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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de leerlingen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij De Tandem. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe De Tandem het onderwijs organiseert en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat 
we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit 
welke missie en visie De Tandem werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we 
u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier. Namens het team van obs De Tandem.

Wilt u nader kennismaken met obs De Tandem, dan kunt u te allen tijde contact opnemen voor het 
maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij ons op school. 0546-492337

Voorwoord
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Contactgegevens

De Tandem
Havezathe 97
7608CL Almelo

 0546492337
 http://www.tandemopoa.nl
 directie@tandemopoa.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marjan Kool directie@tandemopoa.nl

Adjunct-directeur Michel Maag directie@tandemopoa.nl

Het algemene mailadres is: directie@tandemopoa.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Prim. Onderw. Almelo
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2.343
 http://www.opoa.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Twente Noord PO.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren
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2021-2022

Kenmerken van de school

Voor je totale ontwikkeling

VertrouwenRespect

Verantwoordelijkheid Veiligheid

Missie en visie

De Tandem  ‘Voor je totale ontwikkeling!’   

Samen zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling om zo te komen tot 
optimale leerprestaties van het kind.

Vanuit heldere afspraken worden de grenzen van het team, de leerlingen en hun ouders aangegeven. 
Dit kan gerealiseerd worden door het afstemmen van wederzijdse verwachtingen en deze te verbinden 
met de opvoedings- en ontwikkelingsdoelen tussen de verschillende groepen, die actief participeren in 
de school. Een belangrijke voorwaarde om zich optimaal te ontwikkelen wordt daarmee vervuld. Dit is 
van groot belang voor onze leerlingen.   

De school biedt leerlingen, leerkrachten en ouders de helpende hand, ondersteunt en stuurt bij waar 
nodig. Het schoolklimaat is veilig, plezierig en uitdagend. Het is versterkend en optimaliseert de 
mogelijkheden voor ontwikkeling van elk individueel kind als onderdeel van de groep.   

Voortdurend wil de Tandem zoeken naar samenwerking. Vanuit onze openbare identiteit willen we 
verschillende groepen (leeftijd, etnisch, sociaal-economisch, rol-functie) in de samenleving verbinden.  

Wij vinden het onze taak dat onze leerlingen basiskennis verwerven en vaardigheden leren, zodat zij 
zicht krijgen op de wereld en op welke wijze zij met deze wereld kunnen omgaan. Hierdoor kunnen zij 
een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

1.2 Missie en visie
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Identiteit

De Tandem is een openbare basisschool, die voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk is. Wij leren 
onze leerlingen om te gaan met de waarden en normen, die van groot belang zijn in de samenleving: 
tolerantie, respect en solidariteit.
De leerlingen, ouders en leerkrachten hebben verschillende en eigen opvattingen over godsdienst en 
levensbeschouwing, zoals iedereen in de samenleving. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, 
opvattingen en levensbeschouwing worden niet verzwegen, maar worden gebruikt als een van de 
uitgangspunten voor het openbaar onderwijs: zo leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. 
Daarmee is De Tandem een samenleving in het klein en een afspiegeling daarvan. Actief burgerschap is 
het doel waar naar we streven. 
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In schooljaar 2022-2023 hebben we op De Tandem enkele groepen 3 tot en met 8. .Verder hebben we 
een stamgroep, te weten groep 1-2  Voor de leerlingen van groep 5-8, die meer uitdaging nodig hebben, 
zijn er materialen vanuit de voormalige plusklas beschikbaar. De leerkrachten van groep 5-8 kunnen 
terecht bij onze specialist hoogbegaafdheid.  Vanuit de NPO gelden krijgen alle leerlingen les in kleinere 
groepen.

Iedere leerling begint en eindigt zijn dag in een vaste groep, maar kan op basis van diverse ontwikkel 
behoeften aansluiten bij een andere groep. bijvoorbeeld duo-lezen; voorlezen; handvaardigheid; 
BOUW etc.

In Ieder groep wordt vanuit drie niveaus gewerkt. Voor iedere leerling het basisniveau (twee ster), voor 
een aantal een stapje naar beneden(een ster) of een stapje naar boven (drie ster). Voor een enkele 
leerling kan het betekenen, dat het de instructie volgt in de groep, die beter bij zijn/haar niveau 
aansluit.

Ieder schooljaar wordt opnieuw bekeken hoe de groepen geformeerd moeten worden. We streven naar 
“hanteerbare” groepen. Dit wil zeggen voldoende mogelijkheden voor goede uitleg en begeleiding van 
alle leerlingen in die groep. De criteria die gehanteerd worden bij de indeling, zijn als volgt:   

• de groepsaantallen zo stabiel mogelijk.
• vriendjes en vriendinnetjes indien mogelijk bij elkaar.
• evenredig verdelen van het aantal zorgleerlingen. 
• evenwichtige verdeling van het aantal jongens en meisjes.  

Op school werken een aantal leerkrachten met specialisaties voor het jonge kind, oudere kind, 
leesbevordering, dyslexie, Rots en water trainer, gedragsspecialist en klassencoach, 

Voor de leerlingen in groep 3-6 is een onderwijsassistent aangetrokken, die de groep begeleid, nadat de 
leerkracht aan de hele groep een basisinstructie heeft gegeven. De leerkracht gaat dan met een groep 
leerlingen een intensievere uitleg geven of juist de plus leerlingen  een stap verder helpen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

werken met 
ontwikkelingsmateriaal 8 uur 8 uur 

lichamelijke 
ontwikkeling 5 uur 5 uur 

beginnende 
geletterdheid 7 uur 7 uur 

beginnende 
gecijferdheid 2 u 30 min 2 u 30 min

bevorderen sociale 
redzaamheid 30 min 30 min

muzikale vorming
1 uur 1 uur 

Close Listening en Close 
Reading 1 uur 1 uur 

Leerjaar een en twee krijgen 1 uur per week extra onderwijs in het kader van het vijf-gelijke-dagen 
model. Dit zal onder andere besteed worden aan Close Listening en Close Reading (begrijpend en 
studerend luisteren en later ook lezen.) Close Listening en Close Reading worden dit schooljaar 
geïmplementeerd binnen de methode Kleuterplein.

De kleuters hebben tweemaal per week een les bewegingsonderwijs in het speellokaal.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 3 u 30 min 3 uur 3 u 30 min 3 uur 3 uur 

Taal
4 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
4 u 40 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 1 u 40 min 2 u 30 min 3 uur 2 u 55 min 2 u 55 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 05 min 2 u 05 min 2 u 05 min 2 u 05 min 2 u 05 min 2 u 05 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Leerjaar 3 krijgt één uur per week extra onderwijs in het kader van het vijfgelijke dagen model. Dit zal 
onder andere besteed worden aan Close Reading (begrijpend en studerend luisteren en later ook lezen.)

Vormingsonderwijs

De Tandem is een openbare school. Het godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs valt 
niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Toch bieden we deze facultatief en kosteloos aan. 
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs (45 minuten) worden verzorgd door bevoegde vakdocenten. U 
kunt kiezen voor humanistisch- (groep 7), godsdienst- (groep 6) vormingsonderwijs. Deze lessen zijn 
aanvullend op onze lessen geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. 

Engelse taal
45 min 45 min

handschrift onderwijs
2 u 30 min 2 uur 1 u 40 min 40 min 30 min 30 min

begrijpend en 
studerend lezen en 
luisteren

1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• inpandige BSO De Schelfhorst
• een podium
• een plusgroep-lokaal
• peuteropvang inclusief drie plusgroep

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Om de vervangingen van leerkrachten op alle OPOA-scholen goed te regelen is vervangingsbeleid 
opgesteld (‘Vervangingsbeleid Stichting OPOA’, versie okt 2016). Hierin staan de OPOA 
uitgangspunten vermeld die worden aangehouden bij het maken van keuzes voor vervanging. Het 
vervangingsbeleid is te vinden op www.opoa.nl   
Bij afwezigheid van leerkrachten door ziekte, verlof of scholing wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een 
vervangende leerkracht. Dit kan een collega leerkracht zijn of een invaller afkomstig van het 
Mobiliteitscentrum ObT. Indien er geen vervangende leerkracht gevonden kan worden zal de school 
alle mogelijke inspanningen doen om de groep op te vangen. Alleen in het uiterste geval kan het 
voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd. U ontvangt hierover tijdig bericht. Bij langdurige 
afwezigheid zullen om beurten groepen naar huis worden gestuurd.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek

De getallen van scholen op de kaart kloppen niet. 

Deze zijn gecombineerd met de NT2-school Het Palet.

Helaas is het niet mogelijk dit te wijzigen.

2.2 Het team
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peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van 
de school. Met Humankind.

Vanuit de Peuterspeelzaal vinden warme overdrachten plaats. Hierbij spreken de leidsters, intern-
begeleiders en ouders met elkaar. Hierdoor ontstaat een soepele overgang voor het kind. Als de 
ontwikkelbehoefte van een leerling groot is, kunnen we met elkaar een schoolondersteuningsteam 
bijeen roepen. Hierin participeren: peuterspeelzaal medewerkers, orthopedagoog, schoolcoach en 
intern begeleider eventueel aangevuld met jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk om samen met 
de ouders te ontdekken wat deze leerling nodig heeft. Daarna wordt gekeken wie dat kan bieden. Komt 
de leerling bij ons op school, dan vinden er ongeveer eenmaal per zes weken evaluaties plaats. 
Daarnaast is er een IB-netwerk van het IKC Schelfhorst, dat samen overlegt met de VVE coach/ IB-er-
medewerker vanuit de peuterspeelzaal. De leidsters en onderbouwleerkrachten komen op thema 
bijeen.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Kwaliteitsbeleid       

• Voortzetten coaching/ondersteuning, nu voor directie en Intern Begeleider(IB), coördinatoren, 
specifiek gericht op het, samen met het team, verbeteren van de onderwijsopbrengsten. In het 
kader hiervan werken we aan de thema's versterken klassenmanagement en EDI. Rekenen en 
Close Reading

• De ambitiegesprekken met de leerlingen voeren in de groepen 6 tot en met 8, met als  doel om de 
leerlingen eigenaar van hun leerproces te laten worden.

• Collegiale visitatie, alle leerkrachten bekijken (deel)lessen bij elkaar om samen te leren;
• Volgens rooster werken de collega's samen aan het implementeren van de nieuwe 

rekenmethode, implementatie van de nieuwe methode wereldoriëntatie,  
CloseReading/listening. Dit kan op teamniveau, maar ook in maatjes werk. We zetten de 
leerlijnen voor begrijpend lezen/luisteren uit via het plan van Focus-PO op basis van de cruciale 
leermomenten per groep. Deze worden verwerkt in de lessen CloseReading en -listening.

• lesobservaties CloseReading en listening en rekenen door directie en IB, coördinator rekenen en 
coördinator Close Reading 

• Halfjaarlijkse analyse van de onderwijsopbrengsten op groeps- en schoolniveau met behulp van 
de kwaliteitskaart en de werkformulieren OGW.  Hierin stappen we over naar een nieuw 
programma te weten FOCUS PO

• In het kader van de Plan Do Check Act-cyclus worden de volgende kwaliteitskaarten dit 
schooljaar besproken, vereenvoudigd en bijgesteld: het cultuurbeleidsplan, actief burgerschap en 
sociale integratie, basics for all (B6-4all), rekenen, technisch lezen, schrijven 
(Handschriftonderwijs) en taal.                 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Leerlingenondersteuning

• Vereenvoudigen van de kwaliteitskaart Opbrengst Gericht Werken, waarin evaluaties en analyses 
van de onderwijsopbrengsten op groeps- en schoolniveau gemaakt moeten worden en hoe 
nieuwe doelen gesteld worden.     

• Collegiale consultatie door de interne begeleider gericht op aanbod/aanpak zorgleerlingen. 
• collegiale consultatie op het gebied van klassenmanagement en EDI gekoppeld aan rekenen en 

Close Reading
•

Hiervoor verwijs ik naar het jaarverslag, evaluatie van het NPO-plan en het jaarplan.

In het schooljaar 2021-2022 is er een kwaliteitskaart Actief Burgerschap herijkt.

In het schooljaar 2022-2023 zal borging op verschillende wijze plaatsvinden 1: Vergaderingen (zie 
schema vergaderrooster) 2: Klassenbezoeken door directie of intern begeleider 3: IVN/Cultuur – 
coördinator 4: Adjunct coördineert deelname aan kinderpostzegelsactie, verkeersexamens, week van 
de Techniek 5: Leerlingenraadbegeleiding (via taakbeleid).

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen, die binnen een groep op voldoende niveau kunnen spelen en 
werken. Wij organiseren ons onderwijs binnen de groep vanuit drie niveau's de basis, een stapje 
eenvoudiger binnen de basis en een stapje hoger vanuit de basis. Wij geven nadrukkelijk geen 
individueel onderwijs. Wij verwachten dat leerlingen op een positieve en gepaste manier deelnemen 
aan activiteiten in de groep, in de school, op het plein en bij de gymnastiek, door zich te houden aan de 
schoolafspraken. 

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de toekomst willen we meer leerlingen binnen het basisaanbod kunnen lesgeven.

Hier voor versterken wij de kennis en het leerkracht handelen op de volgende gebieden:

• Expliciete directe instructie 
• Klassenmanagement
• Rekendidaktiek
• methodiek Close Reading en de kennis van de leerlijnen en de cruciale leerdoelen voor 

begrijpend lezen
• Werken aan talentontwikkeling

Door het aanstellen en opleiden van coördinator rekenen en een coördinator Close Reading willen we 
borging van de kennis en ontwikkelingen die op deze gebieden plaats vinden.

Kinderen tijd en kennis geven voor het ontwikkelen van talenten op het gebied van creativiteit, 
sportiviteit andere niet cognitieve zaken.
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• Remedial teacher

• Logopedist

• SWV expertise en diensten centrum, schoolcoach, rekenspecialist, taalspecialist, 
gedragsspecialist

Wij maken gebruik van het E&D team van het samenwerkingsverband. Zij hebben zowel taal- als 
rekenspecialisten in dienst.

Vanuit ons bestuur kijkt een orthopedagoog mee met specifieke vragen.

Daar waar wij logopedische vragen hebben wordt een logopedist ingeschakeld. Zij kan vanuit haar 
eigen praktijk onder schooltijd leerlingen op school begeleiden.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• twee geschoolde "pest-coördinatoren"

• kindercoach gefaciliteerd door Avedan

• B6-4-all getrainde stuurgroep, klassencoach

Op de Tandem zijn twee collega's die master SEN gedragsspecialisatie hebben gevolgd en is een 
leerkracht die de opleiding Klassencoach heeft gevolgd. Samen vormen zij de stuurgroep B6-4all.

Vanuit de stichting Avedan is 1 dagdeel per twee weken een kindercoach beschikbaar.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• klassencoach

Op de Tandem zijn twee collega's die master SEN gedragsspecialisatie hebben gevolgd en is een 
leerkracht die de opleiding Klassencoach heeft gevolgd. Samen vormen zij de stuurgroep B6-4all.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Remedial teacher
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• Fysiotherapeut

Wij maken gebruik van het sportbedrijf Almelo. Zij verzorgen jaarlijks de 4-skills afname in de groepen 
1,2 en 3. Aansluitend wordt er aan een groep leerlingen gedurende tien weken Motorische Remedial 
teaching gegeven. Daarnaast krijgen de betrokken leerkrachten adviezen voor de motorische 
ontwikkeling in de groepspraktijk.

In samenwerking met een fysiotherapeut wordt de fijne motoriek van leerlingen in de groepen 1-3 
gevolgd.

Waar nodig kan op school behandeling plaatsvinden.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Op dit moment zijner geen gediplomeerden aanwezig die bijvoorbeeld injecties mogen geven.

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij werken met het programma dat door ons samenwerkingsverband is ontwikkeld namelijk  basics for 
all. (B6-4all). Dit programma werkt vanuit de gedragsverwachtingen:"Goed gedrag kun je leren'. Voor 
alle ruimte binnen en buiten de school hebben wij gedragsverwachtingen in samenwerking met de 
leerlingenraad opgesteld. Wij geven gedragslessen op basis van de gedragsverwachtingen. Daarnaast 
werken wij met de methode "Kinderen en hun sociale talenten", deze hoort bij ons Sociaal emotioneel 
leerlingvolgsysteem (SCOL).

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. 

De Tandem neemt jaarlijks de enquête leerlingentevredenheid af in de groepen 6, 7 en 8. In deze 
enquête wordt ook de veiligheidsbeleving gemeten. In het schooljaar 2021-2022 scoorde De Tandem 
een 8.4 op deze leerlingentevredenheidsenquête.

Twee keer per jaar meten wij de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de groepen. Op 
basis hiervan worden welzijnsgesprekken gevoerd met ouders en leerlingen. Op schoolniveau 
bespreken wij de uitslagen met het hele team. Hieruit kunnen lessencycli volgen. Verder is er voor onze 
leerlingen en ouders de mogelijkheid om contact te zoeken met onze vertrouwenspersonen en de 
sociale veiligheidscoördinatoren.
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Afspraken de Gezonde School
In het kader van gezond gedrag en bewegen hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 van De Tandem 
twee keer per week gymnastiek, waarvan éénmaal buiten gym (op het Cruijff Court, Schoolplein 14 of 
op het grasveld). We volgen geregeld sportclinics, zoals voetbal, tunen, rugby, judo. Enkele dagen per 
week (op de niet- gymdagen) lopen de leerlingen een Daily mile in groepsverband. Iedere groep heeft 
twee keer vijftien minuten buitenpauze en één maal per dag een binnenpauze. Op het moment van de 
binnenpauze kunnen de leerlingen lunchen en tegelijkertijd tekenen, lezen, een filmpje kijken, een 
gezelschapsspel spelen, etc. De leerlingen van de groepen 1/2 hebben wekelijks twee lessen in het 
speellokaal en daarnaast staat ook het buitenspel enkele keren op het programma. Tenslotte gaan de 
kleuters dagelijks naar buiten tijdens de grote pauzes onder begeleiding van de overblijfouders.   

Jaarlijks schrijft De Tandem zich in voor het EU-schoolfruit, omdat wij naast voldoende beweging ook 
gezond eten willen stimuleren. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator T. Voppen t.voppen@tandemopoa.nl

anti-pestcoördinator mw A.Tempelman a.tempelman@tandemopoa.nl

vertrouwenspersoon Anne Overbeek info@anneoverbeek.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij vinden communicatie tussen ouders en school erg belangrijk. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo 
direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op onze school. Om deze 
doelstelling te realiseren, maken wij gebruik van de service van “Social Schools”. Social Schools geeft 
ons de mogelijkheid u zowel via e-mail, maar ook in bijzondere gevallen via SMS te bereiken. 

Naast het kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar, vinden er (minimaal) drie keer per 
jaar geplande oudergesprekken plaats waarin de voortgang en de (sociaal emotionele) ontwikkeling 
van de leerling centraal staat.   

Maandelijks verschijnt er een editie van "De Fietsbellen". Dit is ons maandelijks informatiebulletin voor 
alle ouders. Tegelijkertijd met De Fietsbellen verschijnt de maankalender, met activiteiten en 
bijzonderheden per maand. 

Verder staat onze website www.tandemopoa.nl boordevol met informatie over onze school.

Tenslotte verwelkomen wij onze ouders graag tijdens het inzagemoment van de jaarverslagen van de 
OR en de MR (begin oktober), tijdens de Surprise-avond (meestal op 4 december), bij 
tentoonstellingen, de periodesluitingen, De Tandemtalentenjacht en de afscheidsmusical van groep 8.

Stiefouders 
Nieuwe partners/ stiefouders zijn volgens de wet formeel geen gesprekspartners. Dat betekent dat de 
school in principe geen informatie hoeft uit te wisselen met stiefouders die geen gezag hebben. De 

Wij vinden de ouderbetrokkenheid belangrijk op De Tandem, daarom willen we laagdrempelig werken. 
Ouders kunnen voor schooltijd kort mededelingen doorgeven aan de leerkracht of een afspraak maken. 

Samen met ouders willen wij de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling begeleiden. Ouders in 
de rol van expert van hun eigen kind en school als expert op het gebied van onderwijs.

Samen met ouders worden verschillende kindplannen gemaakt. Soms alleen oefenen met lezen, soms 
ook rekenen oefenen, het voorbereiden van een project of spreekbeurt.

Daarnaast hebben we ouders nodig om allerlei activiteiten te laten slagen. Vanuit de ouderraad worden 
een aantal activiteiten geïnitieerd, die verder uitgewerkt worden in ouderwerkgroepen. Bijvoorbeeld: 
Sint, Kerst, koningsspelen en de Tandemlunch.

Op gebied van het beleid in de school vinden we de samenwerking met ouders in de 
medezeggenschapsraad erg belangrijk.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• ouderraadpleging

Klachtenregeling

Wij gaan uit van het doel: "Ieder kind centraal". Daarmee bedoelen we dat we het beste voor uw kind 
nastreven. We staan open voor alle thema's en in gesprek kunnen we alle thema's bespreken vanuit ons 
gezamenlijk doel. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Wanneer u niet tevreden ben en een 
klacht heeft, dan verwachten wij dat u eerst de klacht bespreekt met degene die wat aan de klacht kan 
doen.

1)  In de meeste gevallen is dat de leerkracht. Gezamenlijk kan dan naar een oplossing van de klacht 
worden gezocht.

 2) Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht met de leerkracht dan kunt u zich 
wenden tot de directeur.  De directeur zal samen met u naar een oplossing zoeken. 

3) Mocht u ook daarna niet tevreden zijn dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het bestuur van de 
school van Stichting OPOA.

 Bij het behandelen van een klacht volgt stichting OPOA de regels ter bescherming van de privacy, 
conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De volledige Klachtenregeling 
stichting OPOA is in te zien bij de directie en staat op de website www.opoa.nl 

Tandem voert in de regel gesprekken met beide gezagsdragende ouders. In geval van gescheiden 
ouders worden in principe niet twee aparte gesprekken gepland. Alleen bij uitzondering wordt de 
mogelijkheid geboden voor aparte gesprekken. Stiefouders mogen aanwezig zijn bij het gesprek, na 
toestemming van beide gezagsdragende ouders. Deze stiefouders hebben geen spreekrecht, maar 
nemen deel als toehoorders. Aan de leerling van 12 jaar en ouder wordt toestemming voor de 
betrokkenheid van de stiefouder gevraagd.    
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00

Daarvan bekostigen we:

• Koningsspelen

• Tandem disco

• Tandem talentenjacht

• Kerst

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

De Ouderraad
De Ouderraad (OR) behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en steunt de school door 
activiteiten te organiseren, daarnaast int en beheert zij de bijdragen voor het schoolfonds. Bij de 
openbare vergaderingen is ook altijd een directielid aanwezig. De agenda en notulen zijn bij de 
secretaris in te zien. Jaarlijks wordt over haar werk verslag gedaan en zo verantwoording afgelegd. De 
school geldt als postadres van de OR.
De Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om betrokken partijen op 
school medezeggenschap te geven. De MR heeft een ouder- en een personeelsgeleding. De MR heeft 
(afhankelijk van onderwerp) adviesrecht of instemmingsrecht te verlenen aan beslissingen van het 
bestuur. In de “Wet op de Medezeggenschap” staan de rechten verankerd. Voor De Tandem geldt een 
MR-samenstelling van twee ouders en twee leerkrachten. De directie is adviseur van de MR en maakt 
geen deel uit van de MR. De MR vergadert gemiddeld eens per zes weken. Verslagen van de MR-
vergaderingen liggen op school ter inzage. 
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor de schoolreis en het schoolkamp wordt een bedrag van €30,- gevraagd. Dit gehele bedrag wordt 
hieraan besteed.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage van €45,00 vóór 1 november 2022 op IBAN rekeningnummer 
NL46RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, onder vermelding van ‘ouderbijdrage 2022-2023 en de 
naam en groep van uw kind(eren). De OR biedt de mogelijkheid tot een automatische incasso. 

Op de Tandem is altijd het uitgangspunt geweest, dat geen enkel kind wordt uitgesloten van deelname 
aan activiteiten als ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen. Wij liepen hiermee voorop bij wet- 
en regelgeving.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind door ziekte onverwachts de school niet kan bezoeken, vragen wij u daarom ons vóór 
schooltijd te bellen en ons hierover in te lichten. Als informatie ontbreekt, zullen wij van onze kant 
stappen moeten ondernemen om te weten te komen waar uw kind is. U vindt het waarschijnlijk ook een 
geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden.

Wij vinden het ook prettig als u uw kind ook weer beter meldt, wanneer hij/zij alleen naar school komt.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Bij de directie is een verlofformulier aanwezig. Tevens is dit verlofaanvraagformulier te downloaden op 
onze site. Het formulier dient ingevuld ingeleverd te worden bij een der directieleden. Verlof wordt 
toegekend op basis van de Leerplichtwet 1969.  

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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In basis is ieder kind welkom op De Tandem. Samen met ouders kijken we naar de onderwijsbehoeften 
van het kind.

We zijn als schoolverantwoordelijk om te kijken of de onderwijsbehoeften van het kind gerealiseerd 
kunnen worden in deze groep, met deze leerlingen en medewerkers. Mocht dit niet het geval zijn dan 
gaan we samen met de ouders bekijken hoe en op welke plek wel voldaan kan worden aan de 
onderwijsbehoeften van een leerling. Hierbij wordt een zogenaamde HIA gehouden in samenwerking 
met partners uit ons samenwerkingsverband.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld te houden maken wij naast de 
methodegebonden toetsen, gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hierin worden de resultaten 
van de Cito toetsen opgeslagen en zo kunnen wij zien of een leerling zich op de leergebieden volgens 
verwachting ontwikkelt. Wij gebruiken hiervoor de volgende Cito toetsen: 
Groep 1 en 2  :           FocusPO groep 1-2 volgsysteem
Groep 3 t/m 8:           Spelling, DMT/AVI, Rekenen/Wiskunde en Begrijpend lezen en luisteren

groep 6-8       :          Taalverzorging
Groep 7         :           Entreetoets 
Groep 8         :           Centrale Eindtoets.

Daarnaast wordt bij iedere kleuter na zes schoolweken de TAK toets afgenomen. (Taaltoets alle 
kinderen) Vervolgens rond het midden en het eind van het schooljaar van groep 1 en 2. Indien nodig 
kan de toets tot 9 jaar worden afgenomen.

Naast het bijhouden van een leerlingdossier vinden wij het belangrijk om regelmatig over onze 
leerlingen in gesprek te zijn, zowel met elkaar als met de ouders. Wij doen dit o.a. door: 
groepsbezoeken, leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen, overleg tussen directie en intern 
begeleider en oudergesprekken (tenminste drie maal per jaar).

Op basis van gegevens van de methode onafhankelijke toetsen, gekoppeld aan de uitslagen van de 
methodetoetsen, geven de leerkrachten op drie niveaus hun lessen vorm. Zij plannen dit in 
periodeplannen, vanwaar uit de lessen dagelijks vormgegeven worden.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?

5 Ontwikkeling en resultaten
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De eerste zes leerlingen horen bij onze NT2 school Het Palet: 13UI01 zij zijn geen leerlingen van OBS De 
Tandem.

Door het vervallen van de Centrale Eindmeting in verband met Covid-19 is het niet mogelijk om zoals 
gebruikelijk de onderwijsresultaten op basis van de eindtoetsresultaten van de laatste drie 
aaneengesloten jaren in beeld te brengen. OPOA hanteert daarom de leidraad die de 
onderwijsinspectie hiervoor heeft opgesteld. 

We zijn trots dat de leerlingen van De Tandem ruim boven deze vereiste percentages voor taal en 
rekenen van de inspectie scoren.

Oneens met het schooladvies?

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht 
of directeur van de basisschool. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen 
zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in 
de schoolgids of op de website van de school. Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. 

 

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 

ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 

hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Tandem
93,8%

94,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

De Tandem
53,7%

55,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (43,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Naar het voortgezet onderwijs (VO) 
Aan het begin en aan het eind van groep 7 vinden er ambitiegesprekken plaats. In het eerste gesprek 
wordt samen met de leerling en zijn ouders gekeken welke wensen er zijn voor het vervolgonderwijs, op 
welk niveau de leerling zit en uiteraard of het een reële wens is. Vervolgens worden doelen opgesteld 
voor het komende schooljaar gericht op de (passende) vorm van vervolgonderwijs  zodat de leerling 
hier bewust naar toe gaat werken. Het volgende gesprek is er op gericht de voortgang en uiteindelijke 
haalbaarheid te bespreken. Aan het eind van groep 7 maken alle leerlingen in groep 7 de Cito 
Entreetoets. De resultaten van deze toets geven inzicht in de beheersing van de basisleerstof op het 
gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. In november start voor groep 8 de 
schoolkeuzeprocedure. Tijdens de eerste adviesgesprekken met de leerling en zijn ouders wordt 
teruggeblikt op de ambitiegesprekken in groep 7. Zijn de doelen behaald? Kan de leerling zijn ambities 
waarmaken? Uiteindelijk volgt er een voorlopig advies van de school. Het definitieve advies volgt in een 
later stadium. 

De overgang van de basisschool (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijk moment in 
de schoolloopbaan van kinderen.· Het advies dat de basisschool geeft is bindend voor de toelating van 
uw kind tot het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs kan een kind wel hoger 
plaatsen dan het schooladvies, maar niet lager plaatsen. Lager plaatsen is alleen mogelijk als ouders 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 5,3%

vmbo-b / vmbo-k 26,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 15,8%

vmbo-(g)t 10,5%

vmbo-(g)t / havo 15,8%

havo / vwo 5,3%

vwo 21,1%

hier zelf om verzoeken.· Voor 1 maart (van het schooljaar dat uw kind in groep 8 zit) moet de 
basisschool het schooladvies hebben vastgesteld.· De Centrale Eindtoets geldt voor alle leerlingen als 
tweede gegeven. Wanneer het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, dan moet de 
basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan dan besluiten het advies naar boven bij te 
stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer 
het resultaat van de Eindtoets lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies 
niet.· Er bestaat één schooladvies. Het schooladvies moet voor alle belanghebbenden hetzelfde zijn. 
Dus zowel de leerling en zijn ouders als de school voor voortgezet onderwijs krijgen hetzelfde 
schooladvies te horen.

Voor meer informatie kunt u ook de website www.vanponaarvo.nl raadplegen.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Verantwoordelijkheid

VertrouwenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Algemene visie: De Tandem voor je TOTALE ontwikkeling.

Vanuit de kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen.

Dit zien we terug in de drie basisafspraken:

1. Iedereen is anders en toch gelijk;
2. Wij geven elkaar de ruimte, want die is van iedereen;
3. Wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen.

De visie op veiligheid is van uit hier geformuleerd:

1. Sociale veiligheid is noodzakelijk, zodat alle leerlingen en medewerkers zich optimaal kunnen 
ontwikkelen;

2. Leerlingen leren als zij met plezier en gemotiveerd naar school gaan.
3. Gelukkige leraren geven positief onderwijs. 
4. Het bieden van een veilig schoolklimaat doen we als een B6-4all (basiscs for all) school. Vanuit 

hier werken we met positief geformuleerde gedragsverwachtingen.

Om de effecten van de lessen uit “Kinderen en hun sociale talenten” te meten wordt de SCOL (Sociale 
Competentie Observatie Lijst) twee keer per jaar afgenomen. Dankzij de SCOL kun je op school-, 
groeps- en individueel niveau zien waar de behoeften van de leerlingen liggen.   

Wat is de SCOL? De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor 
sociale competentie die valide en betrouwbaar is en voldoet aan alle kwaliteitseisen die de COTAN 
vooropstelt. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een 
gebruikershandleiding en een inhoudelijke handleiding. Met de SCOL-scores worden de sociale 
competenties van de leerlingen systematisch in kaart gebracht. Hierdoor kan:

1. de ontwikkeling van sociale competenties op klasse- of op schoolniveau planmatig worden 
aangepakt

2. een leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, snel gevonden worden. 
3. het onderwijs inhoudelijk vorm worden gegeven

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met vso/bso De Schelfhorst, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

In de groepen 1/2 zijn tussen 11.45 en 12.30 uur geschoolde overblijfouders aanwezig.

In ons gebouw hebben we Buitenschoolse opvang BSO De Schelfhorst gevestigd. Zij sluiten aan bij het 
thema gezondheid en bewegen en hebben sportbegeleiders in dienst

Van 's morgens 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12.30-18.30 uur verzorgen zij kinderopvang op onze locatie, 
voor 3 scholen.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Maandag: Humankind IKC De Schelfhorst Tandem
Dinsdag: Humankind IKC De Schelfhorst Tandem
Woensdag: Humankind IKC De Schelfhorst Tandem 
Donderdag: Humankind IKC De Schelfhorst Tandem
Vrijdag: Humankind IKC De Schelfhorst Tandem
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6.3 Vakantierooster

Tweede Paasdag 10 april

Hemelvaartsdag + vrijdag: 18-05-22 en 19-05-22

Tweede Pinksterdag: 29 mei

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 21 juli 2023 04 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Oudergesprekken ma,di, wo, do , vr vanaf 14.15 uur

Na schooltijd zijn groepsleerkrachten bereid om vanaf 14.15 uur gesprekken te voeren of een afspraak 

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met IKC Schelfhorst Tandem, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

centrale ligging

elke dag buiten

ruimte om talenten te ontdekken

voetbalveld in de buurt.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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te maken. Mits er geen bijeenkomsten zijn gepland. De deur van de directie staat spreekwoordelijk in 
principe altijd open.
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