De Odyssee  basisonderwijs www.deodyssee.net  

Op Dreef basisonderwijs www.opdreefovervecht.nl 

Parkschool basisonderwijs  www.parkschool-utrecht.nl 

Torenpleinschool  basisonderwijs www.torenpleinschool.nl 

De Oase basisonderwijs www.basisschooldeoase.nl  

Van Asch van Wijckschool basisonderwijs www.aschvanwijckschool.nl 

W.G. van de Hulstschool basisonderwijs www.hulstschool.nl 

Jenaplanschool Zonnewereld basisonderwijs www.zonnewereld.nl 

Koningin Emmaschool (Amersfoort) (voortgezet) speciaal 
onderwijs 

www.emmaschool-amersfoort.nl 

Prinses Wilhelminaschool voortgezet speciaal 
onderwijs 

www.stipvso.nl  

Rafaëlschool speciaal onderwijs www.rafaëlschool.nl 

Het Keerpunt speciaal basisonderwijs www.sbohetkeerpunt.nl 

Taalschool Het Mozaïek Stedelijke schakelvoorziening www.lukasschool.nl  

 
Nadere informatie 
www.pcou.nl 
www.willibrord-stichting.nl 
www.bcou.nl 

http://www.marnixbs.nl/
http://www.beatrixdemeern.nl/
http://www.dacosta-hoograven.nl/
http://www.lukasschool.nl/
http://www.bsdebaanbreker.com/
http://www.boemerangutrecht.nl/
http://www.boemerangoost.nl/
http://www.deboomgaard.nl/
http://www.bsdefakkel.nl/
http://www.dekrullevaar.nl/
http://www.piramide-utrecht.nl/
http://www.cbspiramidebis-utrecht.nl/
http://www.onzeregenboog.nl/
http://www.deridderhof.net/
http://www.cbs-de-schakel.nl/
http://www.blauwe-aventurijn.nl/
http://www.jenaplandebrug.nl/
http://www.lukasschool.nl/
http://www.opdreefovervecht.nl/
http://www.parkschool-utrecht.nl/
http://www.torenpleinschool.nl/
http://www.basisschooldeoase.nl/
http://www.aschvanwijckschool.nl/
http://www.hulstschool.nl/
http://www.zonnewereld.nl/
http://www.emmaschool-amersfoort.nl/
http://www.stipvso.nl/
http://www.rafaëlschool.nl/
http://www.sbohetkeerpunt.nl/
http://www.lukasschool.nl/
http://www.pcou.nl/
http://www.willibrord-stichting.nl/
http://www.bcou.nl/
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Bijlage 5 Protocol medisch Handelen   
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Bijlage 6:  Gouden Regels van de Odyssee  
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Bijlage 7: Coronamaatregelen bij start schooljaar 2020-2021  
 
Helaas hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus. We handhaven daarom de 
maatregelen zoals we ze voor de zomervakantie hadden getroffen. Hieronder vindt u ze nog even 

op een rij.  
 

Een nieuw aandachtspunt is ventilatie in scholen. Voor de Odyssee is het systeem 
gecontroleerd door ons onderhoudspartner Strukton. Op onze school hebben we een 
luchtbehandelingssysteem dat lucht afvoert uit de lokalen, naar buiten. En verse lucht 
wordt via buizen ingeblazen. Het is geen gesloten systeem en voldoet daarmee aan de 
eisen. Het hele systeem is nagelopen en het werkt overal. Daarnaast is het systeem twee 
uur per dag ingeschakeld, zodat er optimaal geventileerd wordt. We kunnen in alle klassen 
ramen openen. In veel lokalen staan gedurende de lesdag ook de deuren open. We hebben 
hier in het team afspraken over gemaakt.  
 

Daarnaast willen we de nadrukkelijke oproep doen om de regels van de GGD na te leven als 
u afgelopen weken in een ‘oranje’ gebied bent geweest. Wilt u dit in ieder geval melden bij 
de groepsleerkracht?  
 
Info vanuit de Rijksoverheid hierover: Iedereen die op vakantie wil naar het buitenland 
wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te controleren op 
Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ 
en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders, docenten en 
onderwijspersoneel moeten tot 14 dagen na een vakantie in een oranje of rood land 
thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. De quarantaine geldt ook 
voor kinderen van boven de 12 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt een 
uitzondering; zij mogen wel naar school en aan sportactiviteiten deelnemen. Quarantaine 
na een vakantie in oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. 
Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet 
verplicht om leerlingen een aangepast programma aan te bieden (maar het is ook niet 
verboden). Als ouders van leerlingen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op 
vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om minstens 14 dagen voorafgaand 
aan het begin van de school terug te zijn.   
 
Zie voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-
speciaal-onderwijs 
 
Maatregelen en afspraken op school  
 
1. Anderhalve meter regel.  

We houden ons aan de basisregels die sinds maart gelden: fysiek contact, zoals het schudden 
van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit de weg worden gegaan. 
Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de    
1,5 meter afstand te houden. Voor kinderen onderling geldt dit niet.  

 
2.  Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  

We moeten voorkomen dat er massale haal en brengmomenten van leerlingen ontstaan. 
Daarom gelden de volgende regels: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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• Ouders mogen niet op het schoolplein en in de school komen.  

• Alleen ouders van kinderen die voor het eerst naar school komen (kleutertjes en 
instroom leerlingen) kunnen de eerste dagen even meelopen naar binnen.  

• Kinderen die nog niet zelfstandig naar school kunnen komen worden door één 
volwassene gebracht en gehaald.  Omdat met name bij de kleinere kinderen veel ouders  
naar school komen, willen we nadrukkelijk vragen de regel 1,5 meter afstand tussen 
ouders in acht te nemen. En om op afstand van de deur afscheid van uw kind te nemen 
om drukte bij de deur te voorkomen. De ingangen zijn:  

• Olifanten: via hek en eigen ingang 

• Giraffen en Leeuwen: binnenkomen aan de kant van de Homeruslaan - hoofdingang 

• Pinguïns en Apen: binnenkomen BSO-gang (leerkrachtfietsen netjes neerzetten) 

• Groep 3: binnenkomen aan de kant van de Homeruslaan – hoofdingang 

• Groep 4 t/m 8: buiten bij de poort (Minervaplein) afscheid nemen en zelf naar binnen. 
Er is een splitsing; via de poort (groepen 4, 4/5 en 8) en via de gymzaal (HB-groep, 5 en 
7) 

• Kinderen (t/m groep 5) worden door de leerkrachten naar buiten gebracht na schooltijd  
 
Wilt u uw kind zoveel mogelijk lopend naar school brengen? Vooral de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 3? Dan zijn er niet zoveel fietsjes die voor de school geparkeerd hoeven te 
worden. Daar is namelijk beperkt plek.  

 
De startgesprekken vinden de komende weken via Teams plaats. Er kan hierop een 
uitzondering gemaakt worden in overleg met ouders, leerkracht en schoolleiding.   

 
3.   De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

We houden hiervoor de afspraken aan die we vanaf 11 mei gemaakt hebben:  

• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school; 

• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na 
hoesten of niezen en na het buitenspelen 

• Zeep en papieren handdoekjes zijn op voorraad  

• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch. 

• Kinderen mogen geen voedsel delen. 

• Kinderen kunnen in de klas uitdelen als ze jarig zijn, maar niet de klassen rond. De traktatie 
moet verpakt zijn.  

• Leerlingen moeten tijdens het eten van fruit/lunch aan hun eigen tafel zitten.  
 
4. Buitenspelen  

Wij gaan spelen op het plein in shifts. De groepen 3, 4 en 5 spelen samen buiten, de groepen 6, 
7 en 8 hebben samen pauze op het schoolplein, en de kleutergroepen spelen met 2 of 3 groepen 
tegelijk buiten. De kinderen zijn dit gewend.  
De kinderen die samen buiten spelen in shifts gebruiken bij ons op school dezelfde gang en 
toiletten. De kinderen ontmoeten elkaar dus gedurende de dag vaker. Dit registeren we niet, dat 
is niet te doen. Het lijkt ons echter een aanvaardbaar risico om de kinderen samen buiten te 
laten spelen, gezien de laatste onderzoeken over besmetting van kinderen en de inzichten over 
geringe besmettingskans in de buitenlucht.  

 
Schoonmaak 
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, maken we de oppervlakken die met de handen 
in contact zijn geweest regelmatig schoon. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: 
oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, iPads en 
pc-toetsenborden. Hiervoor zijn desinfecterende sprays aangeschaft die in alle klassen aanwezig 
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zijn. De conciërges  lopen 1x per dag een extra ronde voor schoonmaken van deurklinken en 
sanitair.  

 
Wat als uw kind of huisgenoot ziek is?  
Dit blijft hetzelfde als afgelopen periode; 
• Leerlingen kunnen naar school komen als bij hen zelf geen sprake is van symptomen van het 

coronavirus.  
• Wanneer een kind verkoudheidssymptomen heeft mag het niet naar school komen. Zelfs met 

milde symptomen zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn of lichte hoest moeten kinderen 
thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.  

• Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) 
heeft/hebben(gehad), dan mogen de kinderen niet naar school komen en dienen alle 
gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten.  
 

Als we merken dat een kind op school klachten heeft die lijken op het coronavirus laten we het 
ophalen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Als ouders en/of kinderen in een gezin besmet 
zijn of zijn geweest willen we dit graag van jullie weten. Willen jullie dit doorgeven via 
info@deodyssee.net?  
Hooikoortsklachten lijken erg op de symptomen van het virus. Als uw kind die klachten heeft wilt u 
dit dan aan de leerkracht doorgeven? Hoe meer informatie de leerkracht heeft hierover hoe beter 
de inschatting gemaakt kan worden of een kind wel/niet moet worden opgehaald.  

 
Wat doen we als een leerkracht ziek is / symptomen heeft?  
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. 
We nemen dit heel serieus. Afgelopen periode zijn leerkrachten thuis gebleven omdat ze klachten 
hadden. Er zijn tot nu toe meerder personeelsleden getest op het virus, gelukkig allemaal negatief.  
Als de groepsleerkracht van uw kind getest wordt hoort u dit.  
 
Als een leerkracht ziek is proberen we zo snel mogelijk vervanging te vinden. Dit kan soms heel 
lastig zijn, ook omdat er nog steeds een lerarentekort is. Het kan dus voorkomen dat uw kind de 
komende maanden een keer thuis moet blijven. U kunt er echter van uitgaan dat dat echt de 
laatste oplossing is die we kiezen. We hebben dan alles geprobeerd om de groep op te vangen. 
Omdat de groepen al vrij vol zijn en we groepen liever niet willen mengen i.v.m. besmetting willen 
we de groepen zo min mogelijk verdelen. We hopen dat u er begrip voor heeft als uw kind een keer 
thuis moet blijven.  
 
 
Uitstapjes en extra activiteiten  
Gezien bovenstaande maatregelen zijn we terughoudend om activiteiten te organiseren waarbij 
grote groepen mensen verzamelen. Of waarbij veel mensen zich door de stad verplaatsten. 
We kijken per activiteit of het door kan gaan. We informeren ouders tijdig hierover.  
 

mailto:info@deodyssee.net

