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Kalender
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Beste ouders en leerlingen van Auris Fortaal

Onze school

In deze kalender staan de geplande activiteiten op school, de vakanties en de
vrije dagen. Ook vindt u in de kalender informatie over onze school. Voor
sommige zaken verwijzen wij naar onze website: www.fortaal.nl

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.

Op onze website leest u hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs beschermen. En
ook wat onze resultaten zijn. U vindt er meer over onder andere:

• Onze tevredenheidsonderzoeken
• De veiligheidsmonitor
• Uitstroom- en bestendiging-cijfers
• Professionalisering

Onze school is onderdeel van een expertisecentrum. Behalve onze school
bestaat het Expertise Centrum ook uit:

Kijk op onze website voor meer informatie (www.fortaal.nl/onze-school/
kwaliteit).
Op onze website staat ook de algemene schoolgids. Deze algemene schoolgids
geldt voor alle scholen van Auris. In deze schoolgids staat:

• Informatie over Auris
• Informatie over het speciaal onderwijs
• Afspraken die voor alle Auris-scholen gelijk zijn.
We hebben weer zin in het nieuwe schooljaar. We kijken uit naar een gezellig
schooljaar waarin we samen weer heel veel leren!
Het team van de Auris Fortaal.
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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• De behandelgroepen voor kinderen tot 4 jaar
• Ambulante ondersteuning voor kinderen die naar het regulier onderwijs gaan
•

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

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.
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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

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: Zo spelen wij!, Gi- ga- groen, Speuren en verzamelen, Brr wat is
het koud, Ik kom je helpen, Wat een water!

De Kanjertraining

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. 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.
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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• Middenbouw: Sensationeel, Hoor er bij, Gi-ga-groen!, Speelgoed, Onze wereld,
Van top tot teen, Vakantie.

• Bovenbouw: Ontdekkingsreizigers en avonturiers, Gi-ga-groen!, Wat eten we
vandaag, Tijd en plaats, Lentekriebels, Mediawijsheid, Natuur/schooltuinen
(gr6), Nederland wordt Nederland (gr. 7-8), Schatten.
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Lestijden

Vakantierooster en feestdagen

Dag

Van - tot

Vakantie

Van - tot en met

Maandag

08.45 - 14.30 uur

Herfstvakantie

24 - 28 oktober 2022

Dinsdag

08.45 - 14.30 uur

Kerstvakantie

26 december 2022 - 6 januari 2023

Woensdag

08.45 - 14.30 uur

Voorjaarsvakantie

27 februari - 3 maart 2023

Donderdag

08.45 - 14.30 uur

Goede vrijdag en Pasen

7 - 10 april 2023

Vrijdag

08.45 - 14.30 uur

Meivakantie

24 april - 5 mei 2023

Hemelvaart

18 - 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli - 18 augustus 2023

We verwachten alle leerlingen 's ochtends om 8.45 uur. De lessen beginnen om
8.45 uur en duren tot 14.30 uur. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht.

Studiedag
Dag

Datum

Donderdag

6 oktober 2022

Dinsdag

6 december 2022

Maandag middag

6 februari 2023

Dinsdag

11 april 2023

Woensdag middag

17 mei 2023

Dit komende schooljaar heeft uw kind ook een extra vrije dag in de periode van 31
oktober t/m 25 november 2022 en in de periode van 6 maart t/m 31 maart 2023.
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.
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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.
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.

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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Ziek- en afmelden
Komt uw kind niet of later naar school? Laat dit vóór 08.30 uur uitsluitend
telefonisch aan ons weten. De administratie zorgt er dan voor dat de
groepsleerkracht op de hoogte is. U moet zelf de taxi waarschuwen wanneer uw
kind ziek is én wanneer het weer beter is. Brengt u uw kind zelf later op school?
Laat ook dit zelf weten aan de chauffeur of vervoerder. Geef dan ook gelijk door
of uw kind 's middags wel met de bus of taxi teruggaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft
om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Wij mogen alleen 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).

Meer informatie hierover vindt u op de website van de school. Is uw kind niet
aanwezig zonder geldige reden of toestemming? De school is verplicht om dit te
melden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente als ongeoorloofd
schoolverzuim.
Hoe vraagt u verlof aan?

• U vraagt bij de leraar of bij de administratie om een verlof formulier.
• Het formulier vult u in. Soms moet u bewijs erbij leveren.
(werkgeversverklaring/trouw-/ rouwkaart).

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

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

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

Voor deze aanvraag heeft u altijd een werkgeversverklaring nodig.

• 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.
Verlof aanvragen
De leerplichtwet geeft aan dat de directeur van de school beperkte
mogelijkheden heeft om verlof te geven buiten de schoolvakanties. Dit geldt ook
voor de teamleider van de school namens de directeur. Een verlof moet u
schriftelijk aanvragen. Stuur het aanvraagformulier naar de directeur/
teamleider. Dit kunt u alleen doen met een geldige reden.
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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.

•
•

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

Medezeggenschap

Wat is de taak van onze ouderraad?

Bij Auris kunnen ouders meepraten over de kwaliteit van het onderwijs en de
organisatie. Deze medezeggenschap is als volgt geregeld:

• 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, het Ramadanfeest, het pleinfeest en nog veel meer.
U kunt de ouderbijdrage ook altijd gespreid betalen. Neem hiervoor contact op
met de administratie van de school. Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle
activiteiten. Ook als voor een leerling geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald.

Schoolreisje en Schoolverlaterskamp
De bijdrage voor het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 is €25.
De bijdrage voor het schoolkamp voor groep 8 is €70.
Kunt u de bijdrage voor kamp of schoolreis lastig of niet betalen? U kunt vaak bij
uw gemeente een vergoeding krijgen. Neem hiervoor contact op met uw
gemeente. Via school kunt u hierover meer informatie krijgen.
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• De MR. Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en
•
•

ambulante diensten van Auris.
De Deelraad. Auris werkt in 4 regio's (Midden, Zuid, West, Noord-West). Elke
regio heeft een eigen Deelraad.
De Ouderraad. Naast de formele medezeggenschapsorganen is er op elke
locatie een Ouderraad. Op Auris Fortaal bestaat de Ouderraad 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 op school. Ze
gaan met elkaar in gesprek, maken plannen en delen die met de andere kinderen
uit de klas.

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.
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Onze medewerkers
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.
Functies

• Groepsleerkrachten en vakleerkrachten
• Onderwijsassistenten en leraarondersteuners
• Logopedisten
• Intern begeleiders
• Pedagogen, schoolmaatschappelijk werk, psychologisch assistent
• Administratie en conciërge
• Teamleiders en regiodirecteur
MT van de school
Annelies de Leeuw

Regiodirecteur

Corine van Diepen

Teamleider

groepen 1 en 2

Ellis van Wageningen

Teamleider
groepen 3 t/m 4B en 2TO

Petra van Aalst

Teamleider
groepen 5 t/m 8
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Echtscheidingsprotocol en ouderlijk gezag

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

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

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in goed overleg
met elkaar bijgelegd. Soms is een meningsverschil zo groot, dat iemand een
klacht hierover wil indienen. Er is een klachtenregeling voor ouders, leerlingen en
medewerkers. Heeft u een klacht? Bespreek dit eerst met de persoon over wie
de klacht gaat. Heeft u een klacht over schoolzaken? Dan bespreekt u dit met de
teamleider of regiodirecteur. Misschien kunnen we de klacht dan verhelpen.

Meldcode,veiligheid en klachtenregeling

Auris werkt volgens een eigen meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld. Hiervoor hebben we een model gebruikt van Ministeries van VWS, OCW
en Veiligheid & Justitie. In de meldcode staat wat een leraar/professional moet
doen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

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
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.
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Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van
onze vertrouwenspersonen. Deze probeert opnieuw een oplossing te zoeken
samen met de mensen die ermee te maken hebben. 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.

Veiligheidsbeleid

Auris wil leerlingen graag voorbereiden, zodat zij zo goed mogelijk meedoen in
de maatschappij. Het is belangrijk dat deze voorbereiding gebeurt op een plek
waar leerlingen zich veilig voelen. En dat dit gebeurt op een plek waar ze
uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Natuurlijk afgestemd op de
onderwijsbehoeften van het kind. Dit doen wij bijvoorbeeld door structuur aan te
brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de
schoolregels.
We houden de sociale veiligheid in de gaten door het cliëntervaringsonderzoek
en de Scol. We doen het cliëntervaringsonderzoek bij ouders, leerlingen en
medewerkers. De Scol is het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en
veiligheid. Dit geldt in de klas, in de school en op het schoolplein.
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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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Overgang naar een andere school

Schoolverlaterskamp

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 het niveau van het kind, b.
v. VMBO basis en de onderwijsbehoeften vast in het ontwikkelingsperspectief
(OPP). Wij bespreken dit met de leerlingen zelf en met de ouders. Uiteindelijk
bepaalt u welke nieuwe school u en uw kind kiezen. De school moet wel passen
bij het door ons aangegeven niveau. Het is dus belangrijk dat u zich hier tijdig
goed over laat informren en dat begint al in groep 7 bij de jaarlijkse informatieavond voor (aankomende) schoolverlaters! Het is daarbij ook verstandig om een
tweede en derde keus in het achterhoofd te houden, omdat er niet altijd plek is
op de school waar uw kind het liefst heen wil. Ook kan het zijn dat een school niet
aan de onderwijsbehoeften kan voldoen. Zij zullen dan onderbouwd uw kind
afwijzen. De afwijzende school heeft dan wel de plicht om samen met u naar een
alternatief te kijken binnen het samenwerkingsverband. Let goed op dat Auris
Fortaal hier niet over gaat!
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. Wanneer school
constateert dat de onderwijsbehoeften niet meer passend zijn zoeken ouders
een andere school. Wij zullen hierbij ondersteunen. We hebben een
inspanningsplicht van maximaal 8 weken, d.w.z. dat uw kind daarna de overstap
echt moet maken.

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 fijne
herinneringen. Ouders vinden dit soms spannender dan de kinderen, maar besef
goed dat het een belangrijke stap is naar meer zelfstandig worden en dat zal uw
kind nodig hebben op het voortgezet 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).
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Koningsspelen en Sportdag

Op 21 april 2023 hebben de kinderen koningsspelen/sportdag. Ze doen dan de
hele dag leuke activiteiten.

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 2022-2023
We zijn een vooruitstrevende organisatie die veel belang hecht aan een
professionele leercultuur.
Afgelopen jaren zijn er weer 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)
We kennen allemaal de berichten in de media over dat het beter moet met taal
en rekenen en dat leerkrachten hier beter voor opgeleid zouden moeten zijn.
Onze leerkrachten zijn goed opgeleid, zeker als het gaat om taal. Ze volgen naast
de bovenstaande verplichtte scholing ook jaarlijks meerdere trainingen over
deze en andere leergebieden. Komend jaar zal dat ook zo zijn. U kent het wel; de
studiedagen. Ze zijn belangrijk om als team goed bij te blijven. Komend jaar
zullen thema's als omgaan met gedragsproblemen, nog beter leren lezen,
digitale geletterdheid, wereldoriëntiatie en burgerschap op onze studiedagen
een plekje krijgen.

Nationaal onderwijsprogramma

Vanuit de overheid is er geld vrijgemaakt om kinderen te helpen met corona
achterstanden. We hebben met het team, de leerlingen en ouders manieren om
dit geld goed en duurzaam te besteden bedacht. We noemen een paar dingen
die u en uw kind komend jaar ook zou kunnen zien in de school:

• Heel veel nieuwe bibliotheek boeken
• Heel veel nieuwe ontwikkelmaterialen voor kleuters
• Nieuwe rekenmaterialen om de lessen te ondersteunen
• Extra lees en taalhulp van een remedial teacher
• De methode: "Zo leren kinderen lezen en spellen"
• De methode: "Breinhelden"
• Een active floor
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