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Kalender
2021-2022

Beste ouder
Onze school
Voor u ligt de kalender van het schooljaar 2021-2022 van Auris Fortaal. In deze
kalender ziet u de vakanties en vrije dagen van uw kind en de schoolactiviteiten
die gepland staan. Op de achterzijde van ieder kalenderblad vindt u praktische
informatie en informatie over onze school. Wij vragen u deze informatie goed
door te lezen en de kalender op een zichtbare plek in huis te bewaren. Soms
verwijzen wij naar onze website: www.fortaal.nl. Op onze website (www.fortaal.
nl/onze-school) staat ook de algemene schoolgids die voor alle scholen van
Auris geldt. In deze schoolgids vindt u informatie over Auris, informatie over
speciaal onderwijs en afspraken en praktische informatie die voor alle Aurisscholen gelijk zijn. Wilt u een papieren exemplaar van deze gids ontvangen?
Vraag hiernaar bij onze administratie.

Auris Fortaal is bestemd voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij geven onderwijs aan
leerlingen die moeite hebben met taal. Bijvoorbeeld kinderen die moeite hebben
met spreken, woorden onthouden, en niet duidelijk kunnen maken wat ze
bedoelen. Daarnaast verzorgen wij onderwijs voor leerlingen die doof of
slechthorend zijn . Voor deze leerlingen verzorgen we van groep 1 t/m 4 tweetalig
onderwijs. Dat wil zeggen dat wij zowel het Nederlands als de Nederlandse
Gebarentaal aanbieden aan de leerlingen.

Ook kunt u op onze website lezen hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs hoog
houden en wat onze resultaten zijn. Zo vindt u hier onder andere meer over onze
tevredenheidsonderzoeken, de veiligheidsmonitor, uitstroom- en
bestendigingcijfers en professionalisering. Kijk snel op onze website (www.
fortaal.nl/onze-school/kwaliteit) voor meer informatie.

en nog ondersteuning nodig hebben
Het cursuscentrum waarin cursussen gegeven worden voor leraren maar ook
voor ouders.

Wij kijken uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar.
Contactgegevens
Locatie Santa Cruzdreef 30

Locatie Agavedreef 92

3563 VJ Utrecht

3563 EN Utrecht

T (030) 261 24 04

T (030) 266 08 75

E fortaal@auris.nl

E fortaal@auris.nl
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Onze school is onderdeel van een expertisecentrum. Behalve onze school
bestaat het Expertise Centrum ook uit:

• De behandelgroepen voor kinderen tot 4 jaar
• Ambulante ondersteuning voor kinderen die naar het regulier onderwijs gaan
•

Op de Santa Cruzdreef zijn de behandelgroepen en de groepen 1 t/m 4B
gehuisvest en op de Agavedreef de groepen 5A t/m 8, het cursuscentrum en de
Ambulante Dienstverlening.
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Belangrijke uitgangspunten Auris Fortaal
Doelgericht werken
We vragen ons hardop af: "wat gaan we vandaag leren en wat leren we
morgen?" We maken duidelijk waar we naar toe werken.
Onderwijsbehoeften centraal
We zeggen liever niet te vaak: "Joost is hyperactief". We zeggen: "Joost is energiek
en heeft behoefte aan bewegingsruimte".
Afstemming en wisselwerking
Verschillen zien we als kansen om van te leren. Leerlingen verschillen, ouders
verschillen, groepen verschillen, leraren verschillen, scholen verschillen en er is
altijd sprake van een wisselwerking. We kijken goed naar deze wisselwerking,
zodat we het kind beter begrijpen en samen tot een goed leerplan komen voor
elk kind.
Positieve kenmerken
Wat je denkt over een kind wordt waarheid, wat je geeft krijg je terug, wat je
aandacht geeft groeit! We denken daarom positief over kinderen, we geven
positieve feedback en we geven talenten ruimte en aandacht.
Samenwerken
Ouders zijn meer dan welkom op Fortaal. School, ouders en leerlingen hebben
een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid, namelijk de ontwikkeling van
het kind positief stimuleren. We werken daarom intensief en coöperatief samen.
Leraren, ouders en behandelaars doen er toe
Enthousiaste en goede leraren, betrokken ouders en top behandelaars. Dit
maakt het verschil.
Systematisch en transparant
Op school zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen. Onze werkwijze is
systematisch en verloopt in duidelijke en vaste stappen.

Fortaal
SPECIAAL ONDERWIJS

september 2021
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Informatiebijeenkomst
ouders

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

1

2

3

Hoor erbij week

27
Start periode
oudergesprekken

Fortaal
SPECIAAL ONDERWIJS

Kanjerschool
Wij willen een school zijn waar iedere leerling, ouder en medewerker zich prettig
voelt. We streven naar een veilige school waar met begrip en respect met elkaar
wordt omgegaan. Om dit te bereiken werken we met de Kanjertraining en
hanteren we de volgende 5 basisregels die zorgen voor rust, regelmaat en
respect:

• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Je bent niet zielig
• We lachen elkaar niet uit
De Kanjertraining
Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en
dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te
komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te
lossen. De essentie van de Kanjertraining is dat leerlingen elkaar leren aan te
spreken op concreet gewenst gedrag met behulp van tips die ze elkaar leren te
geven.
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van de 5 basisregels
en de taal die gebruikt wordt vanuit de Kanjertraining. Om die reden organiseren
wij twee keer per schooljaar een ouderkijkles. Wij verwachten dat u in ieder
geval één ouderkijk-les per schooljaar aanwezig bent om samen met uw kind
mee te doen met een Kanjerles.
IPC
Op onze school werken we met IPC (International Primary Curriculum). Dit is een
leermethode waarbij de leerdoelen van de kinderen centraal staan. Op
thematische wijze wordt gewerkt aan specifieke leerdoelen van de verschillende
zaakvakken zoals natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis,
aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens
en samenleving. Elk vak bestaat weer uit een aantal leertaken zodat de leraar de
kinderen kan helpen om de verschillende IPC leerdoelen te bereiken. Aan de
hand van de thema's wordt ook gewerkt aan de mondelinge taaldoelen.
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Daarnaast werken we ook aan persoonlijke leerdoelen op gebied van onderzoek,
aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking,
respect en zorgzaamheid.

Het IPC geeft binnen elk thema een groot aantal tips voor samenwerkend leren,
leren buiten het klaslokaal, rollenspellen en allerlei manieren waarop leerlingen
van elkaar kunnen leren. Voordat we met een nieuw thema starten worden
ouders geïnformeerd over wat we gaan leren.
De thema’s van dit schooljaar zullen zijn:
Onderbouw: Welkom in het poppentheater/Kinderboekenweek, Wat trek ik aan?,
Van A naar B, Welkom in de wereld, Vakantie
Middenbouw: Wat mensen doen, Feest!, Vervoer, We zijn wat we eten, Circus
Bovenbouw: Uitvindingen die de wereld hebben veranderd, Mode, Samen leven +
lentekriebels, Natuur-schooltuinen, Nederland Waterland, Onze actieve planeet.
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Lestijden

Vakantierooster en feestdagen

Dag

Van - tot

Vakantie

Van - tot en met

Maandag

08.45 - 14.30 uur

Herfstvakantie

18 - 22 oktober 2021

Dinsdag

08.45 - 14.30 uur

Kerstvakantie

27 december 2021 - 7 januari 2022

Woensdag

08.45 - 14.30 uur

Voorjaarsvakantie

28 februari - 4 maart 2022

Donderdag

08.45 - 14.30 uur

Goede vrijdag en Pasen

15 - 18 april 2022

Vrijdag

08.45 - 14.30 uur

Meivakantie

25 april - 6 mei 2022

Alle groepen krijgen 960 lesuren per jaar aangeboden.

Hemelvaart

26 - 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

11 juli - 19 augustus 2022

Studiedag

Op de volgende data organiseren wij studiedagen voor ons personeel. Zo blijven
zij op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen en kunnen zij uw kind
zo goed mogelijk lesgeven. Uw kind is op deze dagen vrij van school.
Dag

Datum

Donderdag

14 oktober 2021 Gr. 5 t/m 8 vrij

Vrijdag

15 oktober 2021 Gr. 1 t/m 4 vrij

Maandag

6 december 2021

Woensdag

19 januari 2022 Gr. 3 en 4

Donderdag

3 februari 2022

Maandag

25 april 2022

Dinsdag

7 juni 2022

Dit komende schooljaar heeft uw kind ook een extra vrije dag in de periode van 1
t/m 22 november 2021 en in de periode van 7 maart t/m 28 maart 2022. U hoort
aan het begin van het schooljaar van ons op welke dagen in deze weken de
groep van uw kind vrij zal zijn. Wij gebruiken deze dagen voor multidisiplinaire
groepsoverleggen.

Fortaal
SPECIAAL ONDERWIJS

november 2021
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

4

5

1
Start periode
groepsbespreking

In deze week vindt de
ouder kijkles van de
Kanjertraining plaats

22

Einde periode
groepsbespreking

29

30

Fortaal
SPECIAAL ONDERWIJS

1

2

3

Contact met ouders
Ouderbetrokkenheid
Binnen Auris werken leerlingen, ouders en school samen om het beste uit elke
leerling te halen. U merkt dit o.a. terug in de gesprekken over uw kind. Nadat met
u is vastgesteld wat de leerdoelen van uw kind zijn voeren we een gesprek over
wat eenieder gaat doen de komende tijd om ervoor te zorgen dat deze doelen
behaald worden. Dit wordt vervolgens in het ontwikkelingsperspectief
opgenomen en in een volgend gesprek geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Uw
rol is dus erg belangrijk.
Ontwikkelingsperspectief
Hieronder de belangrijkste onderdelen van het ontwikkelingsperspectief (OPP):

Gesprekken
Per schooljaar voeren we standaard drie gesprekken met ouders. Leidraad voor
deze gesprekken is het OPP. In september de eerste, in februari de tweede en
aan het einde van het jaar de laatste. Uiteraard kunt u ook een extra gesprek
aanvragen of even bellen als u vragen of opmerkingen heeft.
Gescheiden ouders
Het team van de school gaat ervan uit dat deze ouders hebben afgesproken hoe
zij onderling omgaan met de post van school, de rapporten en de uitnodigingen.
We zullen hier in een kennismakingsgesprek aandacht aan besteden. Voor het
bespreken van rapporten en onderzoeksverslagen wordt per rapport of verslag
één oudergesprek afgesproken. De afspraak hiervoor wordt in principe gemaakt
met de ouder bij wie het kind woont. Er wordt één rapport gemaakt. Alle post
vanuit school wordt verstuurd naar het adres waar het kind woont. Mochten er
andere afspraken wenselijk zijn, leggen we die vast.
Kindgericht rapport
Tweemaal per jaar ontvangen alle leerlingen een rapport. Uitgangspunt is dat
het rapport eerlijke en kindvriendelijke informatie bevat.

Hoe blijft u op de hoogte?
Fortaal vindt het belangrijk om ouders op de hoogte te stellen van wat er speelt
in de school. We zullen daarom met regelmaat een nieuwsbericht verspreiden.
We doen dit via SchouderCom. Een handige app op uw telefoon waarin
berichten van school terecht komen.
Heeft u het nog niet geregeld? Vraag de leraar u te helpen hiermee, anders gaan
u en uw kind informatie missen!
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Leren met opvoeders
Soms is nog directer samenwerken belangrijk. Naast het voeren van de
gesprekken over wat eenieder kan doen de komende tijd is het in sommige
gevallen ook mogelijk dat ouders op school hun kind komen ondersteunen. Bent
u nieuwsgierig? Vraag de logopedist of leraar of dit ook voor uw kind een
passende manier is. We organiseren ook koffie-ochtenden of themamiddagen
waarin u kunt ervaren of zien wat we op school doen. Op deze manier houden we
ons contact goed en dragen we allemaal bij aan de ontwikkeling van de
kinderen.
Koffie ochtend
De koffie-ochtenden zijn bedoeld voor ouders van de groepen 1 t/m 4. Deze zijn
van 8.45 tot 9.30 uur. Een prima gelegenheid om de school en andere ouders
beter te leren kennen. U wordt hiervoor uitgenodigd via SchouderCom.
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Ziek- en afmelden

Hoe vraagt u verlof aan?

Als uw kind ziek is dan geeft u dat voor 8.30 uur telefonisch door aan de locatie
waar uw kind les krijgt. A.U.B. niet via een bericht in Schoudercom of via de email. Ook als uw kind later naar school komt, horen wij dat graag van u. Dat is
belangrijk omdat we dan weten waarom uw kind niet op school is. Als uw kind
ziek is of later komt, denkt u er dan ook aan om dat door te geven aan de
chauffeur van uw kind. Ook als uw kind beter is en weer naar school gaat, is het
belangrijk dat u dit aan de chauffeur doorgeeft. Als u uw kind door
omstandigheden zelf later naar school brengt, laat u dit dan ook aan de
chauffeur weten. Geef dan meteen door dat uw kind 's middags wel met de bus
of taxi terug gaat naar huis.

• U vraagt bij de leraar of bij de administratie om een verlof formulier.
• Het formulier vult u in. Soms moet u bewijs erbij leveren.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet is een wet van bijzonder strafrecht. Als schoolleiding zijn wij
verplicht bij verzuim melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft
om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Wij mogen alleen in de
volgende situaties verlof toekennen.
In het geval van:

• een ernstige ziekte van een ouder/broer of zus
• het overlijden van ouder/broer of zus
• begrafenis van bloedverwanten
• huwelijk van familie in 1e en 2e graad: ouders, (stief) broer of (stief) zus.
• verhuizing van uw gezin naar een andere gemeente
• gezinsuitbreiding
• een verplichting vanuit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van
tevoren melden).
Bovenstaand verlof kan maximaal tien school dagen per jaar verleend worden.

• Voor vakantie mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de
officiële vakanties vrij worden gegeven: Wanneer u of uw partner vanwege
werk niet twee weken met uw gezin in een schoolvakantie met vakantie kan.
Alleen in dat geval mogen wij éénmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen
vrij geven aan uw kind. Er is één uitzondering: deze dagen mogen niet in de
eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar vallen.
Voor deze aanvraag heeft u altijd een werkgeversverklaring nodig.
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(werkgeversverklaring/trouw-/ rouwkaart).

• U levert het ingevulde formulier op school in. De aanvraag moet minstens 8
•
•

weken van tevoren gedaan worden. Wij geven geen verlof om eerder op
vakantie te gaan.
De schoolleiding kent het verlof wel/of niet toe en geeft dat aan op het
formulier.
U krijgt het formulier van ons terug. Een kopie van het formulier gaat in het
dossier van uw kind.

Verzuim melden wij digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

• Relatief verzuim: Uw kind is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een
•
•

periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een
nieuwe melding.
Langdurig relatief verzuim: uw kind is langer dan 4 weken ongeoorloofd
afwezig.
Luxe verzuim: uw kind is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties
om op vakantie gegaan.
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De ouderraad
Wat is de taak van onze ouderraad?

• Meedenken over praktische zaken die ouders en kinderen aangaan.
• In samenwerking met teamleden organiseren van activiteiten en festiviteiten.
• Toezicht houden op de financiën: waar wordt de ouderbijdrage aan
uitgegeven.
De ouderraad komt 4 a 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.
Heeft u interesse om onze ouderraad te komen versterken? We kunnen uw hulp
hard gebruiken.
Via m.donker@auris.nl kunt u laten weten of u als ouder graag betrokken wilt zijn
bij de ouderraad.
Heeft u andere vragen dan kunt u die eveneens via dit mailadres stellen.

De vrijwillige ouderbijdrage

Voor groep 1 tot en met groep 8 is het bedrag vastgesteld op €30.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals
cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens,
het pleinfeest en nog veel meer.
De bijdrage voor het schoolreisje is €25. Dit bedrag wordt apart gevraagd.
Voor groep groep 8 is het bedrag vastgesteld op €30.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals
cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, het suikerfeest, materiaal voor
podiumoptredens, het pleinfeest en nog veel meer.
De bijdrage voor het schoolkamp is €70. Dit bedrag wordt apart gevraagd.
De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het
schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet
betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk
afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.
Over de betaling ontvangt u aan het begin van 2022 een brief van de
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administratie. De hierboven genoemde schoolactiviteiten worden in onderlinge
samenwerking.georganiseerd door ouders en teamleden.
Samenwerken in de school maakt het voor de leerlingen en voor ons zoveel
leuker. We hopen dan ook van harte dat u zich zult opgeven voor één van de vele,
leuke schoolactiviteiten.

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

• Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante
•

diensten van Auris.
Er is een deelraad op regioniveau.

Naast de formele medezeggenschapsorganen is er op elke locatie een
ouderraad. De ouderraad op Auris Fortaal bestaat uit 3 a 4 ouders en 2
personeelsleden. Meer informatie over hoe de medezeggenschap van Auris is
geregeld kunt u vinden op https://auris.nl/medezeggenschap.
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Kinderraad

Kinderoefentherapie

Beide locaties van Auris Fortaal hebben een kinderraad. Vanaf groep 3 mag
iedere groep één vertegenwoordiger kiezen die in de kinderraad komt. De
kinderraad komt een aantal keren per schooljaar bij elkaar om te praten over
allerlei zaken die alle leerlingen aangaan. Als je in
de kinderraad zit, is het belangrijk dat je:

Op Auris Fortaal wordt kinderoefentherapie aangeboden op zowel de onder- als
bovenbouw.
Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en
Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische
problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks
functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen
tijdens de gymles, het buitenspelen, veel vallen, maar ook aan moeite met
knutselen, kleuren en schrijven.

• Goed samenwerkt
• Sociaal bent
• Nieuwsgierig bent en goed luistert
• Plannen maakt en oplossingen bedenkt
• Enthousiast bent
• Keuzes kan maken
• Behulpzaam bent
• Je mening durft te geven
• Je groep kan vertegenwoordigen
De kinderen van de kinderraad van de middenbouw leren elkaar meestal eerst
kennen via een spelvorm. De meeste jaren denken ze mee over welk speelgoed
op het plein aanwezig moet zijn. .
De kinderen van de bovenbouw denken na over leuke activiteiten. Ze gaan met
elkaar in gesprek, stellen plannen op en , verdelen taken

Wanneer uw kind een motorische hulpvraag heeft, kunt u uw kind in overleg met
de leraar aanmelden voor kinderoefentherapie. Er zal een motorisch onderzoek
plaatsvinden en, afhankelijk van de uitkomst, een behandelplan geschreven
worden.
Het onderzoek en de behandelingen worden gedeclareerd bij uw
zorgverzekeraar. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de
activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan
tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond. Het geven
van kinderoefentherapie op scholen biedt verschillende voordelen. De geleerde
motorische vaardigheden worden direct geoefend in de context van het kind; de
school is immers de omgeving waar het kind een groot deel van de dag
besteedt. De leraar kan direct betrokken worden bij de behandeling, door het
geven van adviezen en tips voor in de klas. Er zijn korte lijnen en daardoor snelle
acties. Daarnaast geeft het geen extra belasting voor het kind en ouders, het
onderzoek en de behandelingen kunnen onder schooltijd plaatsvinden. Als
ouder wordt u op de hoogte gehouden van de inhoud van de behandelingen en
daarnaast bent u van harte welkom een behandeling mee te kijken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leraar van uw kind of kijk op www.
kinderoefentherapiejong.nl voor meer informatie.
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Onze medewerkers

Groepen en leraren op locatie Santa Cruzdreef

Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken. Wilt
u contact opnemen met één van onze medewerkers? Dit kan telefonisch via
nummer (030) 261 24 04 voor de locatie Santa Cruzdreef of (030) 266 08 75 voor
de locatie Agavedreef. Wilt u weten wie onze medewerkers zijn? Kijk dan op onze
website www.fortaal.nl/onze-medewerkers.

1/2 A

Marleen O

1/2 B

Natasja M en Hedwig

1/2 C

Suzanne H en Natascha v B

1/2 D

Daisy en Marc

Functies

1/2 E

Eline

• Groepsleerkrachten en vakleerkrachten
• Onderwijsassistenten en leraarondersteuners
• Logopedisten
• Intern begeleiders
• Pedagogen, schoolmaatschappelijk werk, psychologisch assistent
• Administratie en conciërge
• Teamleiders en regiodirecteur

1/2 G 2TO

Martine P en Eva en Natascha v B

3-4 2TO

Michiel, Tiny, Wilma en Nicole

3A

Roelie en Laura

3B

Romanja en Laura

3/4

Stella en Jantine

4A

Marleen H

4B

Romy en Suzanne R

MT van de school
Annelies de Leeuw

Regiodirecteur

Jolien Nijk

Teamleider kleutergroepen

Ellis van Wageningen

Teamleider groepen

Petra van Aalst
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Groepen en leraren op locatie Agavedreef
5A

Ilse en Suzanne R

3 t/m 4B en 2TO

5B

Marieke B en Jorite

Teamleider groepen

6A

Hanane en Suzanne S

5 t/m 8

6B

Gea

7

Jan Gert en Judith

7/8

Frank en Judith

8

Fia en Suzanne S
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Echtscheidingsprotocol en ouderlijk gezag
Op onze school hebben we te maken met kinderen in echtscheidingssituaties.
Tijdens een echtscheiding verandert er nogal wat in het leven van een kind.
Op Fortaal hebben we schoolbreed beleid voor zaken aangaande echtscheiding.
Dit beleid geeft in grote lijnen weer hoe we omgaan met echtscheidingssituaties
op onze school en wat dit betekent voor ons dagelijkse handelen. Daarnaast
beschrijven we wat u als ouders van de school kunt verwachten, welke
afspraken we hebben t.a.v. delen van informatie en aanwezigheid bij gesprekken.
Ons uitgangspunt is om in echtscheidingssituaties neutraal te blijven en op een
positieve manier met beide ouders contact te onderhouden over de dagelijkse
gang van zaken en de ontwikkeling van het kind. Het echtscheidingsprotocol en
de bijbehorende vragenlijst vindt u op onze website: www.fortaal.nl

Meldcode,veiligheid en klachtenregeling

Begin 2013 is de wet 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' in
werking getreden. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor
leraren en andere professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een vijf stappenplan waarin
beschreven staat wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling. Binnen Auris Fortaal bieden de interne
vertrouwenspersonen ondersteuning bij het hanteren van de meldcode.
Meer informatie hierover en over de meldcode leest u op de website van Auris
(www.auris.nl/
klachtenregeling)
Auris is ook aangesloten bij de landelijke Verwijsindex. Hier kunnen
professionals bij zorgen een signaal afgeven. Dit heeft als doel om professionals
die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen de
best passende begeleiding te vinden.
Sociale Veiligheid en pesten
De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie
in de maatschappij. Auris Fortaal wil een veilige en prettige omgeving bieden
waarin leerlingen zich thuis voelen, we respect voor elkaar hebben en ons
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sociaal gedragen. Belangrijke instrumenten daarbij zijn de schoolregels en de
methode Kanjertraining. Wij besteden met regelmaat klassikaal aandacht aan
dit onderwerp. De sociale veiligheid wordt jaarlijks gemonitord middels het
cliëntervaringsonderzoek en Kanvas (onderdeel van de Kanjertraining). Het
cliënt-ervaringsonderzoek wordt om het jaar afgenomen onder ouders en
medewerkers en ieder jaar onder de leerlingen. Kanvas vormt het
monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.
Daarnaast werken wij met een pestprotocol, waarin is beschreven hoe wij
omgaan met pestgedrag. We hebben op Fortaal kanjercoördinatoren en
pestcoördinatoren. Welke collega's dat voor dit schooljaar zijn, kunt u terug
vinden op onze website.
Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling
overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil dusdanig, dat iemand een klacht
hierover wil indienen. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een
klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst
bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht
over schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider of regiodirecteur.
Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. Lukt het niet om het probleem op
te lossen? Neem dan contact op met één van onze interne vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een
oplossing te zoeken. De namen van de interne vertrouwens-personen vindt u op
onze website: www.fortaal.nl Is het probleem te groot of te complex om in een
gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te
dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. De school is
voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: "de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)". Zowel
ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de
LKC. De LKC neemt dan contact op met de klager en het schoolbestuur om te
bespreken welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.
Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over
klachtbehandeling.
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Praktische informatie

Afspraken en regels

Op onze website (www.fortaal.nl/onze-school/praktische-informatie) vindt u
praktische informatie over de volgende onderwerpen:

Op school zijn dagelijks veel verschillende medewerkers en leerlingen aanwezig.
Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn
afspraken en regels nodig. De volgende afspraken en regels vindt u op onze
website (www.fortaal.nl/onze-school/ afspraken-en-regels).

• Lestijden, vrije dagen en contactmomenten ouders
• Leerlingdossier
• Adreslijst leerlingen en bereikbaarheid ouders
• Voorschriften: (gym)kleding en douchen
• Overblijven
• Schoolfotograaf
• Vervoer leerlingen en verkeer rond de school
• Vervoer aanvragen bij uw gemeente
• Bibliotheek
• Bijzondere activiteiten
• Bedrijfshulpverlening en ontruimingsplannen
• Vrijwillige ouderbijdrage
• Jeugdtandzorg
• Websites en apps om thuis te oefenen
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• Zo gedragen wij ons
• Ziek- en afmeldingen
• Verlof aanvragen
• Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen
• Gescheiden ouders
• Regeling bij lesuitval
• Mobiele telefoon
• Ongevallen en medische gegevens
• Verzekering en aansprakelijkheid
• Sociale veiligheid
• Rookbeleid
• Schorsing of verwijdering
• Vrijstelling onderwijsactiviteiten
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Opa en oma middag
groep 1 - 2

Overgang naar een andere school
Als een kind twaalf jaar is, komt het einde van de basisschooltijd in zicht. De
vraag daarbij is: welk type onderwijs sluit het beste aan bij de mogelijkheden en
bij de onderwijsbehoeften van de leerling? We leggen deze mogelijkheden en
behoeften vast in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Wij bespreken dit met de
leerlingen zelf en met de ouders. Samen onderzoeken we de wensen en
mogelijkheden en besluiten daarna wat het vervolgtraject zal zijn.
Regelmatig stopt een leerling al eerder op onze school. Dit is meestal omdat
ouders en school merken dat de onderwijsbehoeften van de leerling veranderd
zijn. De leerling is dan beter op zijn plek op bijvoorbeeld het reguliere onderwijs of
op een andere vorm van speciaal (basis-)onderwijs.
Op onze website staat hoeveel leerlingen jaarlijks onze school verlaten en waar
zij naar toe gaan (www.fortaal.nl/onze-school/werkwijze/overgang-naar-eenandere-school).

Schoolverlaterskamp

In groep 8 gaan de kinderen op kamp. Ze slapen dan in tenten, eten aan lange
picknicktafels, doen elke avond de vaat, en maken vooral heel veel lol!

Koningsspelen en Sportdag

In de week van Koningsdag hebben we bij Fortaal ook aandacht voor bewegen.
Op 22 april 202 hebben de kinderen bij ons pleinfeestdag, Ze doen dan de hele
dag leuke spelletjes en activiteiten op het plein.
Later in het jaar hebben de kinderen ook nog een sportdag. Voor de bovenbouw
is dit op woensdag 22 juni 2022. Voor de onder- en middenbouw is dit op
donderdag 23 juni 2022. Tijdens deze dagen gaan we lekker met z'n allen
bewegen op de Atletiekbaan in Overvecht. Deze dagen kunnen we niet zonder
hulp van ouders. U hoort begin van het schooljaar hoe u zich hiervoor aan kunt
melden.
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Vervoer aanvragen
Vervoer voor uw kind kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Meer
informatie over deze aanvraag vindt u op onze website (www.fortaal.nl/onzeschool/praktische-informatie).
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Schoolontwikkelingen 2020-2021
We zijn een vooruitstrevende organisatie die veel belang hecht aan een
professionele leercultuur.
Afgelopen jaren zijn er veel nieuwe medewerkers gestart op Fortaal. We
investeren als school in het opleiden van deze nieuwe collega's . Auris heeft een
1 jarige interne opleiding: TOP- expertise TOS/DF-SH. Alle nieuwe medewerkers
volgen deze opleiding. Ook woren zij geschoold in de Kanjertraining en
ondersteunende gebaren (NMG1 en NMG2)
Met de hele school zijn we verder druk bezig geweest om te leren over
executieve functies. Dit gaat over de volgende vaardigheden: denken voor je
doet, werkgeheugen, concentratie, emoties reguleren, werk goed plannen en
meteen kunnen beginnen met je taak, organiseren, doorzettingsvermogen,
flexibiliteit of je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden,
nadenken over wat je doet en bijstellen van je plan. Kinderen met TOS hebben
hier over het algemeen meer moeite mee en vragen extra begeleiding. Ook
hebben we geleerd over de invloed van taalproblemen op de sociaal emotionele
ontwikkeling. Komend jaar gaan we met beide onderwerpen door en proberen
we, deels met hulp geld van subsidie van de overheid de begeleiding voor de
kinderen te optimalieren.

Nationaal onderwijsprogramma
Vanuit de overheid is er geld vrijgemaakt om kinderen te helpen met corona
achterstanden. We onderzoeken met het team, de leerlingen en ouders
manieren om dit geld goed en duurzaam te besteden.
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