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Beste ouders/verzorgers, 

In deze schoolgids maakt u kennis met SBO de Sluis. Een schoolgids heeft als doel ouders te 

informeren, of dat nu gaat om ouders die al voor de school gekozen hebben, of om ouders die de 

keuze nog moeten maken.  

We beschrijven in deze gids waarvoor we staan, wat onze visie is en hoe we dit vorm geven in de 

school. We geven hierin ook aan hoe we onze kwaliteit van onderwijs realiseren, behouden en 

(indien nodig) verbeteren. Ook is terug te vinden wat u als ouders van onze school mag verwachten 

en wat wij als school van u verwachten. Naast deze schoolgids maken we ieder jaar een kalender met 

informatie van dat schooljaar. 

 

Wij hopen met de schoolgids bij te dragen aan een heldere informatievoorziening, zijn er toch vragen 
of onduidelijkheden dan kunt u hierover contact opnemen met de directie. 
 
Bent u geïnteresseerd in een rondleiding? U kunt telefonisch een afspraak maken voor een 
kennismaking en verwelkomen u graag! 
 

Voor vragen kunt u terecht bij: 

 
Bob Haze 
Directeur SBO de Sluis 
038-4536123 
b.haze@ooz.nl  

 

 

  

http://www.sbo-desluis.nl/
mailto:b.haze@ooz.nl
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1. De school  

 
1.1 Wat vinden wij belangrijk? 
MISSIE  
SBO de Sluis is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Dit betekent dat we open staan 
voor iedere leerling, ongeacht achtergrond of afkomst. Open staan voor iedere leerling, betekent 
voor ons ook dat wij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor iedere leerling. Wij zijn een 
school waar iedere leerling mag zijn wie hij/zij is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. 
Iedere leerling krijgt op onze school de kans om talenten te ontdekken, te leren waar hij/zij goed in is 
en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dit doen wij in samenwerking met ouders en externen.  
SBO de Sluis wil voor elke leerling een plek zijn waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Bij 
ons heeft maatwerk en persoonlijke ontwikkeling en sámen leren een hoofdrol. Wij bieden 
handelend en betekenisvol leren aan om de leerling de juiste bagage mee te geven om succesvol te 
kunnen leven, leren en werken in de samenleving.   
 
Leerlingen die bij ons van school gaan weten wat ze kunnen, zijn zelfredzaam en kunnen 
samenwerken en samenleven met anderen!  
 
VISIE  
Competentie, autonomie en relatie zijn de pijlers van ons onderwijs. Om ons onderwijs vorm te 
geven hebben wij zes kernwaarden geformuleerd; een positieve grondhouding, het kind centraal, 
onderwijs op maat, welbevinden, zelfredzaamheid en betekenisvol onderwijs.  
Doormiddel van een positieve pedagogische aanpak willen we met leerlingen, ouders en externen 
kijken naar wat zij wel kunnen. Wij hebben hoge en realistische verwachtingen. Daarbij denken wij in 
kansen en zien wij de talenten van de leerlingen. Met elkaar kijken we welk aanbod passend is bij de 
groep en de leerling. We werken daarbij in units. Twee groepen werken, met ondersteuning van een 
onderwijsassistent, actief samen om onderwijs op maat te bieden. Welbevinden is een belangrijke 
waarde op onze school. Als leerlingen zich goed voelen zijn ze gemotiveerd kunnen ze leren en 
ontwikkelen en durven ze zich te uiten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen, 
onafhankelijk van de leerkracht, keuzes leren te maken en daarmee zelfredzaam worden. Een 
belangrijke vaardigheid in het vervolgonderwijs en een toekomst in de maatschappij. Dit alles geven 
wij vorm in realistische en betekenisvolle situaties, waarbij handelend leren (werken met materiaal) 
een grote plek heeft.  
 
VORM EN INHOUD  
De groepen op SBO de Sluis zijn kleiner en het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van 
leerlingen met leer- en/ of gedragsproblemen.   
Met onze methode Leefstijl, Rots en Water lessen zorgen we dat kinderen zich fijn en veilig voelen op 
SBO de Sluis. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de groep en de leerlingen 
zelf. Door thematisch te werken met materiaal en het geven van praktijklessen motiveren en 
betrekken we leerlingen bij ons onderwijs. Om goed onderwijs op maat te kunnen bieden werken wij 
in de middenbouw en bovenbouw in units. Dit zijn twee groepen die samen een onderwijsassistent 
en een extra lesruimte delen. Wij werken in deze units groepsdoorbroken, zodat wij zoveel mogelijk 
tegemoet kunnen komen aan de individuele behoefte van de leerling. Op deze manier kunnen we op 
meerdere niveaus tegelijk lesgeven. Leerkracht en leerling trekken samen op om zicht te krijgen waar 
leerlingen goed in zijn, wat ze moeilijk vinden en waar zij aan moeten werken. Dit geeft leerlingen 
een goed beeld van hun eigen ontwikkeling op allerlei vlakken. Wij kijken, met ouders en externen, 
naar wat leerlingen aankunnen en maken een passend plan met een uitstroomperspectief. Daarbij 
wordt aangegeven naar welk type vervolgonderwijs het kind gaat, dit geeft een duidelijke richting 
aan wat de leerling qua kennis en sociaal emotioneel moet leren.  

http://www.sbo-desluis.nl/
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1.2 Wat houdt openbaar onderwijs in?  
Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Het is een plek waar leerlingen samen 

spelen, samen leren en samen vormgeven aan hun school. De openbare school is een 

minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal en die gekenmerkt wordt door democratische 

waarden. In de school worden deze waarden zichtbaar de cultuur, de organisatie, het onderwijs en 

de verbinding tussen school en de samenleving. De openbare school zondert zich niet af van de 

wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de 

omgeving om hen heen. 

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor 

staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met 

elkaar omgaan.  

 
 

GELIJKWAARDIGHEID 
Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft 
recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 
 
VRIJHEID 
Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch 
denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. 
 
ONTMOETING 
Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de 
ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld. 
 
Als school omarmen wij de kernwaarden zoals deze voor het openbaar onderwijs zijn vastgesteld. Wij 
zijn onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle. 

  

http://www.sbo-desluis.nl/
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1.3 Wat betekent speciaal basisonderwijs? 
SBO de Sluis is een school voor speciaal basisonderwijs. De speciale basisschool (SBO) is een school 

voor leerlingen die door leer- en/of gedragsproblemen in een reguliere basisschool niet tot 

ontwikkeling hebben kunnen. Basisscholen zijn tegenwoordig veel beter in staat om hun onderwijs 

aan te passen aan de verschillen tussen de leerlingen. Er zijn echter leerlingen die een meer 

specifieke begeleiding nodig hebben en zich beter kunnen ontwikkelen op een SBO school als de 

onze. 

Bij ons zijn de groepen kleiner en is het onderwijs nog meer afgestemd op de individuele 
onderwijsbehoeften van de leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Het speciaal 
basisonderwijs valt onder de wet basisonderwijs. Dit betekent dat wij op SBO de Sluis aan dezelfde 
doelen werken als de reguliere basisscholen. 
 
SBO De Sluis werkt handelingsgericht. Wij stellen ons voortdurend de vraag: ‘Wat heeft deze leerling 
nodig om zich optimaal te ontplooien?’. Voor alle leerlingen stellen we een ontwikkelperspectief op. 
Daarin vermelden we streefdoelen die passen bij het niveau van de leerling. Wij streven ernaar ons 
onderwijs organisatorisch en onderwijskundig zodanig in te richten dat elke leerling (weer) kan 
ervaren: “Ik kan het”. 
 
 

1.4 De drie pijlers van OOZ  
Onze school is onderdeel van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). OOZ staat voor goed 
onderwijs. Onze leerlingen, hun ouders of verzorgers, 
onze maatschappelijke partners, de maatschappij: ze 
verwachten van ons dat we leerlingen zover brengen 
dat ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen. En die 
verwachtingen willen we waarmaken. Dat kan alleen als 
we ervoor zorgen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. 
Dat vraagt om onderwijs dat verder gaat dan taal- en 
rekenscores alleen of het halen van een diploma. 
Openbaar onderwijs gaat over de interactie tussen 
mensen, tussen de leraar en de leerling. Dit gebeurd aan 
de hand van de volgende pijlers: relatie, eigenaarschap 
en maatwerk. 
 
RELATIE ‘WE DOEN HET SAMEN’ 
Een goede relatie tussen de leraar en leerlingen brengt kinderen tot leren en ontwikkelen. Die 
basisregel van de pedagogiek kenmerkt OOZ als organisatie: we doen het samen, vanuit relatie. Ook 
is het onze opdracht om onze leerlingen te leren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel, van een 
samenleving, een traditie.  
 
EIGENAARSCHAP ‘GOEDE BALANS TUSSEN RUIMTE EN REKENSCHAP’ 
Eigenaarschap binnen OOZ betekent dat we verantwoordelijkheid nemen: voor onszelf en voor 
elkaar. 
 
MAATWERK ‘UITKOMEN OP EEN PLEK DIE BIJ JOU PAST’ 
Elke leerling op een OOZ-school krijgt een onderwijsaanbod waarmee hij het beste tot zijn recht 
komt. Onze leerlingen groeien en leren samen. Daarbij leveren wij maatwerk. We zorgen dat het 
onderwijs aansluit bij de talenten en ambities van onze leerlingen. 

 

http://www.sbo-desluis.nl/
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2.  Onderwijs 
 

2.1 Hoe leren we op een goede manier met elkaar omgaan? 
Binnen het onderwijs, maar ook daarbuiten, spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en 
waarden een belangrijke rol. Op SBO de Sluis wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van 
sociale vaardigheden, zowel op school- als groepsniveau. Hiervoor werken wij met een programma 
voor sociaal emotionele ontwikkeling; Leefstijl. Accenten uit Leefstijl worden verweven gedurende de 
hele dag, twee keer per week staat er een Leefstijl-les op het programma. Binnen deze lessen komt 
ook burgerschap aan bod. 
 
Om leerlingen weerbaarder te maken bieden we Rots en Watertraining aan de midden- en 
bovenbouw groepen aan. Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor leerlingen waarin 
ze vooral gaan ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen). De komende jaren willen we de 
trainingen gaan aanbieden in alle groepen. Daarnaast worden alle leerkrachten getraind om de Rots 
en wateraanpak in hun eigen groep toe te passen.  
 
Op school- en groepsniveau hebben wij afspraken gemaakt samen met de leerlingen. Deze afspraken 
zijn op een positieve manier geformuleerd en bevorderen een goede sfeer in de school. Een afspraak 
wordt regelmatig centraal gesteld en geëvalueerd. Op SBO de Sluis is ook een pestprotocol aanwezig. 
Een gedeelte van de leerlingen op SBO de Sluis is in een eerder stadium in aanraking geweest met 
pesten. Zij vormen een risicogroep. 
 
Een veilige leeromgeving zien wij als een voorwaarde om tot leren te komen. Ondanks al deze 
preventieve maatregelen kan het zijn dat een leerling toch grensoverschrijdend gedrag laat zien. Op 
de school is er daarom ook een protocol sociale veiligheid aanwezig. De werkwijze en ontwikkelingen 
op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) worden geborgd, gevolgd en geactualiseerd 
door de stuurgroep SEO, onder leiding van een gedragsspecialist. 

 

2.2 ‘Leren door te doen’ 
Omdat we leren óók zien als een activiteit die buiten de klas, of op een minder klassikale manier kan 
plaatsvinden, worden er een aantal speciale activiteiten georganiseerd. We denken hierbij aan 
schoolreisje, schoolkamp, excursies, talentenshow, sponsorlopen, themaweken, Kinderboekenweek, 
theaterbezoek, etc. 
Deelname aan deze activiteiten is dan ook niet vrijblijvend, maar vormt een deel van ons onderwijs. 
 
In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met de pilot ‘Praktisch leren’.  
Wij merken dat (een gedeelte van) onze leerlingen onvoldoende leert door de hele dag met de neus 
in de boeken te zitten. Zij hebben vooral behoefte aan praktisch leren. ’s Ochtends wordt er 
voornamelijk gewerkt aan de didactische leerdoelen van de leerlingen. ’s Middags wordt er voor deze 
leerlingen meer ingezet op de praktijk. De werkzaamheden binnen het praktijkgedeelte zijn 
onderverdeeld in vijf stromingen: handel & dienstverlening, techniek, verzorging, horeca en groen. 
Belangrijk uitgangspunt bij het praktisch leren is dat altijd didactiek aan de praktijk wordt gekoppeld. 
Denk aan: recepten lezen, meten van benodigd materiaal en een bouwtekening maken voor de 
moestuin. De praktijklessen vinden plaats in kleine groepjes en worden veelal gegeven door de 
onderwijsassistenten.    

 

 

 

http://www.sbo-desluis.nl/
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2.3 Onderbouw 
In groep 1 en 2 bereiden we de kinderen voor op het onderwijs in groep 3. Een belangrijk doel is om 
via observatie en toetsen een helder beeld te krijgen van de leerling om van daaruit zo gericht 
mogelijk het kind te begeleiden in de ontwikkeling. 
 
Kerngebieden van het lesprogramma zijn: 

- Spel en communicatie 
- Mondelinge taal- en begripsvorming 
- De motorische ontwikkeling 
- De sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Ontluikende geletterdheid 
- Wiskundige oriëntatie 
- Engels 

Aan het einde van groep 2 wordt een advies voor passend aansluitend onderwijs gegeven.  
Vanuit groep 2 stromen kinderen door naar het speciaal basisonderwijs, regulier basisonderwijs of 
speciaal onderwijs.  
 

 

2.4 Midden- en bovenbouw  
Nieuwe leerlingen worden bij plaatsing op SBO de Sluis bij leeftijdsgenoten in een groep geplaatst. 
Daarbij houden we rekening met de leeftijd, met de leerontwikkeling en ook met de sociaal- 
emotionele ontwikkeling.  
Leerlingen volgen het onderwijs zoveel mogelijk in de eigen groep. Iedere groep heeft vaste 
leerkrachten. Rust, structuur en regelmaat zijn hele belangrijke kenmerken van het onderwijs op SBO 
de Sluis. Dit geeft de leerlingen een basis om zich verder te ontwikkelen. We leren kinderen daarom 
bewust een aantal gedrags- en omgangsregels aan en hechten waarde aan een rustige omgeving om 
in te werken.   
 
Op SBO de Sluis wordt er soms voor gekozen groep overstijgend te werken. Het kan voorkomen dat 
een leerling bij een maatjesgroep werkt voor een bepaald vak omdat het niveau beter aansluit. De 
leerling kan dan in de desbetreffende groep meedoen met de instructie. Elke leerling werkt op een 
eigen tablet op zijn of haar eigen niveau. 
 
 
 
 

http://www.sbo-desluis.nl/
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De volgende vakken worden in de midden- en bovenbouw aangeboden:  
 

- Nederlandse taal/spelling/begrijpend lezen 
- Technisch lezen 
- Rekenen 
- Creatieve vakken: muziek, handvaardigheid, tekenen 
- Sociaal-emotionele vorming: Leefstijl 
- Oriëntatie op mens en maatschappij: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, 

verkeersonderwijs, techniek 
- ICT: oefenen digitaal programmeren en ICT vaardigheden 
- Bewegingsonderwijs/ gym 
- Schrijven 
- Engels 

 
 

2.5 Aanbod 

TAAL EN LEZEN 
Taal (schriftelijk en mondeling taalgebruik), lezen en spellen zijn onmisbaar om goed te kunnen 
functioneren in de maatschappij en voor het vervolgonderwijs. Door intensivering van de lestijd, 
goede doorgaande lijnen in de school en inzet van ondersteunende methodieken willen we de 
kinderen zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. 
 
 
Methode:  

- Veilig leren lezen 
(aanvankelijk lezen)  

- Estafette 3.0 (voortgezet 
technisch lezen) 

- STAAL - Taal en Spelling  
 
Als leesinterventie zetten wij in:  

- BOUW! 
 
 
 
 
 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 ondersteunen wij de leeszwakke leerlingen met een speciaal digitaal 
ondersteuningsprogramma "BOUW!". Dit computergestuurde programma wordt ingezet tot en met 
leesniveau M4 om op een effectieve wijze leesproblemen te voorkomen bij risicoleerlingen. 
De school beschikt over een dyslexieprotocol waarin aangegeven staat hoe wij handelen bij 
leerlingen met dyslexie. SBO de Sluis werkt ook nauw samen met Braams. Met ingang van schooljaar 
2018-2019 begeleidden zij leerlingen met dyslexie op onze school. De stuurgroep taal/lezen borgt en 
actualiseert de kwaliteit van ons taalonderwijs onder leiding van een gekwalificeerde 
taal/leesspecialist.  
 
 
 
 
 
 

http://www.sbo-desluis.nl/
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REKENEN EN WISKUNDE 
Rekenen op SBO De Sluis doe je niet uit een boekje. Bij 
het leren rekenen werken we vanuit het aansluiten bij 
de belevingswereld we laten kinderen het doen, voelen 
en ervaren. We doen ons best om kinderen altijd te 
betrekken bij het rekenen door middel van 
aansprekende thema’s en materialen, waardoor zij de 
verbinding leggen met daar waar ze rekenen 
tegenkomen in de wereld om hen heen. Kinderen leren 
bij ons door praktisch te werken. Ieder kind een eigen 
leerroute passend bij het kind, intelligentie, 
werk/leertempo en uitstroomniveau. Niet vanuit kale 
sommen, maar vanuit een werkelijke situatie. We willen de kinderen zoveel mogelijk 
succeservaringen laten opdoen, zodat zij plezier krijgen in wat zij doen. Het is van groot belang dat de 
betrokkenheid van de kinderen zo hoog mogelijk te houden. Hoge betrokkenheid levert energie, 
motivatie en blije kinderen op. Dit is een prachtige manier om tot effectief leren te komen. Bij het 
praktische handelen heeft begripsvorming een hoge prioriteit.   
 
ENGELS 
Vanaf de onderbouw maken de kinderen kennis met de Engelse taal. Dit doen zij spelenderwijs. 
Leerlingen gebruiken hierbij hun zintuigen en motoriek. Door elke dag 10 a 15 minuten aan Engels te 
besteden, wordt de drempel naar een vreemde taal verlaagd.  Door veel te herhalen, onthouden de 
leerlingen beter wat ze geleerd hebben.  
 
ORIËNTATIE OP MENS EN MAATSCHAPPIJ, NATUUR EN TECHNIEK 
Dit leergebied bevat kennis en vaardigheden op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur  
en techniek. Voor leerlingen is het belangrijk om kennis te maken met de wereld om hen heen en te 
beseffen dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Leerlingen hebben vaak een natuurlijke 
belangstelling voor allerlei onderwerpen. 
 
BEWEGINGSONDERWIJS        
De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal van de eigen leerkracht. De andere 
groepen krijgen wekelijks twee lessen bewegingsonderwijs. Deze lessen worden door de 
vakleerkracht gegeven. In schooljaar 21-22 geeft de vakleerkracht ook les aan groep 2 in de gymzaal. 

CREATIEVE VAKKEN 
De creatieve vakken op SBO de Sluis zijn tekenen, handvaardigheid, muziek en koken. Dit zijn 
belangrijke vakken voor de kinderen omdat ze ontspanning en plezier brengen en de creativiteit en 
het zelfvertrouwen vergroten. 
 
COMPUTERGEBRUIK OP SCHOOL 
Bij veel vakken op SBO de Sluis gebruiken we een Chromebook. Er zijn in iedere groep voldoende 
Chromebooks aanwezig. Hiermee kan goed op maat gewerkt worden. De Chromebooks worden 
ingezet voor het volgende: 
- Oefenen van aangeboden lesstof tijdens verschillende vakgebieden  
- Informatie opzoeken op internet voor bijvoorbeeld een spreekbeurt 
- Typevaardigheid 
- ICT vaardigheden, dus leren werken met programma’s als PowerPoint. 
 
Gebruik maken van internet mag alleen met toestemming van de leerkracht. 
 
 

http://www.sbo-desluis.nl/
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ACTIEF BURGERSCHAP EN INTEGRATIE 
De school wil de leerlingen opvoeden tot actief betrokken burgers door ze te betrekken bij de 
samenleving waar ze deel van uitmaken. Wij willen ervoor zorgen dat zij zich mede verantwoordelijk 
voelen voor het functioneren in de samenleving. 
In de lessen van ‘Leefstijl’ komen verschillende aspecten van actief burgerschap en integratie aan 
bod. Daarnaast wordt er in lessen en thema’s aandacht geschonken aan verschillende aspecten van 
de multiculturele samenleving. 
Tijdens klassengesprekken leren kinderen op verschillende manieren een situatie te bekijken. Ze 
leren ook hun eigen mening te formuleren en te onderbouwen. Samen met leerlingen stellen we 
omgangregels op waaraan ieder zich dient te houden. 
 Elk jaar nodigen we rond 5 mei gastsprekers uit die de kinderen iets kunnen vertellen en laten zien 
over de tweede wereldoorlog. 
Ook wordt er tijdens sponsorlopen of inzamelacties aandacht besteed aan goede doelen. 
 
LEERLINGENRAAD 
In het schooljaar 2016-2017 zijn wij op SBO de Sluis gestart met een leerlingenraad. Leerlingen uit de 
midden- en bovenbouwgroepen kiezen één vertegenwoordiger die namens de klas aansluit bij de 
leerlingenraad. Alle kinderen gaan samen met de directeur eens per 6 weken vergaderen. Samen 
stellen ze de agenda op en maken ze een verslag. Ze inventariseren wat er zoal leeft. Na de 
vergadering brengen de leerlingen verslag uit in hun groep. 
 
 
 

 

  

http://www.sbo-desluis.nl/


  

 

 SBO de Sluis | Zwarteweg 120 | 8017 AZ Zwolle | 038-4536123 | www.sbo-desluis.nl 
 

10 

3. Welke zorg biedt De Sluis? 
 

3.1 Passend onderwijs en ondersteuningsprofielen 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend 

onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Passend onderwijs is dus geen schooltype; 

kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Iedere school, ook SBO de Sluis, heeft in het kader van 

passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. In het ondersteuningsprofiel staat 

beschreven welke ondersteuning De Sluis de leerlingen te bieden heeft. SBO de Sluis kan kinderen 

met leerproblemen, taalproblemen en ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en sociaal 

emotionele ontwikkeling een goede plek bieden. Op onze website kunt u het ondersteuningsprofiel 

lezen. 

 

3.2 Oriëntatie en aanmelding 
SBO de Sluis kan niet zomaar leerlingen toelaten.  

Volgens de wet op het Passend Onderwijs is  de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CTT)  

verantwoordelijk voor het besluit of een leerling kan worden toegelaten op een school voor speciaal 

basisonderwijs. Een leerling moet worden aangemeld bij de CTT van het eigen 

samenwerkingsverband. De CTT zal na aanmelding, informatie over de leerling verzamelen om tot 

een goed oordeel te komen. Nadat de gegevens bestudeerd en besproken zijn, geeft het CTT een 

toelaatbaarheidsverklaring af.  

Een toelaatbaarheidsverklaring is een besluit of een kind kan worden toegelaten op een school voor 

speciaal basisonderwijs. In de verklaring wordt aangegeven hoe lang de geldigheid is en aan welke 

doelen gewerkt moet worden.  

Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan de leerling worden aangemeld  bij de SBO 

school. Ouders kunnen zich  oriënteren op onze school door een afspraak te maken voor een 

kennismaking. Wij geven u uitgebreide informatie, u kunt de school ‘aan het werk’ zien en natuurlijk 

beantwoorden we de vragen die u heeft. 

Wanneer u besluit uw kind aan te melden, vult u een aanmeldingsformulier in en ondertekent dit. 

Nadat we uw aanmelding, de verklaring van het CTT en de gegevens van de leerling hebben 

ontvangen, kan uw kind starten op SBO de Sluis.   

Er zijn elk schooljaar drie vaste instroommomenten; begin van het schooljaar (september), 

halverwege het schooljaar (januari) en 1 april. 

Voorafgaande aan een plaatsing wordt er een kennismakingsmoment met de leerling en ouders 

gepland. 

Als de toelaatbaarheidsverklaring afloopt, na minimaal een jaar, dan bekijkt de commissie of een 

verlenging wenselijk of nodig is.  

  

http://www.sbo-desluis.nl/
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3.3 Plaatsing 
Als het besluit genomen is dat een kind naar SBO de Sluis gaat, beschikken we al over veel informatie 

over de leerling. Voor de leerkracht bij wie het kind in de klas komt, is het van belang om het kind 

vanaf de start goed te kunnen begeleiden. 

In het begin richten we ons aanbod op het zich thuis voelen op de nieuwe school en krijgt de leerling 

de ruimte om de gewoonten en regels van de school en de groep te leren kennen. 

We geven korte, overzichtelijke opdrachten zodat de leerling kan wennen aan de manier van werken 

en succeservaringen kan opdoen. In deze fase kunnen ook enkele aanvullende onderzoeken en 

toetsen plaatsvinden. Het is voor de leerkracht belangrijk om te weten hoe de ontwikkeling van het 

kind is verlopen, zodat met de leerstof kan worden aangesloten bij het niveau van het kind.  

Binnen 6 weken na de plaatsing van een leerling worden tussen SBO de Sluis en de ouders afspraken 

gemaakt over de verwachtingen, begeleiding en contacten tussen school en ouders.  

Voor elke leerling  wordt een ontwikkelingsperspectief en een zorgdossier opgesteld. Het 

ontwikkelingsperspectief geeft aan wat we kunnen verwachten en wat het toekomstperspectief van 

het kind is aan de hand van de aanwezige gegevens.  

 

3.4 Leerlingvolgsysteem/leerling-dossier 
We volgen alle leerlingen op sociaal- emotioneel en didactisch gebied. Observaties, toetsen en 

doelen worden vastgelegd in ons digitaal leerlingvolgsysteem (ParnasSys) zodat we de ontwikkeling 

van de leerlingen goed kunnen volgen. Er is van ieder kind ook een leerling-dossier. In dit dossier 

worden gegevens van het kind verzameld, zoals onderzoeken die hebben plaats gevonden, verslagen 

van oudergesprekken, handelingsplannen, toetsgegevens en rapporten. 

 

3.5 Consultatie en Commissie van begeleiding 
Kinderen waar de leerkracht of andere betrokkenen zich zorgen om maken, bijvoorbeeld omdat zij 

onvoldoende ontwikkeling laten zien of zich sociaal emotioneel niet goed ontwikkelen, worden 

besproken in het Ondersteuningsteam (OT). Onderdeel van het Ondersteuningsteam zijn: De  intern 

begeleider, de orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker (op afroep de leerplichtambtenaar 

en GGD arts). Tevens zijn ouder(s) en leerkracht (en) aanwezig bij het overleg.  

Het doel van het Ondersteuningsteam is:  

- het doen van handelingsvoorstellen 

- het adviseren van zowel interne hulp als externe hulp 

- bespreken van een eenduidige aanpak  

 

3.6 Het groepsgewijs schoolonderzoek, groepsplan, handelingsplannen 
Tweemaal per jaar, rond januari en juni wordt er een groepsgewijs schoolonderzoek afgenomen. Bij 
alle kinderen wordt een aantal toetsen afgenomen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, 
spelling en rekenen. De Sluis gebruikt hiervoor de Citotoetsen 3.0. Naast de Cito-toetsen worden 
ook, na afsluiting van een hoofdstuk, methodeafhankelijke taaltoetsen afgenomen.  De toetsen zijn 
bedoeld om te bepalen hoe ver de ontwikkeling van de kinderen is en om te bepalen of er extra hulp 
nodig is.  

http://www.sbo-desluis.nl/
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Aan de hand van toetsen en observatie stelt de groepsleerkracht een groepsplan (organisatieplan) 
op. Hierin wordt de ondersteunings- en instructiebehoeften voor de gehele groep en eventuele 
ondersteuningsbehoefte voor individuele leerlingen gedurende een aantal maanden beschreven. 
Indien nodig kan er voor een leerling voor een bepaalde periode een individueel handelingsplan 
opgesteld worden. Dit wordt alleen gedaan als de onderwijsbehoefte van de leerling niet in het 
groepsplan kan worden toegevoegd.   
Tijdens de groepsbespreking bespreken de groepsleerkracht en intern begeleider de groepsplannen. 
Naast de groepsbespreking vindt er een leerlingbespreking plaats. De leerkracht, de intern begeleider 
en de orthopedagoog bespreken de kinderen drie keer per jaar aan de hand van het 
ontwikkelperspectief.   

 

 

 

http://www.sbo-desluis.nl/
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4. Wie werken er op de Sluis 

De school wordt aangestuurd door de directeur. Naast groepsleerkrachten en onderwijsassistenten 
zijn er ook een logopediste en een vakleerkracht gym, intern begeleiders, fysiotherapeuten een 
orthopedagoge verbonden aan de school. Het team werkt vanuit openheid, zij werken samen en 
denken oplossingsgericht. We leren van elkaar, werken planmatig en stapsgewijs aan 
onderwijsverbetering vanuit een gedeelde onderwijsvisie. Daarnaast biedt de school stageplaatsen 
aan aspirant onderwijsassistenten en leerkrachten. Het begeleiden van stagiaires past in ons beleid 
om te leren van elkaar. 

 
4.1 Het team 

Het team van SBO de Sluis bestaat voor een groot deel uit groepsleerkrachten. De meeste groepen 

hebben twee leerkrachten die beide een deel van de week werken. In dat geval is sprake van overleg 

en overdracht van informatie tussen de leerkrachten. De leerkracht is verantwoordelijk voor het 

onderwijs aan de leerlingen in zijn/haar groep en daarover het eerste aanspreekpunt voor de ouders.  

Op SBO de Sluis werken twee intern begeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De 
intern begeleider plant en coördineert de activiteiten van de leerlingenzorg, zoals toetsen, 
observaties en leerling-besprekingen (leerlingpresentaties). Daarnaast begeleidt en adviseert zij 
leerkrachten en is behulpzaam bij het opstellen van groepsplan (organisatieplan) en 
ontwikkelperspectief. Ook onderhoudt de intern begeleider contacten met ouders en instanties die 
betrokken zijn bij extra hulp aan leerlingen. Zij regelt de extra zorg wanneer leerlingen die nodig 
hebben, bijvoorbeeld extra ondersteuning bij lezen, spelling en rekenen, logopedie en fysiotherapie.  
 
Op SBO de Sluis werken enkele leerkrachten die zich verder hebben gespecialiseerd in een bepaald 
vakgebied en/of thema. Gespecialiseerde medewerkers, zoals een rekenspecialist, taal-
/leesspecialist, gedragsspecialist en een didactisch coach ondersteunen de intern begeleiders en de 
leerkrachten bij de dagelijkse onderwijspraktijk. 
 
Er zijn zes onderwijsassistenten aanwezig die in en buiten de groepen leerlingen en leerkrachten 

ondersteunen. In de onderbouw is elke dag een onderwijsassistent aanwezig. Zij ondersteunt de 

leerkracht bij de dagelijkse lessen en helpt bij de voorbereidingen hiervan. Ook werkt de 

onderwijsassistenten zelfstandig met een kleine groep kinderen en individuele kinderen. In de 

groepen 4 tot en met 8 is er per 2 klassen één onderwijsassistent. Deze onderwijsassistent 

ondersteunt de leerkracht bij het geven van les aan kleine groepjes.  

De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een vaste vakleerkracht.  
 
De administratief medewerker en de conciërge zijn vaak het eerste aanspreekpunt binnen de school 
en zorgen voor de administratie het onderhoud van de school.  
 
De directeur is eindverantwoordelijk voor de school.  

 

4.2 Inzet van deskundigen 
Op SBO de Sluis zijn ook een orthopedagoog, logopediste, maatschappelijk werker en een 
kinderfysiotherapeut werkzaam. 
De orthopedagoog speelt een belangrijke rol bij het hanteren van leer- of gedragsproblemen. Deze 
kan onderzoek bij kinderen doen en leerkrachten adviseren bij hun werk in de groep. 
 

http://www.sbo-desluis.nl/
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De schoollogopedist doet onderzoek naar taal- en spraakproblemen. Zij kan leerkrachten en ouders 
adviseren en coachen op het gebied van taal en spraak. Daarnaast wordt zij ingezet bij het stimuleren 
van de taalontwikkeling en begeleiding van leesgroepjes. Kinderen die in aanmerking komen voor 
logopedie, kunnen dit tijdens schooluren krijgen. 
 
De maatschappelijk werker kan adviseren bij vragen of problemen van ouders in de thuissituatie. In 
zulke omstandigheden kan ook een beroep worden gedaan op de schoolarts. 
 
De fysiotherapeut helpt kinderen bij wie de motorische ontwikkeling of de ruimtelijke oriëntatie om 
extra aandacht vraagt. Deze vorm van hulp kunnen we niet aanbieden als school, wel bieden we 
ruimte en gelegenheid tijdens schooluren. 

 
4.3 Stagiairs 
We vinden het belangrijk om stagiairs in de school te laten werken. We bieden daarmee (jonge) 
mensen de gelegenheid leerervaring op te doen voor hun toekomstig beroep. Voor ons geldt dat we 
leren van de ideeën en inzichten van stagiairs en dat ze bovendien zorgen voor ‘meer handen, oren 
en ogen in de groep’, om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk te verzorgen. 
Wij werken samen met verschillende MBO en HBO scholen uit de regio.  

 

 

 

 

  

http://www.sbo-desluis.nl/


  

 

 SBO de Sluis | Zwarteweg 120 | 8017 AZ Zwolle | 038-4536123 | www.sbo-desluis.nl 
 

15 

5.  Schoolverlaters 
 
Leerlingen kunnen op verschillende momenten van school gaan.  

Als een leerling op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied aansluiting vindt bij het reguliere 

onderwijs begeleiden wij de leerling het eerstvolgende jaar op de basisschool. 

Het kan ook zijn dat een leerling niet op zijn plaats is op SBO de Sluis en wij het kind niet kunnen 

bieden wat het nodig heeft. In dat geval zal er tijdig overleg plaatsvinden met de ouders en andere 

betrokkenen om te kijken welke vorm van onderwijs dan wel de juiste hulp kan bieden. 

De meeste kinderen verlaten SBO de Sluis als ze klaar zijn om naar het voortgezet onderwijs te gaan. 

Voor deze leerlingen start in december de schoolverlatersprocedure door de afname van een 

psychologisch onderzoek, de NDT. Dit is een psychologische test om de ‘leerbaarheid’ te meten. In 

januari vinden op didactisch gebied de gebruikelijke schoolonderzoeken plaats. De groepsleerkracht, 

intern begeleider en orthopedagoog stellen voor ieder kind dat naar het vervolgonderwijs gaat een 

advies op, aan de hand van didactische gegevens, het psychologisch onderzoek en gegevens over 

werkhouding, zelfstandigheid en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkracht bespreekt 

vervolgens met de ouders welk schooltype het beste bij het kind past. De kinderen en hun ouders 

kunnen op open middagen/avonden een bezoek brengen aan scholen voor voortgezet onderwijs. De 

ouders kiezen zelf de school en zijn verantwoordelijk voor de schoolkeuze; de leerkracht kan hierbij 

wel helpen. 

Met toestemming van de ouders zorgt de leerkracht voor de overdracht naar het voortgezet 

onderwijs. De aanmeldingsformulieren worden vooraf ingevuld door zowel ouders als school en na 

afloop van het gesprek afgegeven aan de brugklascoördinator. Deze procedure geldt voor leerlingen 

die aangemeld worden voor het vmbo. 

Leerlingen die naar het praktijkonderwijs of het vmbo gaan kunnen  Leerweg Ondersteuning (LWOO)  

krijgen. LWOO houdt in dat de leerlingen  extra ondersteuning krijgen op het voortgezet onderwijs. 

Hiervoor vullen de leerkrachten van deze schoolverlaters samen met de ouders het onderwijskundig 

rapport in. Leerkrachten spreken dit rapport met de toelatingscommissies van de ontvangende 

scholen door. 

Deze toelatingscommissies zorgen voor een zo volledig mogelijk dossier en sturen dit op naar de RVC 

(Regionale Verwijzingscommissie) van het voortgezet onderwijs. Deze RVC zal vervolgens naar de 

ouders duidelijk maken of het kind toelaatbaar is aan de school waar het kind is aangemeld. Met 

deze beschikking kunnen kinderen worden toegelaten.  
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5.1 Vervolgonderwijs 

De meeste leerlingen van de Sluis gaan na groep 8 naar het Praktijkonderwijs (PRO), VMBO of het 

speciaal voortgezet onderwijs. 

Over het algemeen kunnen we zeggen dat onze leerlingen met een versterkt gevoel van eigenwaarde 

en een grote mate van zelfstandigheid onze school verlaten. Uit informatie van het vervolgonderwijs 

blijkt dat ons schoolverlatingsbeleid doorgaans zeer goed op de leerling is afgestemd.  
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6. Contact tussen ouders en school 
 

6.1 Samen verantwoordelijk 
De leerkrachten van SBO de Sluis vinden het heel belangrijk dat zij goed contact hebben met de 
ouders van hun leerlingen. De Sluis wil graag dat ouders zich betrokken voelen bij hun kind. Als een 
kind thuis kan vertellen wat het op school heeft meegemaakt, is dat goed voor zijn/haar 
ontwikkeling. Als ouders thuis ondersteunen bij wat de kinderen leren op school, leert een kind beter 
en sneller.  

Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Op school maken 
we afspraken over gedrag, over taalgebruik en over omgaan met elkaar. Deze afspraken geven we 
door aan ouders, bijvoorbeeld via Parro of in een persoonlijk gesprek. We gaan er van uit dat ouders 
deze regels begrijpen en thuis ook toepassen. We begrijpen dat elke leerling een eigen thuissituatie 
heeft, maar ontwikkeling en opvoeding van onze leerlingen doen we graag samen met u als ouders. 
Wanneer u vragen heeft over deze regels of als u het lastig vindt om er thuis voor te zorgen dat uw 
kind zich er aan houdt, helpen de leerkrachten u graag. De leerkrachten willen juist graag weten hoe 
het thuis gaat, om nog beter de leerling te kunnen begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling.   

6.1.1.   Gescheiden ouders  

Gescheiden ouders willen vaak allebei informatie over school en het kind ontvangen. Dat begrijpen 
we. Via Parro zullen we beide ouders uitnodigen voor oudergesprekken en op de hoogte houden van 
bijzonderheden.  

We kunnen alle fysieke spullen (bijvoorbeeld rapport) niet in tweevoud meegeven. Wij verwachten 
dat u elkaar hier onderling van de op de hoogte houdt. 

 

6.2 Contacten tussen ouders en leerkrachten  
Op SBO de Sluis is het vanzelfsprekend dat ouders en leerkrachten goed contact onderhouden. U 
kunt na schooltijd de leerkracht aanspreken op het plein of bij de deur. U kunt ook een afspraak 
maken. Als u de leerkracht belt, zal u zeker teruggebeld worden. Ook kunt u altijd terecht bij de 
intern begeleiders en directie.  

 
6.3 Huisbezoek 
De leerkracht gaat bij alle nieuwe leerlingen op huisbezoek. De leerkracht maakt hiervoor met u een 
afspraak. Indien mogelijk komt de schoolmaatschappelijk werkster ook mee om kennis te maken. Bij 
dit bezoek staat het kind centraal en kijkt of hoort de leerkracht hoe het thuis gaat.  

 
6.4 Nieuwsbrief 
Via de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van praktische zaken op school. Eén keer 
in de drie weken ontvangen ouders de nieuwsbrief via de mail.  
 

6.5 Website 
Op onze website (www.sbo-desluis.nl) staat leuke en belangrijke informatie, zoals nieuwsbrieven, 
belangrijke data en bijvoorbeeld foto’s van activiteiten. 

 

6.6 Jaarkalender 
Belangrijke data staan in de jaarkalender, die u aan het begin van het schooljaar krijgt.  

http://www.sbo-desluis.nl/
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6.7 Ouderraad 
De Sluis heeft ook ouders nodig voor kleine klusjes op school. U kunt als ouders op veel verschillende 
manieren meehelpen op school. Dat u af en toe actief aanwezig bent op school, is goed voor uw kind 
en vaak leuk, gezellig en nuttig voor u als ouders. Aan het begin van het schooljaar ziet u in onze 
activiteitenkalender voor welke activiteiten zoal hulp nodig is. Soms is dat een paar keer per jaar, 
soms maar voor een keer. Geeft u zich op? We zien u graag op school! 

Wilt u wat meer regelmatig betrokken zijn bij de activiteiten op school, geeft u zich dan op voor de 
ouderraad. De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die in grote lijnen meedenkt over het 
betrekken van ouders bij school. Zij denken mee over de organisatie van verschillende feesten en 
zorgen voor een verbinding tussen de hulpouders en leerkrachten.  

Denk bij activiteiten aan het sinterklaasfeest, eindejaarsfeest, voorleesontbijt en eindfeest. Er is altijd 
één leerkracht betrokken.  

Een paar keer per jaar overlegt de ouderraad over de komende activiteiten, en wie daarbij kan of wil 
helpen.  
De ouderraad beheert de oudergelden via de Stichting Beheer Oudergelden. Op het 
rekeningnummer van de Stichting wordt geld van ouders gestort dat bestemd is voor activiteiten 
voor de kinderen. Een kascontrole vindt eens per jaar plaats. 

 

6.8 Vrijwillige ouderbijdrage 
Aan ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €25,- per jaar. Hieruit worden niet-
gesubsidieerde activiteiten betaald, zoals bijvoorbeeld voorleesontbijt, sinterklaasviering, kerstdiner, 
lentefeest, en eindfeest. Voor het schoolreisje of het schoolkamp (groep 8) wordt een aparte 
bijdrage gevraagd. De kosten van het schoolreisje zijn €27,50 en voor het schoolkamp €45,00.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig. We sluiten geen kinderen uit van activiteiten die we als 
school organiseren, ook als de ouderbijdrage niet betaald is. Toch doen we een dringend beroep op 
alle ouders/verzorgers om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Alleen dan kunnen we alle 
activiteiten die we willen uitvoeren door laten gaan. 
 
Voor ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet of niet in één keer kunnen voldoen, kunnen we 
ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door gespreide betaling of door te verwijzen naar regelingen van 
de gemeente of andere instellingen. Voorheen maakte we gebruik van de regelingen van stichting 
Meedoen. De regelingen van stichting Meedoen zijn echter per 1 januari 2021 komen te vervallen. 
Ouders kunnen vanaf 1 januari gebruik maken van de kindregeling van de gemeente Zwolle. Meer 
informatie kunt u vinden op www.zwolle.nl/kindregeling.  
Bij vragen mag u altijd contact opnemen met Bob Haze. 

 
6.9 Sponsoring 

Soms willen ouders of bedrijven bepaalde activiteiten sponsoren of door producten bijdragen aan 
evenementen op SBO de Sluis. Dit beschouwen wij als extraatjes. Omdat wij op een verantwoorde en 
zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, moet de sponsoring aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
Sponsoring moet passen bij de opvoedkundige en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school. 
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

http://www.sbo-desluis.nl/
http://www.zwolle.nl/kindregeling
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Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, of in 
strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. 
Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt, hebben de goedkeuring nodig van het 
schoolbestuur en de instemming van de medezeggenschapsraad. Ouders die een klacht hebben over 
sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en/of niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan de 
sponsoring verbonden is, kunnen dit doorgeven bij de leerkracht of bij de directie. 

 

6.10 De Medezeggenschapsraad  
Elke basisschool, dus ook SBO De Sluis, heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit drie 
personeelsleden en drie ouders. De medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen 
bestuur, school en regio. De medezeggenschapsraad heeft de (formele) taak mee te denken en mee 
te beslissen in zaken die voor de school en de kinderen en ouders van belang zijn. De MR heeft in 
verschillende zaken adviesrecht en soms instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken 
over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen en andere onderwijskundige 
zaken. Als ouders vragen of zorgen hebben over het onderwijs of de gang van zaken op school, 
kunnen ze dit aan de medezeggenschapsraad doorgeven.  
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Een kort verslag van 
de vergadering wordt altijd in de nieuwsbrief geplaatst.  

 

  

http://www.sbo-desluis.nl/
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7. Praktische zaken 
 

7.1 De veilige school 
Onze leerlingen en hun leerkrachten brengen een groot deel van de dag door op school om te leren, 
te spelen en te sporten. Wij doen ons uiterste best om een goede en veilige school te zijn. We zijn 
samen verantwoordelijk voor een veilige fysieke en sociale schoolomgeving. Wij werken hiervoor 
samen met ouders, Jeugdgezondheidszorg, brandweer, wijkagent, Arbo-unie, ons schoolbestuur en 
de gemeente Zwolle. 

Alle medewerkers van De Sluis weten wat ze moeten doen bij brand. De school oefent 2 keer per jaar 
het ontruimingsplan onder leiding van gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV). Vluchtwegen zijn 
vrij van obstakels. De school houdt een risico-inventarisatie en een ongelukkenregistratie bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Schooltijden 
Onze schooltijden zijn: 

 
 Onderbouw 1-2 Onderbouw 3 

Middenbouw 1 
Middenbouw 2 
(alleen leerjaar 4) 

Middenbouw 2 (alleen leerjaar 
5) 
Middenbouw 3 
Bovenbouw 1, 2 en 3 

Maandag 8.30 -14.45 8.30 -14.45 8.30 -14.45 

Dinsdag 8.30 -12.30 8.30 -14.45 8.30 -14.45 

Woensdag 8.30 -12.30 8.30 -12.30 8.30 -12.30 

Donderdag  8.30 -14.45 8.30 -14.45 8.30 -14.45 

Vrijdag 8.30 -12.00 8.30 -12.00 8.30 -14.45 

 
 

http://www.sbo-desluis.nl/
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7.3 Pauzes 
In de ochtend is er een pauze van 15 minuten om ongeveer half 11. De leerlingen zijn in twee 
groepen buiten en er is altijd pleinwacht aanwezig. Tussen de middag eten alle leerlingen op school.  
De middagpauze duurt 40 minuten: 15 minuten om te eten en 25 minuten om buiten te spelen. Ook 
dan is er altijd pleinwacht aanwezig.  

 

7.4 De gezonde school   
Als school vinden wij het belangrijk kinderen niet alleen rekenen en  taal te leren. Wij vinden het ook 
onze taak om kinderen wegwijs te maken in de wereld. Gezonde voeding (en gezond bewegen) is 
daar een onderdeel  van.   
Daarom hebben we besloten de richtlijnen van het voedingscentrum te gebruiken. In de foto staan 
zaken die als lunch (mueslibol, brood) mogen en zaken die als tussendoortje kunnen. Dit is een 
duidelijke foto van dingen die elke dag mogen. Op de site van het 
voedingscentrum: https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-
vijf.aspx staat een hoop informatie. Met deze informatie willen wij graag aan de slag als we koken 
met kinderen.    
 

Naast duidelijkheid vinden wij ook dat je rekening moet houden met verschillen. Ieder kind is 
tenslotte verschillend. Een allergie, eetprobleem of iets dergelijks maakt soms dat kinderen iets 
anders mogen (moeten) eten. Daarover kunt u altijd in gesprek met de leerkracht/school. Voor ons is 
het belangrijk dat wij dit kunnen uitleggen aan kinderen. Als wij en zij de reden snappen geeft dat 
duidelijkheid en begrip.  
 
Wilt u er als ouders samen met ons voor zorgen dat de leerlingen gezond eten en drinken? Dat 
betekent: fruit in de ochtendpauze en brood met hartig beleg in de middagpauze. Snoepen in en 
rondom school is niet toegestaan!  
 
Kinderen die jarig zijn mogen hun klasgenootjes en leerkracht trakteren. We vragen hen om iets 
‘gezonds’ mee te nemen. De leerkracht geniet graag van dezelfde traktatie als de kinderen.  

 

 7.5 Luizencontrole 
Binnen de school is er een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Alle leerlingen worden na 

elke vakantie gecontroleerd. Als we luizen aantreffen bellen we ouders van het kind. De leerlingen uit 

deze groep krijgen een bericht.  Groepen waarin luizen of neten worden aangetroffen, worden na 

twee weken nogmaals gecontroleerd op luizen en neten. 

 

7.6 Roken 
Wij vinden het belangrijk om kinderen een goed voorbeeld te geven, daarom is het niet toegestaan 

om te roken in en rondom de school. 

 

7.7 Vervoer naar school 
Uw zoon of dochter vindt het waarschijnlijk leuk dat u hem of haar naar school brengt en weer 
ophaalt. Zo kan een leerling van SBO de Sluis aan u iets laten zien van het leven op school, de sfeer 
op het plein of de werkstukken in de klas.  
 

http://www.sbo-desluis.nl/
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
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Kunt u proberen jongere leerlingen lopend of met de fiets naar school te brengen? Dat is gezond voor 
ouders en leerlingen en het voorkomt parkeerproblemen bij school. Met oudere leerlingen loopt of 
fietst u eerst nog dagelijks mee en op een gegeven moment kunnen ze zelfstandig naar school gaan.  
 
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om op de rotonde te fietsen. Er wordt verwacht 
dat leerlingen vanuit het grote plein het fietspad op gaan. 
 
Komt u toch met de auto, let dan goed op dat u uw auto parkeert op een plek waar dat is toegestaan. 
Blijf niet in de auto zitten, maar haal uw zoon of dochter op bij het plein of de voordeur. De 
leerkracht wil soms graag nog iets met u bespreken. Verder heeft u zelf op deze manier meer contact 
met de andere ouders en de school. Let goed op fietsers en wandelaars op het moment dat u 
aankomt of wegrijdt. Het is erg druk op de weg, het fietspad en de stoep, wanneer de scholen 
uitgaan.  
 
Woont u te ver van school of heeft u problemen om uw kind zelf naar school te brengen en weer op 
te halen? In dat geval kan vervoer met een (taxi)busje geregeld worden. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het vervoer. 
 
In de brochure ‘Leerlingenvervoer’ vindt u alle informatie over het leerlingenvervoer. De brochure is 
gratis verkrijgbaar in het Informatiecentrum Gemeente Zwolle in het Stadskantoor. U kunt de 
brochure downloaden op de website van de gemeente Zwolle: 
www.zwolle.nl/school/leerlingenvervoer. 
 
Woont u niet in Zwolle, vraag dan in uw eigen gemeente naar hoe het vervoer naar school geregeld 
kan worden.  
 
Als er problemen zijn met het vervoer van leerlingen naar SBO de Sluis moet u zelf contact opnemen 
met de gemeente. In het belang van de kinderen willen wij als school wel helpen, maar wij hebben 
geen wettelijk beslissingsrecht. De contactpersoon voor het leerlingenvervoer is de maatschappelijk 
werker. 
 

7.8 Buitenschoolse opvang 
Partou Powerkids Sport BSO verzorgd op SBO de Sluis de buitenschoolse opvang. Met een eigen 

groepsruimte zijn zij onderdeel van de school. Met Partou en SBO de Sluis is een mooie 

samenwerking ontstaan waardoor regulier onderwijs en speciaal onderwijs zich vermengt en met 

elkaar verbindt door een sportief aanbod voor naschoolse opvang. 

Het maximale aantal voor de groep wordt bepaald op basis van de samenstelling en behoeftes van 
de groep. Maximaal mogen er 22 kinderen spelen. Binnen de Sluis wordt er iedere middag, op 
maandag, dinsdag en donderdag, gebruik gemaakt van de gymzaal en het lokaal dat is ingericht als 
groepsruimte. 
 
Een bijzonder kenmerk van de locatie is dat er tevens sportclinics worden aangeboden. Tijdens deze 
clinics kunnen kinderen in groepsverband kennismaken met verschillende sporten.  
 

Wanneer zijn we open? 
BSO Powerkids Sport is open op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.30 uur, met 
uitzondering van officiële feestdagen. Wil je op de andere dagen opvang, dan kun je terecht bij BSO 
de Boomkikker (gelegen aan de Energieweg, slechts twee straten verderop). 
 

http://www.sbo-desluis.nl/
http://www.zwolle.nl/school/leerlingenvervoer
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De 10 uitgangspunten van Partou: 
 

1. Met elkaar- Sociale vaardigheden en groepsdynamiek. 
2. Diversiteit – Samen verschillend. 
3. Ieder kind is uniek – Ontwikkelen en eigen tempo. 
4. Kinderen in hun kracht – Eigen stem en bijdragen. 
5. Echt contact – Persoonlijke aandacht en communicatie. 
6. Elk moment is goud waard – Dagritme en fijne overgangen. 
7. Inchrichting en (spel)materialen – Ruimte om te onderzoeken. 
8. Spelen en ontdekken – Vrij spel, plezier en nieuwsgierigheid. 
9. Verrijkende activiteiten – Variatie en uitdaging. 
10. Ouders en onderwijs – Samenwerken. 

 
Voor vragen over de BSO kunt u terecht bij locatiemanager Bianca Mafait 
(bianca.mafait@smallsteps.nl) of bel met BSO Powerkids 088-7500842/06-15536887. 
Kijk voor meer informatie op: Kinderopvang Zwolle | Powerkids Sport BSO | Smallsteps . 
 

7.9 Mobiele telefoon 
Als leerlingen een telefoon meenemen naar school moeten ze deze inleveren bij de leerkracht 
voordat de lessen beginnen. De leerling kan na schooltijd de telefoon bij de leerkracht weer ophalen. 
Als leerlingen zich niet aan deze regel houden, neemt de leerkracht contact op met de ouders. 

 

  

http://www.sbo-desluis.nl/
mailto:bianca.mafait@smallsteps.nl
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/zwolle-zuid-powerkids-sport-bso
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7.9 Vakantie en aanvraag verlof 
De vakantiedagen van alle leerlingen worden voor het begin van het schooljaar bekend gemaakt. U 
kunt uw eigen vakanties hier op afstemmen. Alleen in uitzonderingen kan een kind verlof krijgen 
buiten deze vakantiedagen om. Aanvraag van verlof buiten vakanties en vrije dagen gebeurt altijd in 
overleg met de directeur. De directie bepaalt of verlof wordt toegekend. In de wet is vastgelegd wat 
geldige redenen zijn om verlof toe te kennen. Dat zijn: 
 

Wat is er aan de hand? Wat krijgt de leerling? 

Een officiële religieuze feestdag. 
 

Leerling krijgt die dag vrij. 

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

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

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

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

 
De volgende situaties zijn geen geldige redenen voor verlof: 

- familiebezoek in het buitenland 
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
- verlof voor een kind met gescheiden ouders waardoor het kind aan twee vakanties kan 

deelnemen. 

Voor meer informatie zie: Leerplicht | Rijksoverheid.nl 

 

7.10 Ziekte of afwezigheid  
Wanneer uw kind door doktersbezoek later komt, eerder weg moet, of tijdens schooltijden afwezig 
is, vragen wij aan de ouders om dit via Parro door te geven aan de leerkracht, vóór 8.30 uur. De 
ouders bellen zelf het taxibedrijf als uw zoon of dochter met een taxi naar school gaat. 
 
Is uw kind vaak of lang ziek? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met de leerkracht. Dan probeert de 
leerkracht samen met u er voor te zorgen dat de leerling geen achterstand oploopt. Ook de 
schoolarts kan hierbij soms helpen. De leerling wordt dan opgeroepen door de schoolarts. Als de 
leerling onder behandeling staat van een specialist of kinderarts, kan de schoolarts hiermee contact 
opnemen. De schoolarts komt daarna met een advies over wanneer het kind wel en niet naar school 
kan komen. 

http://www.sbo-desluis.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
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Als de leerkracht vindt dat een leerling vaak of lang afwezig is, neemt de leerkracht contact op met 
ouders om te informeren wat er aan de hand is. Als er geen goede reden is voor de afwezigheid van 
de leerling, zal de leerkracht afspraken met u willen maken, omdat het heel belangrijk is dat kinderen 
elke schooldag op school komen.  
Als ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houden, of als uw zoon of dochter drie dagen zonder 
reden afwezig is, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Het doel hiervan is om in een 
samenwerking tussen ouders, school en leerplicht een plan op te stellen waarbij het verzuim van de 
leerling omlaag gaat.  
 
SBO de Sluis wil graag iedere ochtend om 8.30 uur starten. Als er een leerling te laat komt, mist die 
een stukje van de les. Laatkomen is ook storend voor de klasgenoten en de leerkracht. De afspraak is: 
komt een leerling te laat op school dan haalt hij/ zij de tijd na schooltijd dubbel in. Als de taxi te laat 
is, kan een leerling daar niets aan doen. Maar in alle andere gevallen kan een leerling gewoon op tijd 
komen. Wij bellen ouders als een leerling vaak te laat op school komt. De school kan helpen. Als het 
daarna niet beter gaat en een leerling komt nog steeds zonder reden vaak te laat, dan wordt de 
leerplichtambtenaar ingeschakeld.  

 

7.11 Klachtenprocedure  
De leerkrachten en de directie doen hun uiterste best om de school voor iedereen een prettige plek 
te laten zijn. Heeft u toch zorgen of zelfs klachten over ‘de dagelijkse gang van zaken in de school’, 
laat dit dan direct weten aan de leerkracht van uw kind of aan de directeur. Meestal kan een 
probleem in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Komt u er samen niet uit, dan zal de 
directeur van de school meehelpen om tot een oplossing te komen. Eventueel wordt ook de 
maatschappelijk werker van SBO de Sluis betrokken. U kunt ook direct bij hem/haar terecht als er 
sprake is van ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie.  
Als u er zelfs met deze personen niet uitkomt, dan kunt u als ouders een beroep doen op ‘De 
Klachtenregeling’. De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren hetzelfde 
klachtenreglement, zie Governance - OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) .  

 

7.12 Vertrouwenspersoon 
Elke school is verplicht om een contactpersoon voor vertrouwenszaken te hebben. Dit houdt in dat 
als u een klacht of vraag over het schoolklimaat heeft u ergens terecht moet kunnen. Bij ons is 
Lenneke Kamermans – Faassen contactpersoon, de contactpersoon heeft als taken:  
1. Eerste opvang van de klager verzorgen en het probleem in kaart brengen;   
2. Vragen wat de klager tot nu toe heeft gedaan om de klacht weg te nemen en wat de klager ziet als 
    oplossing;   
3. In kaart brengen van mogelijke vervolgstappen en hier uitleg over geven;   
4. Brengt zo nodig klager in contact met de gekozen functionaris;   
5. Vergezellen naar eerste gesprek, ofwel “warme overdracht” verzorgen;   
6. Registreren van de klacht;   
7. Vinger aan de pols houden bij de klager of de klacht is weggenomen;   
8. Het schoolbestuur informeren over signalen als concrete klacht uitblijft. 
 

 

 
 

http://www.sbo-desluis.nl/
https://ooz.nl/governance/
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7.13 Schorsing en verwijdering 
Op SBO de Sluis houdt iedereen zich aan de leefregels en de schoolafspraken. Wanneer leerlingen 
zich hier niet aan houden zullen leerkrachten maatregelen nemen. Dit wordt altijd aan de ouders 
gemeld. Op SBO de Sluis kennen we de volgende maatregelen, van licht naar zwaar: 

1. Oplossing in de klas (waarschuwing); 
2. Interne time out  (tijdelijke ontzegging van toegang tot de eigen groep);  
3. Ontzegging van toegang school gedurende een korte tijd (time-out); 
4. Ontzegging van toegang school voor langer dan een dag (schorsing); 
5. Definitieve verwijdering. 

 
De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, dus ook SBO de Sluis, hanteren een procedure 
schorsing en verwijdering. Deze procedure kunt u inzien op SBO de Sluis. Bij ontzegging van toegang 
en/of verwijdering van een leerling stuurt de Sluis altijd een bericht aan de leerplichtambtenaar en 
de onderwijsinspectie. 
 

7.14 Meldcode  
Elke school en elke professional binnen het onderwijs, is op grond van de Wet verplichte meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling, verplicht om de meldcode te hanteren. De meldcode heeft 
als doel leerkrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, om zo leerlingen die te maken hebben met een vorm van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, passende hulp te bieden.  
Op SBO de Sluis wordt gewerkt volgens de meldcode en is een protocol ‘meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling’ opgesteld. Dit protocol is te vinden op de website. Het protocol biedt 
leerkrachten een richtlijn voor de signalering en het handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling binnen SBO de Sluis.  
De meldcode beschrijft in 5 stappen (zie bijgevoegd schema) wat de professional moet doen bij 
vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld en leidt de professional stap voor stap 
door het proces, vanaf het moment dat hij/zij signaleert tot aan het moment dat hij/zij eventueel een 
verantwoorde beslissing neemt over het doen van een melding. Het is een professionele norm om 
melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.  
 
Stap 1: In kaart brengen van signalen 
Stap 2: Collegiale consultatie ondersteuningsteam (intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk, 
orthopedagoog) en/of multidisciplinair overleg (evt. raadplegen van Veilig Thuis) 
Stap 3: Gesprek met ouder(s)/ verzorger(s) 
Stap 4: Wegen van de kindermishandeling en/of het huiselijk geweld  
Stap 5: Beslissen: hulp inzetten of melden → afwegingskader  
 

 

http://www.sbo-desluis.nl/
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7.15 Schoolverzekeringen 
De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze 
verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. 
Deze ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, 
voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen 
risico). Materiële schade aan brillen, kleding e.d. is alleen verzekerd indien deze het gevolg is van een 
ongeval en voor zover niet elders verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school 
(c.q. het schoolbestuur) zelf, als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims als 
gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak 
aanleiding zijn tot een misverstand: 
De school (c.q. het schoolbestuur) is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle 
schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. 
De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare handeling en dit leidt tot 
schade (een causaal verband tussen oorzaak en gevolg). De school (of zij die voor de school 
optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade 
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een 
voorbeeld daarvan is wanneer aan een bril schade ontstaat door deelname aan de gymnastiekles; 
deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school en wordt daarom niet 
vergoed. 
De school (c.q. het schoolbestuur) is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Ouders van onze leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van 
hun kind. Ouders zijn dus verantwoordelijk als hun kind tijdens de schooluren of tijdens andere 
schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt. Het is dus van belang dat ouders 
zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
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