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Kalender
2022-2023

Beste ouders en leerlingen van Auris Professor
Groenschool
Welkom in het schooljaar 2022-2023.
We hebben er zin en kijken uit naar een gezellig jaar waarin we samen weer heel
veel leren!
In deze kalender staan de geplande activiteiten in dit schooljaar en de vakanties
en vrije dagen. Ook vindt u in de kalender informatie over onze school. Voor
sommige zaken verwijzen wij naar onze website: https://profgroenschool.nl/.
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

Kijk op onze website voor meer informatie (www.profgroenschool.nl/onzeschool/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

Contactgegevens
Auris Prof. Groenschool

Hooglandseweg-Noord 140
3813VE Amersfoort

Uiteraard proberen we het te voorkomen, maar het kan zijn dat er in de kalender
een foutje in een datum is geslopen of dat er soms een datum verandert. Wij
stellen u daarvan dan altijd op de hoogte en wijzigen het ook in de jaarkalender
op onze website.
Hartelijke groet,
Het team van de Auris Prof. Groenschool.
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Tel: (033) 4794488
E-mail: https://profgroenschool.nl/

Onze administratie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:00-16:30 uur.
Bij hen kunt u terecht voor vragen, het doorgeven van adreswijzigingen,
verlofaanvragen enz. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat wij altijd uw juiste
telefoonnummer hebben zodat we u bij ziekte van uw kind of bij een andere
noodzakelijke reden kunnen bereiken.
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Deze week vindt er in alle
groepen een
kennismakingsmoment met
ouders plaats. In de groepen 1-2
op dinsdagavond en in groep 3
t/m 8 op vrijdagmiddag.

Avond:
kennismakingsmoment
voor ouders van de groepen
1 en 2(+). U ontvangt via de
school een uitnodiging.
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Eerste schooldag
2022-2023 voor alle
leerlingen

ZA

13:45 uur: theemoment
met ouders van de
groepen 3 t/m 8. U
ontvangt via de school
een uitnodiging.

Onze school
De Auris Prof. Groenschool is een school voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij
verzorgen onderwijs aan voornamelijk leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) en soms ook aan leerlingen die moeite hebben
met horen. Leerlingen met een intensief arrangement voor cluster-2 onderwijs
zijn welkom op onze school. Ook hun ouders zijn welkom.

Professioneel
We werken met een zeer professioneel team. Leraren, logopedisten,
onderwijsassistenten, leraarondersteuners, vakleerkrachten gym, een
vakleerkracht muziek, intern begeleiders en pedagogen werken samen aan
goed opbrengstgericht onderwijs en zorg voor elke leerling.

Binnen de Auris Prof. Groenschool staat de leerling centraal. Wij zien de leerling
als een uniek en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten,
mogelijkheden, problemen en beperkingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de
behoefte van de leerling. Taal en taalontwikkeling staan centraal in alle lessen.
Wij bieden een veilig leerklimaat. De leerling heeft plezier in het leren en is niet
bang om fouten te maken.

Totale communicatie
We bevorderen de taalontwikkeling van onze leerlingen met diverse middelen.
Leerstof maken we beeldend met picto's, foto's, filmpjes en tekeningen en we
maken gebruik van ondersteunende gebaren.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs:

• Wij richten ons onderwijs op de ontwikkeling van de leerling.
• Wij laten leerlingen zien wat zij kunnen, wij geven hen het vertrouwen dat ze
•
•
•

het zelf kunnen en geven leerlingen het gevoel dat zij gewaardeerd worden.
Leerlingen krijgen de ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen om
leerervaringen op te doen. Wij zorgen ervoor dat deze initiatieven aansluiten
op de leerdoelen.
Wij werken met leerlijnen.
Wij stemmen onze instructie en ondersteuning af op de behoefte van een
leerling.

Wilt u meer weten over onze school en onze werkwijze? Kijk op onze website
https://profgroenschool.nl/onze-school/werkwijze/

Belangrijke woorden
Rust en structuur
We creëren voor leerlingen een veilige omgeving die uitdaagt om te leren. Dit
doen we door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen.
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Spel en plezier
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met plezier en spelenderwijs leren,
samen spelen en samenwerken. In een positieve atmosfeer leren van én met
elkaar.
Overal taal
In alle lessen is er veel aandacht voor taal. Bevorderen van de communicatieve
ontwikkeling staat ook centraal bij de creatieve vakken, gymnastiek,
wereldoriëntatie en lessen sociaal emotionele ontwikkeling.
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Vakantierooster en feestdagen
Vakantie

Van - tot en met

Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie incl. Koningsdag en

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag en vrijdag

18-05-2023 t/m 19-05-2023

Pinksteren

29-05-2023

Zomervakantie

10-07-2023 t/m 18-08-2023

Lestijden

Studie(mid)dagen
Als team besteden wij regelmatig aandacht aan professionalisering. Zo blijven
wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en kunnen wij
uw kind zo goed mogelijk lesgeven. Er worden ook een aantal lesvrije dagen
ingepland. De school moet deze dagen vanuit de CAO PO verplicht bieden aan
zijn medewerkers. Tijdens de lesvrijdagen werken wij aan de administratie of
overleggen we met elkaar over ons onderwijs.
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 werken we grotendeels met
studiemiddagen in plaats van studiedagen.
Wanneer er een studiemiddag is, hebben de leerlingen tot 12:00 uur les en zijn zij
de middag vrij. Het voordeel hiervan is dat het team de tijd voor hun
professionalisering beter over het jaar kan spreiden.
Bij een studiedag zijn de leerlingen de hele dag vrij van lessen. Dit schooljaar zijn
er 5 studiemiddagen, een studiedag voor de groepen 3 t/m 8 en twee
studiedagen voor de groepen 1 en 2(+).

Dag

Van - tot

Dag

Datum

Groep

Maandag

08.40 - 14.20 uur

Maandag

03-10-2022

1 t/m 8 om 12:00 uur vrij

Dinsdag

08.40 - 14.20 uur

Donderdag

10-11-2022

1 t/m 8 om 12:00 uur vrij

Woensdag

08.40 - 14.20 uur

Woensdag

23-11-2022

1 en 2(+) hele dag vrij

Donderdag

08.40 - 14.20 uur

Dinsdag

17-01-2023

1 t/m 8 om 12:00 uur vrij

Vrijdag

08.40 - 14.20 uur

Woensdag

22-03-2023

1 t/m 8 om 12:00 uur vrij

Dinsdag

18-04-2023

1 t/m 8 hele dag vrij

Vrijdag

26-05-2023

1 t/m 8 om 12:00 uur vrij

Binnen deze lestijden zijn voor de leerlingen pauzes gepland voor een 10-uurtje
en lunch. Ook spelen zij onder toezicht buiten. Alle leerlingen krijgen 960 lesuren
per jaar aangeboden.
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Vrijdag 7 juli 2023 (laatste schooldag) zijn alle leerlingen om 12:00 uur vrij.
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Vanaf deze week tot de
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Schoolfotograaf
I.v.m. de schoolfotograaf
is de controle hoofdluis
een week later (op 9
november)
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Ouderbetrokkenheid en contactmomenten
Wij werken samen met ouders en leerlingen om het beste uit elke leerling te
halen. Daarvoor plannen wij de contactmomenten en gesprekken die op deze
pagina leest. Uiteraard staat het u vrij om ook tussendoor een gesprek bij de
leerkracht aan te vragen of contact op te nemen bij vragen en/of opmerkingen.
Kennismakingsmoment
Aan het begin van het schooljaar is er in elke groep een kennismakingsmoment
voor ouders. Dit jaar in de tweede schoolweek.
Startgesprek
Voor de herfstvakantie is er een startgesprek. Met de informatie die we tijdens
dit gesprek horen leren we u kind nog beter kennen. We kunnen uw kind
daardoor (nog) beter begeleiden gedurende het schooljaar.
Gesprekken over de ontwikkeling van uw kind
Per schooljaar plannen we naast het startgesprek twee gesprekken met ouders;
in maart en juni. Inschrijven gebeurt via de Parro-app. Tijdens de gesprekken
bespreken we de ontwikkeling of de voortgang van uw kind naar aanleiding van
het ontwikkelingsperspectief (OPP). We bespreken met u wat de leerdoelen van
uw kind zijn en wat een ieder de komende tijd gaat doen om ervoor te zorgen dat
deze doelen behaald worden. Dit wordt vervolgens in het OPP van uw kind
opgenomen en in een volgend gesprek geëvalueerd.
Uw rol als ouders is daarbij belangrijk. Om die reden stellen we het startgesprek
in oktober en het oudergesprek in maart verplicht voor elke ouder. De
gesprekken in juni zijn facultatief. Dit houdt in dat de leerkracht u uitnodigt als hij/
zij dit noodzakelijk vindt. Andersom kan u zich uiteraard ook zelf inschrijven
wanneer u bijvoorbeeld nog vragen over de ontwikkeling van uw kind heeft.
Contact over dagelijkse zaken
De Prof. Groenschool communiceert digitaal via de ouderapp ‘Parro’. Hierdoor
zijn bijv. ouderavonden gemakkelijk met u te plannen. U kunt uw kind ook er ook
eenvoudig mee afmelden als hij/zij bijv. ziek is of naar een (tand)arts moet.
Langere afwezigheid vraagt u via de leerkracht of administratie aan via een
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verlofaanvraag. Dagelijks contact met de leerkracht of logopedist kan ook via
Parro. Het programma is te gebruiken via computer, tablet of telefoon. In de
kleutergroepen schrijven we dagelijks over de belevenissen van de dag. In groep
3 en 4 schrijven de leraren wekelijks een weekbrief, waarin zij opschrijven wat er
die week is gebeurd. Vanaf groep 5 wordt de weekbrief geleidelijk afgeschaft. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen ook leren zelf een boodschap over te brengen.
Als er bijzondere dingen zijn voorgevallen, neemt de leraar contact met u op.
Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen
Vóór de zomervakantie is er een kennismakingsmoment. De groepsindeling voor
het nieuwe schooljaar is dan bekend. Alle leerlingen (de kinderen die op school
blijven en de nieuwe kinderen) maken dan kennis met elkaar, de leerkrachten,
logopedisten en assistenten/ondersteuners. De ouders van leerlingen die na de
zomervakantie nieuw op onze school starten worden ook uitgenodigd voor het
kennismakingsmoment. Zij krijgen dan uitleg over hoe een en ander op onze
school is geregeld en kunnen uiteraard hun vragen stellen.
Opa en oma ochtend voor groep 1 en 2
Eenmaal per jaar organiseren we, speciaal voor alle opa's en oma's van de
kleuters, de opa en oma-ochtend. Een hele gezellige ochtend die opa en oma
niet mogen missen!
Informatieavonden
Er zijn ook andere avonden waarvoor u als ouders wordt uitgenodigd.
Bijvoorbeeld een ouderbijeenkomst met informatie over het voortgezet
onderwijs. U ontvangt daar vooraf een uitnodiging voor.
Theemiddagen
Er worden in het schooljaar drie theemiddagen georganiseerd. Dit zijn
momenten waarop ouders met elkaar ervaringen en informatie kunnen
uitwisselen: over de school of over uw kind. Vanuit school is er ook iemand bij de
theemiddagen aanwezig.
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Medezeggenschap

Ouderraad oproep

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

Het plan was om in het schooljaar 2021-2022 op de Auris Prof. Groenschool een
ouderraad op te starten.
Deze ouderraad is er voor de school en krijgt o.a. de volgende taken:

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

diensten van Auris.
Er is één deelraad op regioniveau. Vanuit de Prof. Groenschool nemen Fatima
Afkir (ouder) en Tamara van Essen (leerkracht) deel aan de deelraad regio
Midden.

• Meedenken over praktische zaken die ouders en kinderen aangaan.
• In samenwerking met teamleden activiteiten en festiviteiten organiseren.
• Toezicht houden op de financiën; waar wordt de ouderbijdrage aan
uitgegeven.

Meer informatie over hoe de medezeggenschap van Auris is geregeld vindt u op
https://auris.nl/medezeggenschap

Op de oproep in het vorige schooljaar hebben we slechts 1 reactie gekregen.
Vandaar deze oproep opnieuw voor het schooljaar 2022-2023.
Lijkt het u leuk om onze ouderraad te komen versterken? Dan bent u van harte
welkom!
Voor aanmelden of meer informatie kan u contact opnemen met onze
administratie. Tel: (033) 4794488 of e-mail: prof.groenschool@auris.nl. Zij zorgen
er dan voor dat een van de MT-leden contact met u opneemt.
We hopen op veel enthousiaste reacties!
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Bijdrage schoolreis en schoolkamp
De bijdragen voor de schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 en het schoolkamp voor
groep 8 worden apart in rekening gebracht. Ook hierover ontvangt u een bericht
van school. Het gaat hierbij om de volgende bedragen:
- Schoolreis groep 1-2: € 15,00
- Schoolreis groep 3 t/m 7: € 20,00
- Schoolkamp groep 8: € 70,00
De bijdragen voor de schoolreis en het schoolkamp vallen ook onder een
vrijwillige bijdrage. Het niet betalen leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van
deelname. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk
afhankelijk van deze inkomsten.
Bij vragen over het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage en/of de bijdrage
voor de schoolreis of het schoolkamp, kan u contact met school opnemen.

Hulpouders
Vrijwillige ouderbijdrage
Voor groep 1 t/m 8 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 35,-. Met de
inkomsten vanuit de ouderbijdrage organiseren we leuke activiteiten voor de
leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor
musicals, excursies, een ijsje bij extreem warm weer, afscheidscadeautjes voor
schoolverlaters etc. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u bericht over de
wijze van betaling. De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel heel
welkom.
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Hulpouders kunnen we altijd gebruiken.
Bijvoorbeeld bij het versieren van de school met Sinterklaas en Kerst, bij het
helpen in de bibliotheek enz. Ook zijn wij dringend op zoek naar ouders voor de
controle hoofdluis. Mocht u willen helpen, kunt u zich opgeven bij de
administratie. Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u deze stellen via de ouderapp Parro.
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Klachtenregeling, meldcode, veiligheid
Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
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.
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. Onze vertrouwenspersonen
op school zijn Nicole Heunen, Monique Jaquet of Liesbeth de Ruiter. Meer
informatie vindt u op de website van Auris: https://auris.nl/klachtenregeling/.
Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
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.
Verwijsindex
Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms is er
tijdelijk extra ondersteuning nodig. Auris is aangesloten bij de landelijke
Verwijsindex. Hier kunnen professionals bij zorgen een signaal afgeven. Dit heeft
als doel om de professionals die bij een kind/gezin betrokken zijn met elkaar in
contact te brengen om samen de best passende begeleiding te vinden.
Wij melden het u als wij uw kind in de Verwijsindex opnemen. Voor meer
informatie kunt u kijken op http://www.verwijsindexmiddennederland.nl/.

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.
Op iedere school is een veiligheidscoördinator aanwezig. En ook
aanspreekpersoon voor pesten. Zij zorgen voor invulling, controle en uitvoering
van het veiligheidsbeleid en antipestbeleid op de school. Onze
veiligheidscoördinator is Renso Pronk. Hij is ook de persoon die meedenkt als er
signalen zijn van pestgedrag.
EHBO en BHV
Ongelukjes kunnen gebeuren, zeker waar leerlingen spelen en sporten. Meestal
is het voldoende om de wond schoon te maken en een pleister te plakken. Dit
doen de EHBO’ers/BHV’ers bij ons op school. Denken wij dat uw kind naar de
(huis)arts moet? Dan bellen wij u en hopen dat u snel kunt komen. In extreme
gevallen brengt de EHBO’er/BHV’er uw kind naar de huisartsenpost of eerste
hulp. Bij de start van uw kind op onze school krijgt u een formulier voor
belangrijke medische zaken. Hierop geeft u medische zaken aan die voor ons
belangrijk zijn. Ook geeft u telefoonnummers waarop we u altijd kunnen
bereiken. Verandert er iets? Geef dit aan ons door. U bent hier zelf
verantwoordelijk voor.
Minimaal een keer per jaar houden we een brandoefening op de school. Hier zijn
de leerlingen ook bij aanwezig. We oefenen met elkaar hoe we de klas verlaten,
de gang doorlopen en het pand verlaten.
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Onze medewerkers
Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken.
Functies

• Groepsleerkrachten
• Vakleerkracht gymnastiek
• Vakleerkracht muziek
• Onderwijsassistenten
• Lerarenondersteuners
• Logopedisten
• Intern begeleiders
• Orthopedagogen
• Psychologisch assistent
• Schoolleiding (MT)
• Administratie
• Conciërge
Wilt u contact opnemen met een van onze medewerkers? Dit kan telefonisch via
het telefoonnummer van school (033) 4794488. Wilt u weten wie onze
medewerkers zijn? Kijk dan op onze website https://profgroenschool.nl/onzemedewerkers/groepen/.
Voor de communicatie met het kernteam van de groep van uw kind gebruiken wij
een digitaal communicatiesysteem: Parro. Dit is een besloten ouderapp
waarmee ouders en school elkaar op een gemakkelijke manier kunnen
informeren. U kunt het gebruiken via computer, tablet of telefoon.
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Verlof

Afmelden vervoer

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 verlofaanvraag moet
u, waar mogelijk min. 2 weken van tevoren, schriftelijk aanvragen. Stuur het
aanvraagformulier (evt. via de leerkracht) naar de teamleider. Dit kunt u alleen
doen met een geldige reden.

U moet zelf de taxi waarschuwen wanneer uw kind niet mee gaat. Dus ook als
uw kind ziek is én wanneer het weer beter is.

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.

Uitval lessen

Hoe vraagt u verlof aan?

• U vraagt bij de leerkracht of administratie om een verlofaanvraag-formulier.
• Het formulier vult u in en u voegt er een bewijs aan toe (bijv.
werkgeversverklaring, rouw- of trouwkaart.

• U levert het ingevulde formulier en het bewijststuk (via uw kind) op school in.
• De schoolleiding kent het verlof wel/niet toe. Dit wordt op het formulier
•

aangegeven.
U ontvangt het formulier (via uw kind) retour. Een kopie van het formulier gaat
in het dossier van uw kind.

Ziek- en afmelden
Komt uw kind niet of later naar school? Laat dit tussen 08.00 uur-08.30 uur aan
ons weten. Dit kan via de ouder-app. Is uw kind langer ziek, dan geeft u dat elke
ziektedag opnieuw aan ons door. Ook als uw kind later naar school komt, willen
wij dat weten. Geeft u dit dus door aan de leerkracht.
Het verzuim van uw kind wordt geregistreerd in ons digitale verzuimregist
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Brengt u uw kind zelf later op school? Dan laat u ook dat weten aan de chauffeur
of vervoerder. Geeft u dan ook gelijk door of uw kind 's middags wel met de bus
of taxi teruggaat naar huis.

Is de leerkracht of assistente ziek? Of kan diegene om een andere reden geen
lesgeven? Dan zoekt de school naar vervanging. Auris is hiervoor aangesloten bij
verschillende externe bureaus. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanging
beschikbaar is. In dat geval zoeken we naar een passende oplossing. We
proberen altijd de lessen door te laten gaan. U wordt via de leerkracht,
teamleider van de school of via de ouder-app op de hoogte gebracht indien er
wijzigingen zijn. Als er echt geen passende oplossing voorhanden is, vragen wij u
om uw kind thuis te houden. Dit proberen we uiteraard zoveel mogelijk te
voorkomen.
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Praktische informatie
Op onze website https://profgroenschool.nl/onze-school/praktischeinformatie/ vindt u praktische informatie over de volgende onderwerpen:

• Leeringdossier
• Lunchen op school
• Verkeer rond de school
• Kamp en schoolreisje
• Luizencontrole
• Vrijwillige ouderbijdrage
• Zindelijkheid

Leerlingen uit groep 1-2 krijgen een klein cadeautje van hun groep/leerkracht.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen een verjaardagskaart waarop verschillende
medewerkers hun naam schrijven.

Handige kleuterweetjes
Wanneer uw kind in groep 1-2(+) zit ontvangt u, meestal via de leerkracht, een
flyer met handige tips voor als uw kind naar onze school gaat. Heeft u de flyer
niet ontvangen? Vraagt u er even naar bij de leerkracht of administratie.

Afspraken en regels

Vervoer van en naar school

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 onder
andere op onze website https://profgroenschool.nl/onze-school/afsprakenen-regels/.

Als uw kind in de directe omgeving van de school woont, moet u zelf voor
vervoer zorgen. Woont uw kind verder weg dan kan u vervoer aanvragen bij de
afdeling Onderwijs van de gemeente waar u woont.

• Algemene regels
• Verlof aanvragen
• Telefonisch contact opnemen
• Schorsing of verwijdering
• Sociale veiligheid en anti-pestprotocol
• Rookbeleid
• Mobieltjes
• Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Verjaardagen
Een leerling die jarig is, mag uiteraard aan zijn groep trakteren. Wij gaan ervan uit
dat dit een gezonde en kleine traktatie is; bijvoorbeeld iets hartigs of fruit. Wij
stimuleren de kinderen om gezond te eten, dus liever geen koek en/of snoep als
traktatie.
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Verkeersveiligheid bij school
Bij het begin en eind van een schooldag is het rond de school erg druk. Er is ook
weinig parkeerruimte. Wij vragen u daarom wanneer u niet ver weg woont om te
voet of met de fiets te komen. De schuine parkeervakken bij onze school zijn voor
het busvervoer. In verband met de drukte met auto's is het niet verstandig om uw
kind bij de parkeerplaats alleen te laten oversteken. Begeleidt u uw kind goed bij
het halen en brengen.
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Overgang naar voortgezet onderwijs

Schoolkamp

Als een leerling in groep 8 zit, komt het eind van de basisschooltijd in zicht. Er
wordt in het laatste schooljaar een nieuwe school gezocht voor de leerling. Als
de leerling nog behoefte heeft aan ondersteuning vanuit Auris, zijn er
verschillende ondersteuning- en onderwijsarrangementen mogelijk.

In groep 8 gaan de leerlingen op schoolkamp. Dit is een onderdeel van ons
schoolprogramma. In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders hier meer
informatie over. Het is een mooie en gezellig afsluiting van een periode Prof.
Groenschool. Bij uitzondering kunnen ouders vragen om hun kind niet mee te
laten gaan. Dit schooljaar staat het schoolkamp gepland van 19 t/m 21 juni.

Tijdens de informatieavonden in groep 7 en in groep 8 wordt deze procedure
stap voor stap uitgelegd. Het eindadvies voor het vervolgonderwijs ontvangen
leerlingen en ouders van groep 8 eind november. De ouders/verzorgers kiezen
daarna een passende VO school. Het advies, dat beschreven is in het
ontwikkelingsperspectief (OPP), speelt een belangrijke rol bij de zoektocht naar
een nieuwe school. Na de aanmelding beslist de VO school of de leerling
toegelaten wordt.
Op onze website staat hoeveel leerlingen jaarlijks onze school verlaten en waar
zij naar toe gaan https://profgroenschool.nl/onze-school/kwaliteit/.
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Voor het schoolkamp wordt naast de vrijwillige ouderbijdrage een aparte
bijdrage gevraagd. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit bedrag vastgesteld op
€ 70,00 per leerling.
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Kwaliteit
Scholen van de Koninklijke Auris Groep besteden veel tijd aan leerlingenzorg.
Iedere school heeft een Commissie van Leerlingenzorg (CvL). Dat is een groep
medewerkers die meedenkt bij de ontwikkeling van alle leerlingen en die
bijvoorbeeld advies geeft aan de groepsleerkracht over de leerlingen. Samen
met de leraar en de logopedist wordt er bekeken wat het beste programma voor
de leerling zal zijn.
Om er achter te komen of de school goed onderwijs aanbiedt, maken we ieder
jaar verschillende kwaliteitsanalyses. Er worden metingen en observaties
gedaan, bijvoorbeeld rondom betrokkenheid van de kinderen, lesinhoud,
klassenmanagement en vorderingen van leerlingen.
Afgelopen schooljaar heeft er ook een cliëntervaringsonderzoek (CEO)
plaatsgevonden. Samen met een aantal ouders zijn de uitkomsten besproken.
De bevindingen van de observaties, de aanbevelingen vanuit het
cliëntervaringsonderzoek en de toetsuitslagen van de leerlingen worden
gebruikt om analyses te maken van ons onderwijs. Deze analyses worden
besproken met de staf en de schoolleiding. Daaruit komen vervolgens een
aantal verbeter- en aandachtspunten voort. Deze werkwijze komt de kwaliteit
van het onderwijs ten goede. Meer informatie over het CEO leest u via deze link
https://profgroenschool.nl/onze-school/kwaliteit/.
In het schooljaar 2022-2023 gaan we werken aan een aantal zaken op
schoolniveau, om de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog peil te houden. De
speerpunten voor dit schooljaar zijn o.a.: (verdere) ontwikkeling van executieve
functies, digitale geletterdheid en sociaal emotionele vaardigheden. Het
vergroten van ouderbetrokkenheid en aandacht voor burgerschapsonderwijs.
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Zomervakantie
De leerlingen hebben het afgelopen schooljaar hard gewerkt en veel geleerd. Nu
is het tijd om lekker uit te rusten. We wensen jullie allemaal een heel fijne
zomervakantie en zien jullie graag terug in het nieuwe schooljaar 2022-2023. Tot
ziens op de eerste schooldag: maandag 21 augustus 2023!
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