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1. Inleiding
Welkom op obs Villa Nova!
Openbare basisschool Villa Nova is een jonge school van Stichting OOK (Openbaar Onderwijs
Kampen) in de nieuwbouwwijk Het Onderdijks.
Op obs Villa Nova wordt gewerkt met het huiskamerconcept (een speciaal voor Villa Nova
ontwikkeld schoolconcept) en anticipeert hiermee op de vraag naar vernieuwend onderwijs.
Met dit schoolconcept willen wij kinderen onderwijs bieden die gericht is op de huidige
samenleving. Dit is terug te zien in de uitstraling van de school, maar vooral in het dagelijks
handelen. Er is gekozen voor vernieuwende lesmethodieken en er wordt gebruik gemaakt van
de nieuwste multimedia.
Het schoolconcept is in het schooljaar 2013-2014 vormgegeven en verder uitgewerkt door
ervaren en betrokken leerkrachten van Stichting OOK. Het Villa Nova team toetst het
schoolconcept ieder jaar op relevante veranderingen, zodat we altijd bij de tijd blijven.
We zijn er trots op dat we blijven groeien en dat ouders en kinderen uit heel Kampen bewust
voor de Villa blijven kiezen.
Deze schoolgids bevat alle informatie over obs Villa Nova. Van onze kernwaarden tot ons team.
Van de inhoud op onderwijs tot ouderbetrokkenheid. Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
dan vernemen wij dit uiteraard graag.
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2. Algemene gegevens van de school
2.1. Gegevens van de school
obs Villa Nova
Bouwkamp 4
8266 KL Kampen
Telefoonnummer: 038-2031000
E-mail: directie@obsvillanova.nl

Website: http://www.obsvillanova.nl
Facebook: http://www.facebook.com/obsvillanova
Instagram: obsvillanova
2.2. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
Bestuurder: Irma Gelderblom
Openbaar Onderwijs Kampen
Oudestraat 216K
8261 CA Kampen
Telefoon: 038-3332243
E-mail: db@ookkampen.nl
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3. Het team: functies en taken
Op Villa Nova werkt een enthousiast, gedreven en nieuwsgierig team. Het is een mix van
leerkrachten en mensen die ondersteunend zijn om zo goed mogelijk onderwijs te realiseren.
We werken in schooljaar 2022-2023 in 6 huiskamers. Graag stellen wij het team aan u voor.
De Speelkamer (kleutergroep)
In deze huiskamer zijn Ellen Nieborg en Remco Schakelaar de leerkrachten. Ellen werkt op
maandag en dinsdag en Remco op woensdag, donderdag en vrijdag. Bij de start van het
schooljaar zal Remco vervangen worden door Mellanie Noordhuis i.v.m. het opnemen van
studieverlof.
De Schatkamer (groep 2/3)
Lisa Hergaarden is de leerkracht van de Schatkamer op dinsdag t/m donderdag. Ellen Diender
werkt met deze groep op maandag en vrijdag.
De Tuinkamer (groep 4)
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is Jan Jaap Kroeze de leerkracht. Op donderdag en
vrijdag staat Isa Brinkman, een WPO student voor de groep. Zij wordt begeleid door Jan Jaap. Op
donderdag is Ilona Roelse achtervang voor deze groep.
De Uitkijk (groep 5/6)
Ilona Roelse is de leerkracht van de Uitkijk op de maandag en dinsdag. Sytske Bottenberg werkt
in deze huiskamer op woensdag tot en met vrijdag.
Het Appartement (groep 7/8)
Joost Groot Zevert is de leerkracht van het Appartement. Hij is er van maandag t/m vrijdag.
De Bovenkamer (groep 7/8)
In deze huiskamer is Martijn van Schellen de leerkracht. Martijn is er op maandag t/m vrijdag.
Onderwijsassistent
Christine Vos-Doorduin is onze onderwijsassistent. Zij ondersteunt het leren van leerlingen in
en soms buiten de groep. Christine is er op woensdag, donderdag- en vrijdagochtend.
Ook Tamara Schoonhoven is één van onze onderwijsassistenten. Zij is in opleiding tot
leerkracht en daarom zal Tamara ook regelmatig voor de groep te vinden zijn. Tamara werkt op
de maandag en de vrijdag.
Intern Begeleider
Onze Intern Begeleider is Lianne van Schagen. Ze is er op maandag, dinsdag en woensdag.
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Onderwijsspecialist
Ilona Roelse is onze onderwijsspecialist. Samen met de Intern Begeleider is zij verantwoordelijk
voor de zorg binnen de school.
Onderwijscoaches
Ellen Nieborg en Remco Schakelaar zijn de onderwijscoaches. Zij werken met het team aan het
ontwikkelen en borgen van de doorgaande lijn van ons onderwijs. Ellen richt zich hierbij vooral
op het jonge kind (groep 1 t/m 4) en Remco op het oudere kind (groep 5 t/m 8).
Locatieleiding
Jennifer de Wit is de directeur. Jennifer is er op dinsdag, woensdag en donderdag.
Vertrouwenspersoon
Ellen Nieborg is de vertrouwenspersoon van onze school voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Ellen is er op maandag, dinsdag en woensdag. Mocht u haar willen spreken, dan kunt u het
beste contact met haar opnemen via ellen@obsvillanova.nl.
EHBO/BHV
Lisa Hergaarden, Jan Jaap Kroeze, Martijn van Schellen en Remco Schakelaar zijn geschoold in
bedrijfshulpverlening, waar EHBO onder valt, evenals hulp bij brand, evacuatie, etc. Zij zullen
zich jaarlijks bijscholen.
Gym
Alle kinderen krijgen één keer per week gym van een vakleerkracht. De gymlessen worden
gegeven door Arne Dekker. De gymlessen worden gegeven in sporthal De Reeve op de
maandag. De kleuters krijgen gym op dinsdag in ons eigen speellokaal.
Schoolopleider
Jan Jaap Kroeze is de schoolopleider van Villa Nova. Hij is verantwoordelijk voor alle zaken
omtrent het opleiden in de school, waaronder de begeleiding van stagiaires. Jan Jaap is te
bereiken op: janjaap@obsvillanova.nl.
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4. De uitgangspunten van onze school
4.1. Obs Villa Nova
Op obs Villa Nova kom je thuis! Binnen ons huiskamerconcept creëren wij een plek waar
leerlingen mogen opgroeien tot zelfstandige mensen. In de fijne sfeer van de huiskamers
spelen, leren, eten, overleggen, beslissen, reflecteren we en dragen leerlingen zorg voor
zichzelf en elkaar. Op Villa Nova kijken we naar de individuele behoefte van een kind, ook wel
gepersonaliseerd leren genoemd. Er wordt daarbij gewerkt vanuit een growth mindset.
Capaciteiten kun je ontwikkelen, het mag in je eigen tempo en iedereen is in staat, met de
juiste begeleiding en overtuiging, zijn of haar capaciteiten te vergroten. Op Villa Nova werken
we daarbij met portfolio’s, persoonlijke leergesprekken en ouder- kindgesprekken.
Op onze school willen we onze leerlingen de competenties eigen maken die ze nu, maar vooral
in de toekomst nodig hebben. ICT neemt daardoor een belangrijke rol in. Dit wordt ingezet om
leerlingen te volgen, maar ook als didactisch middel. Naast de digitale competenties krijgen de
andere 21e eeuwse competenties aandacht binnen de thema’s die we in de hele school
aanbieden. We hebben het dan over competenties als: communiceren, creatief
denken/handelen, kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken, zelfregulering, sociale
en culturele vaardigheden.
We streven er altijd naar om ieder kind van 4 tot 12 jaar goed onderwijs te bieden in een
uitdagende leeromgeving. We werken daarbij intensief samen met de kinderen, hun ouders en
extern betrokken partners. Alle partijen worden mede-verantwoordelijk gemaakt voor het
leerproces en als belangrijke bron gezien van informatie en expertise.
De kinderen van Villa Nova staan midden in de razendsnel ontwikkelende samenleving.
Gepersonaliseerd, maar vooral samen.
Welkom!
4.2. De kernwaarden van onze school
De volgende vier waarden omvatten de kern van wie wij samen zijn.
Wij komen thuis
Bij ons leer je voor de rest van je leven, dit is je basis. En het vertrekpunt is die van je eigen
ontwikkeling. Je leert het best als je goed in je vel zit, jouw omgeving moet daarom veilig zijn.
De huiskamer is zo’n veilige plek, daar mag je zijn wie je bent, daar groei je op tot een
zelfstandig mens. Daarvoor moet je bepaalde vaardigheden oefenen zoals samen spelen,
overleggen, beslissen, maar ook samen de verantwoording dragen voor de huiskamer, de
spullen en elkaar. Je ervaart het prettige gevoel van thuiskomen.
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Wij willen inspireren
Wie leert, ontdekt. En wat is er leuker dan je ontdekkingen delen met anderen? Zo inspireer je
mensen om je heen en help je ze leren. Dat is het klimaat waarin jij groeit.
Want ontdekken, betekent je ontwikkelen. En dat zien we graag gebeuren. Bij jou, bij onszelf en
natuurlijk ook bij je ouders en andere betrokkenen bij Villa Nova.
Wij zijn sterk betrokken
Je bent wereldburger als je je realiseert dat wat jij doet effect heeft op de rest van de wereld.
Dat betekent dat je nadenkt over de keuzes die je maakt. Bij ons leer je hoe je dat het beste
doet.
Zo zorgen wij ervoor dat je als kind van nu klaar bent voor straks. We zijn sterk bij jou en de
mensen om je heen betrokken, omdat we willen dat jij een mooie toekomst tegemoet gaat.
Wij zijn nieuwsgierig
Als je nieuwsgierig bent, verlang je naar meer. Meer kennis, meer ervaring, meer diepgang. Bij
ons ben je medeverantwoordelijk voor waar je die nieuwsgierigheid op richt. Jij mag kiezen en
en wij helpen jou om je te ontwikkelen. Daarna deel je het met de kinderen en de volwassenen
om je heen. Dan wordt het een gezamenlijk proces.
4.3. Missie van obs Villa Nova
Villa Nova is een (reguliere) openbare basisschool, die zich kenmerkt door vernieuwend
onderwijs in een (huiselijke) vertrouwde omgeving. Ze werkt hiervoor samen met de kinderen,
met de ouders en met extern betrokken partners.
Villa Nova wil ieder kind van 4 tot 12 jaar goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving
bieden. Om deze missie te bereiken worden leerlingen en ouders medeverantwoordelijk
gemaakt voor het leerproces en als belangrijke bron van informatie en expertise gezien. De
leerkrachten doen ertoe en krijgen ruimte hun professionele competenties zoveel mogelijk te
benutten. Besluiten liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Onderwijs wordt op deze manier
dynamischer en sluit continu aan op de individuele behoeften binnen de groepen en de school.
De kinderen van Villa Nova staan midden in de samenleving en worden opgeleid tot
wereldburgers. Dat betekent dat je je realiseert dat wat jij doet, effect heeft op de rest van de
wereld. Om dit te bereiken moeten kinderen zich (wereld)breed ontwikkelen en excelleren. Er
wordt ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van de skills die nodig zijn in deze tijd
(samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, onderzoekend- en ontdekkend
leren, creativiteit, kritisch denken, communiceren, en leren van en met elkaar).
Op Villa Nova kunnen kinderen zichzelf zijn en er is ruimte voor talentontwikkeling. Het streven
is dat ieder kind minimaal de kerndoelen behaald. Dat zijn de doelen voor domeinen zoals taal,
lezen, rekenen en wereldoriëntatie, die de kinderen aan het eind van groep 8 moeten
beheersen en die zijn vastgelegd door het ministerie.
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Villa Nova onderscheidt zich door continu in ontwikkeling en lerend te zijn en waarborgt de
kwaliteit door middel van feedback en procesgerichte evaluatie door alle betrokkenen (team,
leerlingen en ouders).
4.4. Visie op leren
‘Leren doe je met elkaar, van elkaar en alleen’.
Op Villa Nova kijken we naar de individuele behoeften van een kind. We kiezen voor een
passend aanbod gericht op mogelijkheden en grenzen van ieder kind. De groei van het kind,
individueel en in de groep, staat voorop en waar Villa Nova de ondersteuningsbehoefte van het
kind niet kan beantwoorden, wordt gezocht naar passend aanbod. Leren zien wij als een actief
sociaal proces. We leren van elkaar en met elkaar. Binnen dit proces krijgen onze leerlingen in
toenemende mate steeds meer medeverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en worden
ze begeleid en gestuurd door professionals. We willen het beste uit het kind halen en streven
hierbij om ieder kind minimaal de kerndoelen te laten beheersen. De kerndoelen zijn vertaald
in duidelijke leerlijnen, zodat concrete doelen kunnen worden gesteld die omschrijven wat
kinderen moeten kennen en kunnen. Met ondersteuning van onder meer de leerlijnen in
Parnassys wordt een sterk taal-, lees- en rekenaanbod gecreëerd en krijgt het leren van de
Engelse taal een belangrijke rol.
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerling worden de gegevens rondom het
leerproces vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem van Parnassys en werken de kinderen
zodra het kan zelf aan hun digitale portfolio via Social Schools. Twee maal per jaar wordt vanaf
groep 3 de IEP-toets afgenomen zodat we de ontwikkelingen van de leerlingen nauw kunnen
volgen en ons onderwijs hierop kunnen afstemmen. Naast deze summatieve vorm van het
volgen van onze leerlingen, zijn de formatieve assessments ook een belangrijke schakel in het
ontwikkelproces. Formatief betekent dat de prestaties van een leerling niet worden vergeleken
met die van andere leerlingen, maar met zijn eigen eerdere resultaten. Daarmee wordt de
persoonlijke ontwikkeling in beeld gebracht. Onder assessment verstaan we de manier waarop
leerlingen vooruit geholpen worden in hun leerproces: o.a. door feedback te geven, vragen te
stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruitziet. Om
de doelen van de leerlingen helder te krijgen ligt de nadruk in eerste instantie op de
groepsdoelen die worden vastgesteld aan de hand van de kerndoelen. Wanneer blijkt dat de
leerling de groepsdoelen voldoende beheerst, kan meer uitdaging geboden worden door de
lesstof te verrijken. Wanneer de groepsdoelen meer inoefening vragen is er de mogelijkheid om
hier extra ondersteuning in te bieden.
Naarmate de leerling ouder wordt, zal er ook steeds meer ruimte komen voor persoonlijke
doelen. Deze doelen worden samen met de leerling en de leerkracht vastgesteld (van teacher
assessment - naar peer assessment - naar self assessment). Deze vaardigheid kan alleen van
kinderen worden verwacht als zij zelf ook getraind worden in hoe dit te doen. Dat doen we door
hen inzicht te geven in het leren via een growth mindset en met metacognitieve vaardigheden
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(leer-kracht) zoals concentreren, doorzetten, proberen, genieten van het leren en je fantasie
gebruiken.
4.5. Visie op ICT
ICT heeft een belangrijke rol op obs Villa Nova, aangezien volgens onderzoek digitale
geletterdheid één van de competenties is die kinderen zich eigen moeten maken voor de
toekomst. ICT wordt ingezet om leerlingen te volgen, maar ook als didactisch middel. Op obs
Villa Nova leren de kinderen hoe veilig kan worden omgegaan met internet en Social Media
(mediawijsheid) en het vinden van betrouwbare informatie door dit regelmatig te bespreken en
evalueren met de kinderen.
ICT wordt op obs Villa Nova ingezet als didactisch middel, waarbij wordt gestreefd naar een
afwisseling tussen het werken met en zonder Chromebook (individueel of in groepen). ICT als
didactisch middel wordt ten eerste ingezet om gericht de individuele leerling te kunnen laten
oefenen (met name bij rekenen, lezen en spelling) en ten tweede om de leerlingen in staat te
stellen kennis te vergaren, delen en samen te werken (met name bij wereldoriëntatie).
Daarnaast wordt ICT ingezet als communicatiemiddel met ouders (o.a. via Social Schools) en
wordt ICT gebruikt als marketingmiddel via de website en Facebook.
De één leert makkelijk door een klassikale les of video te volgen, terwijl de ander genoeg heeft
aan het lezen van een tekst. De nieuwe digitale toepassingen ondersteunen de verandering van
kennisoverdracht naar kennisconstructie. Ze stimuleren samenwerkingsverbanden binnen en
buiten de school. Zo biedt een digitale overdracht de mogelijkheid om een ononderbroken
leerproces te organiseren als een leerling afwezig is geweest. Ook vergemakkelijkt het de
communicatie tussen school en opvang. Daarnaast kunnen de leerlingen tijdens de BSO of
voorschoolse opvang bij hun bestanden en kunnen zij ermee aan de slag indien gewenst.
4.6. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
Obs Villa Nova is één van de zes scholen van Stichting OOK. Obs Villa Nova is een zelfstandig
functionerende school met een eigen onderwijsconcept, al valt het administratief onder het
BRIN-nummer van ODS De Engelenberg.
Gedragscode stichting OOK.
Binnen onze school vinden we het belangrijk dat iedereen zich respectvol gedraagt.
Daarom heeft stichting OOK een gedragscode beschreven waarin staat wat we hieronder
verstaan. Daarin staat beschreven wat we van leerlingen, ouders, leerkrachten en overige
medewerkers verwachten.
De gedragscode geeft iedereen de ruimte te zijn wie hij/zij wil zijn en geeft aan hoe we vinden
dat we met elkaar moeten omgaan.
We zijn er trots op dat we kunnen zeggen dat we op onze school een positief klimaat ervaren,
zoals blijkt uit recent onderzoek. En we gaan er zorgvuldig mee om, om dit in de toekomst zo te
houden. Vanwege de omvang nemen we niet de volledige code op in de schoolgids, maar
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verwijzen we naar het bestaan van de code. Mocht iemand de code willen ontvangen, dan is de
directeur altijd bereid deze aan u te overhandigen.
4.7. Openbare identiteit
Obs Villa Nova is een openbare basisschool. Zij is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun
geloof, cultuur, levensovertuiging, e.d.
Levensbeschouwelijk onderwijs wordt op Villa Nova gezien als onderwijs dat zorgt voor een
bewustwording bij leerlingen van de levensbeschouwelijke oriëntatie van zichzelf en die van
anderen.
Dit betekent dat wij ons niet alleen richten op een aantal godsdienstige stromingen, maar dat
het breder wordt getrokken. Er wordt ook gekeken naar de sociale-, emotionele- en
maatschappelijke belevingen van anderen. Er wordt onderwijs gegeven vanuit een neutraal
karakter. Uitgegaan wordt van de gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke stromingen.
Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de LEVO kalender van Stichting OOK.
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5. Organisatie van ons onderwijs
5.1. De huiskamer
De huiskamer is de veilige basis van het kind. In de huiskamer wordt er gespeeld, geleerd,
gelachen, gereflecteerd, gepraat, gegeten en gedronken. Alle huiskamers hebben eigen
toiletten en een eigen keuken. Beneden is er plek om samen te zijn en om te leren en te spelen.
Op de vide is er plek om je terug te trekken, om alleen te zijn of juist om samen te werken als
de situatie daarom vraagt. De kinderen zijn samen verantwoordelijk voor het opruimen en het
netjes houden van de huiskamer.
Ieder jaar aan het begin van het schooljaar worden gezamenlijk met de kinderen
huiskamerafspraken (b.v. gezamenlijke verantwoordelijkheid) en Villa Nova afspraken opgesteld.
Deze afspraken worden regelmatig met de kinderen geëvalueerd en bijgesteld.
De kinderen kiezen altijd een eigen werkplek, niemand heeft een vaste plek in de huiskamer.
Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling daarom vraagt, wordt er een uitzondering
gemaakt. Daarnaast heeft ieder kind in de huiskamer de beschikking over een eigen kluisje met
een spiegel. Op deze spiegel kan het kind eigen aandachtspunten of complimenten opschrijven.
Op deze manier wordt het kind bewust van zijn eigen handelen/ ontwikkeling.
In principe wordt er op Villa Nova gewerkt met combinatiegroepen. Dat betekent dat er
meerdere leerjaren bij elkaar in een huiskamer zitten. Het leeftijdsverschil dat er is, zien wij als
een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Als jongste kind in de groep kan en mag
je leren van de oudere kinderen. En als oudste kind mag je leren om de jongere kinderen te
helpen. Verder heeft een gecombineerde groep als voordeel dat we beter in staat zijn om
gepersonaliseerd leren te bieden. Kinderen kunnen aansluiten bij de instructie die passend is
bij de eigen ontwikkeling.
5.2. Eten en drinken op school
Op alle dagen wordt het eten en drinken op Villa Nova verzorgd door de school. Om een
huiselijk sfeer te creëren wordt tussen de middag de lunch door de kinderen voorbereid.
Gezamenlijk met de lunchhulp dekken de kinderen de tafel en wordt de tafel afgeruimd. Er
wordt ook gezamenlijk aan tafel gegeten. ‘s Morgens krijgen de kinderen iets te drinken en fruit.
Aan het lunchen op school zijn kosten verbonden. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 11.8.
5.3. Buitenspelen
Villa Nova ligt naast een openbare speelruimte van de wijk Het Onderdijks. Wij maken graag
gebruik van deze rijke buitenomgeving. Het eigen plein voor de school wordt met name
gebruikt door de kleuters. Zij spelen ‘s ochtends een gedeelte van de pauze samen met de
andere leerlingen van de onderbouw. Dit stukje schoolplein is omheind d.m.v. een haag
vermengd met afrastering. Het geheel is afgesloten door een hek. De rest van het schoolplein is
gekaderd door bossages, het hek van het Stroomdal en een kunstwerk van potloden. De
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groepen 3 en 4 moeten op dit deel van het buitenterrein spelen tot de oranje strepen. Wel
mogen ze via de verharde paden naar het voetbalveldje en het betegelde veld ernaast. Ze
mogen alleen naar andere delen van de buitenomgeving onder begeleiding van een
volwassene. De kinderen uit de overige groepen hebben ook de keuze om te gaan spelen in de
natuur in het gebied rondom de school. Dat mag vanaf groep 5. Kinderen vanaf groep 5 met
een zwemdiploma mogen in de lunchpauze ook naar het eilandje met een touw-veerpontje.
Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om hier in de ochtend- en middagpauze te spelen. De
buitenomgeving zal ook tijdens lessen waar mogelijk worden gebruikt. In samenspraak met de
kinderen worden hier nadere afspraken over gemaakt.
Toezicht
Leerkrachten van groep 1 tot en met 4 staan op het plein in het gebied tot de oranje strepen.
Leerkrachten van groep 5 tot en met 8 staan op specifieke plekken in het gebied buiten de
oranje strepen. Leerkrachten moeten buiten zijn als hun kinderen ook buiten zijn. Zolang er nog
geen toezicht is mogen de kinderen niet naar buiten maar moeten ze wachten bij de
hoofdingang.
We nemen de regels in de eerste week van het schooljaar in de kring door en na elke vakantie.
Eén van de leerkrachten is specifiek belast met het toezicht op de fysieke veiligheid. Hij of zij
loopt om die reden rond op het gehele terrein.
Aanvullende afspraken
Met de gemeente is afgesproken dat zij een dag van tevoren zullen melden dat er gemaaid gaat
worden. De afspraak is dat zij zullen maaien voordat de kinderen naar school komen, dus om
07.00/07.30 uur starten ze met het maaien van het grasveld om de school. De gemeente
gebruikt een grasmaaier met een achteruitrijcamera. De bestuurder heeft als instructie
meegekregen dat hij direct moet stoppen wanneer er zich onverhoopt toch kinderen in het
gebied bevinden en ons daarop moet aanspreken. De bestuurder geeft aan de directeur door
wanneer hij klaar is met maaien.
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6. Inhoud van ons onderwijs
In de ochtend worden in alle groepen de basisvakken aangeboden op dezelfde tijdstippen. De
inhoud is passend bij de leeftijd van de kinderen in de huiskamer. We hebben het dan over de
vakken rekenen, taal/lezen, spelling en Engels. In de middag worden de overige vakken
integraal aangeboden door middel van thematisch werken (onderzoekend en ontwerpend
leren).
6.1. Gepersonaliseerd leren
Op Villa Nova willen we ons onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten op het kind, ook wel
gepersonaliseerd leren genoemd. Gepersonaliseerd betekent voor ons dat er voldoende ruimte
is voor het kind om (waar het kan) op eigen niveau te werken, er is ruimte voor de eigen
inbreng van het kind, kinderen worden betrokken bij het eigen leerproces en er wordt zoveel
mogelijk onderwijs geboden passend bij de leerstijl die het kind heeft. Er wordt gewerkt met
leerdoelen die vanuit de leerlijnen worden opgesteld. De leerkracht is er om het leerproces te
begeleiden en te monitoren. Met de kinderen vinden regelmatig leergesprekken plaats waarbij
de doelen van de voorafgaande periode worden geëvalueerd. Tevens worden er tijdens een
leergesprek nieuwe doelen opgesteld.
Instructies worden afgestemd op wat er nodig is. Zo kunnen instructies klassikaal, op groeps- of
individueel niveau gegeven worden. De leerkracht maakt een planning door de kerndoelen en
de leerlijnen naast elkaar te leggen. Zo kan de leerkracht zien aan welke instructies de
leerlingen deel moeten nemen. Hierdoor wordt er gezorgd dat het lesaanbod kerndoeldekkend
is en de leerling ontwikkelt op zijn eigen niveau. Vanaf schooljaar 2022-2023 worden de
Parnassys leerlijnen gebruikt om de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen. Daarnaast
formuleert het kind zijn eigen leerdoelen waaraan hij wil werken. Zowel de groepsdoelen als de
persoonlijke ontwikkeldoelen worden gedeeld met het kindportfolio van Social Schools.
6.2. Instructie en verwerken van de lesstof
Op Villa Nova krijgen de kinderen de kans om de lesstof op verschillende manieren te
verwerken. Er wordt ingezet op individuele verwerking en samenwerkend leren. Schriftelijk en
digitaal. Door een diversiteit aan werkvormen aan te bieden kunnen meerdere leerstijlen
aangesproken worden en leren de kinderen verschillende competenties ontwikkelen.
6.3. Rekenen
Tijdens de rekenles staat het lesdoel centraal. De leerlingen weten wat zij aan het einde van de
les geleerd moeten hebben. Om aan dit lesdoel te werken worden er verschillende materialen
ingezet. Per les wordt er gekeken welk materiaal er het beste past bij die les. Zo kan er digitaal
verwerkt worden met Calcularis of Rekentuin. Maar naast deze digitale verwerking kan er ook
gekozen worden voor spellen van de methode Met Sprongen Vooruit, met concreet materiaal of
ontwerpt de leerkracht eigen lesmateriaal.
Rekenen wordt dagelijks aangeboden in de groepen 3 t/m 8. Iedere dag is er minimaal een
kwartier aandacht voor automatiseren. Dit kan door middel van een sommenrace, spellen van
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Met Sprongen Vooruit, bewegend leren maar ook door de inzet van Calcularis, Rekentuin of
eigen ontworpen lesmateriaal. Daarnaast is er iedere dag een rekenles van 45 minuten. Deze
lessen worden vormgegeven aan de hand van de lesdoelen uit de handleiding van Wereld in
Getallen. De handleiding geeft aan welk lesdoel aan bod moet komen en de leerkracht vormt
hieromheen zijn eigen les.
Bij de kleuters wordt rekenen twee/drie keer per week aangeboden tijdens de werkles. De
doelen uit SLO worden gebruikt ter voorbereiding op de rekenles. De leerkracht ontwerpt
hieromheen haar eigen lessen.
6.4. Taal- en leesonderwijs
Ons taal- en leesonderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:
● (Technisch) lezen: dagelijks minimaal 30 minuten (afhankelijk van het leerjaar).
● Taal: dagelijks 45-60 minuten (afhankelijk van het leerjaar).
● Spelling: 4 keer per week, 20 minuten.
● Begrijpend lezen: 2 keer per week, 30 minuten (afhankelijk van het leerjaar).
Bij de kleuters wordt taal en lezen twee/drie keer per week aangeboden tijdens de werkles. De
doelen uit SLO worden gebruikt ter voorbereiding op de taalles. De leerkracht ontwerpt
hieromheen haar eigen lessen.
(Technisch) lezen
Obs Villa Nova hecht er veel waarde aan dat de kinderen goed leren lezen. Om een goede start
te maken wordt er gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen in groep 3. Voor de
overige groepen zijn leesboeken beschikbaar in onze eigen schoolbibliotheek, daarnaast
kunnen we gebruik maken van de boeken uit de bibliotheek van Kampen. Vanaf groep 4 wordt
er geen vaste methode gebruikt, maar wordt er nog wel dagelijks gelezen. Er worden diverse
werkvormen ingezet om het leren lezen te stimuleren en te begeleiden. Denk hierbij aan het
duo- of tutorlezen, het Ralfi lezen en het vrij lezen. Ons belangrijkste doel is dat onze leerlingen
gemotiveerde lezers worden. Er is daarom veel aandacht voor leesmotivatie. Door boekpromotie
en andere stimulerende activiteiten rondom leesboeken zorgen we ervoor dat leerlingen meer
plezier krijgen in het lezen.
Bibliotheek op school
Onze school is een structurele samenwerking aangegaan met de Bibliotheek Kampen onder de
noemer ‘de Bibliotheek op school’. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor een
prettig en stimulerend leesklimaat binnen de school, waardoor kinderen meer gaan lezen,
zowel op school als thuis.
De Bibliotheek op school is een meerjarige samenwerking tussen school en bibliotheek,
bestaande uit de volgende onderdelen op obs Villa Nova:
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1. Onbeperkt gebruik van (lees)boeken van de Bibliotheek Kampen. Onze leescoördinator
stemt de inhoud van de boeken af met de leesconsulent van de school, zodat er
regelmatig nieuwe boeken op school aanwezig zijn.
2. De leesconsulent. Een vast gezicht vanuit de Bibliotheek Kampen. Zij stemt af met de
leescoördinatoren, ondersteunt en adviseert het team en kan ook leerlingen en ouders
van advies voorzien.
3. Tijd voor lezen in het lesrooster. Elke leerkracht besteedt structureel aandacht aan vrij
lezen, voorlezen en praten over boeken. Leerkrachten gebruiken effectieve werkvormen
om leesplezier te stimuleren.
4. 100% lidmaatschap. Alle leerlingen en leerkrachten worden lid van de Bibliotheek
Kampen en de schoolbibliotheek.
5. De leesmonitor. Eenmaal per jaar vullen leerlingen van groep 4-8, alle leerkrachten en
de leesconsulent digitale vragenlijsten in. Hierdoor kunnen we meten of onze
inspanningen daadwerkelijk leiden tot meer leesplezier.
De leesconsulent van de Bibliotheek die verbonden is aan onze school is Ellen Buitenhuis. De
leescoördinator van onze school is Jan Jaap Kroeze.
Naast de bibliotheek op school gaan we minimaal 2 keer per jaar op bezoek naar de bibliotheek
van Kampen.
Taal en spelling
Voor spelling maken we vanaf groep 4 gebruik van de methode Staal. Hierbij wordt er gewerkt
met de spellingcategorieën van José Schraven. Voor de leerlingen uit groep 3 zit het onderdeel
spelling verweven in de methode Veilig Leren Lezen.
De methodiek Kansrijke taal wordt gebruikt om ons taalonderwijs vorm te geven. Kansrijke Taal
combineert talige inhoud en pedagogisch & didactisch handelen met een rijke leeromgeving
tot één praktijkconcept voor de basisschool. Er wordt gewerkt vanuit de leerlijnen, die een basis
bieden voor de planning van de lesstof. Leerkrachten ontwerpen vanuit de leerlijnen hun eigen
lessen en verwerkingsmateriaal. Veel taalonderdelen worden verwerkt in het thema waar op dat
moment aan gewerkt wordt. Zo zorgen we voor een geïntegreerd aanbod. Daarnaast maken de
leerkrachten gebruik van de digitale methodes Taalzee en Muiswerk.
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen wordt aangeboden met behulp van Kidsweek. Deze methode gaat uit van het
nieuws van alledag. Door middel van nieuwsitems leren de kinderen begrijpend lezen. Doordat
Kidsweek ook digitaal is, blijft deze methodiek continu up to date, zodat het uitdagend blijft
voor de kinderen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van teksten die passen bij het thema
dat die periode centraal staat.
6.5. Engels
Op obs Villa Nova wordt in alle groepen Engels gegeven. Dit gebeurt (bijna) dagelijks. We
gebruiken hiervoor Groove.me. Groove.me is een digitale lesmethode Engels voor het
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basisonderwijs waarbij muziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van het
liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod.
Daarnaast worden voor Engels o.a. Duolingo, Words & Birds en Squla ingezet om te oefenen.
6.6. Schrijven
Op Villa Nova leren de kinderen schrijven in blokschrift. Hiervoor wordt de methode
Pennenstreken gebruikt. Afhankelijk van de leeftijdsgroep wordt het schrijfonderwijs dagelijks
tot een paar keer per week aangeboden.
6.7. Lichamelijke opvoeding
Er wordt veel aandacht besteed aan bewegen. In de school is in de hal een ruimte beschikbaar
voor bewegingsactiviteiten met materialen (met name kleuters) en ook het buitengebied wordt
intensief gebruikt. Alle kinderen krijgen één keer per week gym dat door een vakleerkracht gym
wordt gegeven. Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar sporthal De Reeve. De gemeente Kampen
zorgt voor busvervoer naar de gymzaal.
Daarnaast wordt er minimaal één keer per week een bewegend leren activiteit aangeboden
door de leerkracht van de groep. Dit kan zowel binnen als buiten gebeuren.
6.8. Culturele vorming
Onze school beschikt sinds schooljaar 2019-2020 over een cultureel beleidsplan. Onze
cultuurcoördinator is Remco Schakelaar. In overleg met het team is er een programma
opgesteld vanuit de beschikbare middelen om o.a. voorstellingen te bezoeken. Iedere groep
heeft een eigen programma. Daarnaast is de culturele vorming opgenomen in de
themaplanning (zie hoofdstuk 6.9).
6.9. Thematisch werken en wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie wordt ondergebracht in de schoolbrede thema’s die worden ingezet op Villa
Nova. Er wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van onderzoekend en ontwerpend leren. Op
deze manier wordt tegemoet gekomen aan de nieuwsgierigheid van de kinderen. De kinderen
krijgen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken of om een oplossing te bieden voor een
probleem. Vanuit het brede thema dat wordt aangeboden kiezen de kinderen zelf een
onderzoeksvraag om verder uit te diepen.
Sinds schooljaar 2020-2021 wordt er gewerkt met de nieuwe wereldoriëntatie methode GO!
(Geïntegreerd Onderwijs). Binnen GO! kunnen kinderen thematisch op ontdekkingstocht. Alle
wereldoriënterende inhoud is aanwezig in de digitale leeromgeving. De samenhang tussen de
vakken komt zo goed tot zijn recht en de kinderen leren verbanden te zien. Het uitgangspunt
van GO! is dat leerlingen gaan nadenken over Grote Vragen en de manier waarop alles met
elkaar verbonden is. De thema’s die GO! aanbiedt zijn dus breed en kunnen voor zowel de
onderbouw als de bovenbouw ingezet worden. De kinderen krijgen een thema in hun
schoolloopbaan twee keer aangeboden. De basis ligt in de onderbouw en de verdieping en
verbreding komt in de bovenbouw. Binnen het thema wordt samenhang gezocht met de
volgende vakgebieden:
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●
●
●

Wereldoriëntatie (natuur, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en techniek).
Creatieve vorming (tekenen, handvaardigheid, beeldende vorming, etc.).
Muziek, drama, dans en toneel.

In het portfolio wordt vastgelegd welke onderzoeksvragen kinderen hebben uitgezocht en op
welke gevarieerde manieren het kind heeft gewerkt aan de thema’s. Elk kind kan hiermee laten
zien dat hij/zij voldoet aan de kerndoelen.
In zowel de bovenbouw als de onderbouw wordt tijdens deze thema’s groepsdoorbroken
gewerkt.
Eenmaal in de twee jaar doen groep 7-8 zowel praktisch als theoretisch verkeersexamen.
Kleuters
Naast de schoolbrede thema’s van GO! werken de kleuters ook met de projecten van de
Kleuteruniversiteit. Kleuteruniversiteit maakt, in samenwerking met uitgevers van
kinderboeken, digitale, thematische projecten voor kleuters op basis van prentenboeken. De
projecten bevatten lessen en activiteiten op taal- en rekengebied, maar ook wereldoriëntatie,
sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, muziek, dans, drama en Engels komen aan bod.
De leerkrachten kiezen projecten die aansluiten bij de actuele behoeften van de kinderen. De
projecten sluiten aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. De voortgang van de kleuters
wordt constant bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van Parnassys.
6.10. Overige onderdelen van het lesprogramma
In alle huiskamers wordt ’s morgens gezamenlijk gestart met een opening. Tijdens deze
opening komen de volgende onderwerpen aanbod: dagplanning, groepsvormende activiteiten,
sociaal emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming, cultuur erfgoed, filosoferen met
kinderen, wereldgodsdiensten en culturele tradities.
Sociale- en emotionele ontwikkeling
Een kind is een sociaal wezen. Maar sociale vaardigheden moeten wel worden ontwikkeld. De
begeleiding in sociale vaardigheden op Villa Nova helpt kinderen inzien hoe ze bijvoorbeeld op
eigen niveau contacten met andere kinderen kunnen maken, een gesprek kunnen beginnen, om
kunnen gaan met kritiek, om kunnen gaan met pesten, enz. In de bovenbouw wordt jaarlijks de
Veiligheidsmonitor afgenomen. De kinderen geven hierbij aan hoe zij denken over hun eigen
(sociale) veiligheid en die van de anderen. De rapportage hiervan wordt gedeeld met alle
kinderen, ouders en de Inspectie.
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Burgerschapsvorming
Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de
toekomst in deze maatschappij zullen vervullen. Hiervoor moeten onze kinderen kennis en
vaardigheden ontwikkelen en deze vaardigheden moeten ingeoefend worden. Zij moeten
inzicht verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en ze moeten weten
hoe ze daarnaar moeten handelen. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen met
diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. Bij
burgerschapsvorming gaat het over het leren omgaan met elkaar, kennis hebben van de
democratie, het hebben van respect voor elkaar en voor de onderlinge verschillen.
Om dit te realiseren, doen we de volgende dingen:
● we bevorderen de basiswaarden, de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn
om deel te nemen aan de democratische rechtsstaat.
● we werken aan een open houding van kinderen.
● we gebruiken de school als “oefenplaats”; het zelf in de praktijk brengen van
burgerschap en leerlingen mogelijkheden geven om te oefenen met burgerschap en
integratie.
● we leren kinderen over verschillende wereldgodsdiensten, cultureel erfgoed en feesten
en tradities.
● we leren kinderen filosoferen en luisteren naar andere meningen en kinderen leren
respectvol met elkaar in discussie te gaan en voor hun mening op te komen.
● binnen de veiligheid van de school leren kinderen met elkaar omgaan en investeren wij
in de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
Samen werken wij aan een klimaat waarin iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. We
creëren een leeromgeving die voorbereidt op de toekomst en waarin we leerlingen leren hoe ze
met elkaar om gaan. Burgerschapsvorming brengt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en
houding bij die ze nodig hebben zodat ze nu en straks onderdeel kunnen zijn van de
samenleving.
Cultureel erfgoed
Met kinderen wordt op eigen niveau gesproken over wat door vorige generaties in onze stad
Kampen en in onze wereld gebouwd of gemaakt is, en wat daarvan de waarde is voor de
huidige generatie.
Filosoferen met kinderen
Op onze school wordt er met de kinderen gedacht, gepraat en geluisterd. Kinderfilosofie is
gericht op het leren verwoorden van hun eigen wereldbeeld, hoe het komt dat je denkt zoals je
denkt. Filosoferen begint altijd met het stellen van vragen. Zoals “Waar kom ik vandaan?”, “Wat
is bidden en/of mediteren?”, “Wat betekent afscheid nemen en dood gaan?”, kortom over vragen
die we samen met de kinderen de moeite waard vinden om te stellen en te onderzoeken.
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Wereldgodsdiensten
Het schoolplein lijkt haast de ideale ontmoetingsplaats voor kinderen met een hindoeïstische,
boeddhistische, joodse, christelijke, islamitische, niet-gelovige of andere achtergrond. De
godsdienstige achtergrond van kinderen biedt de mogelijkheden om hen met elkaar in gesprek
te laten komen. Laat kinderen maar aan elkaar vertellen over wat in hun godsdienst belangrijk
is. En laat ze maar met elkaar nadenken over de vragen die echt belangrijk zijn. We zullen
kinderen leren vanuit respect en begrip naar elkaar en anderen te leren luisteren en de
verschillen tussen godsdiensten te respecteren.
Culturele tradities
De cultuur in Nederland is gebaseerd op christelijke feesten. Aan deze culturele Nederlandse
tradities zullen ook wij uiteraard aandacht geven. Denk bijvoorbeeld aan
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Pinksteren, etc. Maar ook zal er gesproken worden over de
betekenis van Carnaval.
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7. Pedagogische visie, sociale en fysieke veiligheid
De basis van Villa Nova ligt in het huiskamerconcept. Een concept dat voornamelijk gestoeld is
op een pedagogische visie. Elk kind is onderdeel van een groep, waarin hij/zij volledig zichzelf
mag zijn; net als thuis. Kinderen worden gezien, gehoord en we willen hen helpen om hun
kwaliteiten verder te laten ontwikkelen. Doordat de kinderen onderdeel zijn van een groep,
doen we dit samen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat onze pedagogische visie is en hoe
wij zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat.
7.1. Pedagogische visie
‘Relatie, competentie en autonomie’.
Door te kiezen voor een huiskamer als lokaal zorgt Villa Nova voor een vertrouwde omgeving.
In deze omgeving zijn de leerlingen en de leerkracht er samen verantwoordelijk voor dat
iedereen zich veilig en thuis voelt. Door de verantwoordelijkheid ook bij de kinderen te leggen
wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. Om de veiligheid binnen de huiskamer te
waarborgen is het uitgangspunt binnen Villa Nova het waarderen van elkaars kwaliteiten en
accepteren van elkaars tekortkomingen. Op Villa Nova zien we de verschillen tussen elkaar als
een verrijking. Kinderen zullen bij ons de ruimte ervaren om zich steeds meer te ontwikkelingen
tot zelfstandige wereldburgers.
Activiteiten pedagogisch klimaat
Om het pedagogisch klimaat op obs Villa Nova te bevorderen worden o.a. de onderstaande
activiteiten ingezet:
● We willen een sfeervolle en flexibele leeromgeving creëren en hebben daarom flexibele
meubels en eet-/werktafels staan.
● We vinden het belangrijk dat de kinderen op Villa Nova zich gezamenlijk
verantwoordelijk gaan voelen voor de huiskamer(s), daarom worden gezamenlijk
huiskamerafspraken gemaakt, is iedereen verantwoordelijk voor de huiskamer (inclusief
keuken/toiletten) en wordt met de kinderen de aankleding van de huiskamer en
themahoek vormgegeven. Vanaf groep 1 wordt hier aandacht aan besteed en worden de
kinderen gedurende de basisschoolperiode in toenemende mate hier steeds meer
(gezamenlijk) voor verantwoordelijk.
● Bij Villa Nova wordt o.a. door middel van de levensbeschouwelijke lessen en de
Inspiratiekalender van Stichting OOK gericht aandacht gegeven aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt via diverse werkvormen en lessen
veelvuldig gewerkt aan groepsprocessen.
● In het didactische handelen op Villa Nova heeft reflectie een belangrijke rol. Diverse
reflectiemomenten worden regelmatig zowel individueel en groepsgewijs toegepast.
● Door aandacht te hebben voor jezelf, leer je jezelf en je eigen kwaliteiten goed kennen.
Dit zorgt ervoor dat je leert vanuit jezelf beslissingen te nemen. Op Villa Nova zijn
kinderen vrij om binnen de grenzen van veiligheid (de grenzen van volwassenen) zelf
beslissingen en keuzes te maken. Het leren omgaan met de consequenties hiervan is
dan ook een mooi leerproces.
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●

●

●
●

Om leer- en ontwikkelarrangementen te creëren waarbinnen verschillende
competenties een plaats kunnen krijgen, wordt gebruik gemaakt van thematisch
werken.
Villa Nova heeft een eigen leerlingenraad.
Er worden regelmatig individuele en gezamenlijke kindgesprekken georganiseerd met
kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten.
Ouderbetrokkenheid is op Villa Nova erg belangrijk. De ouders komen veel in de school
en worden bij de school betrokken. Dit zorgt voor een nog groter ‘thuisgevoel’.

Sociale veiligheid
Er wordt gewerkt vanuit de leerlijn Sociaal Gedrag van het CED (www.leerlijnen.cedgroep.nl).
Deze leerlijn is opgedeeld in het domein Zelfbeeld en het domein Sociaal Gedrag en kent een
opbouwende lijn van groep 1 tot en met 8. Daarnaast wordt in het kader van een goede sociale
veiligheid op school jaarlijks een monitor afgenomen onder de leerlingen van de bovenbouw
om te kijken hoe het staat met de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de Schoolveiligheidsmonitor van Praktikon. De jaarlijkse rapportage hiervan wordt
gedeeld met de kinderen, de ouders en de Inspectie. Op basis hiervan zullen eventueel nodige
interventies worden ingezet. De aanspreekpersoon met betrekking tot pesten is onze intern
begeleider. De inspectie van het onderwijs heeft in het bezoek in februari 2017 de sociale
veiligheid op onze school vastgesteld als voldoende.
Daarnaast wordt een bovenschools sociaal veiligheidsbeleid opgesteld voor alle scholen binnen
Stichting OOK.
7.2. Schorsing en verwijdering
Voor schorsing en/of verwijdering van leerlingen hanteren we het schorsingsprotocol van
Stichting OOK. Deze regeling is op te vragen bij de directeur.
7.3. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het gebruik van een meldcode is verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs,
kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie. Huiselijk geweld
en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen die een lange adem vragen en
een samenhangende aanpak. De meldcode helpt daarbij. De meldcode bestaat uit een
stappenplan, waarin staat wat de professionals moeten doen bij vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen.
De meldcode en de wet over de meldcode zijn opgesteld door het Ministerie van VWS, Jeugd en
Gezin, OCW en Justitie. Obs Villa Nova heeft een meldcode en de aanspreekpersonen zijn de
IB-er en de directeur.
De meldcode beschrijft wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van
geweld of mishandeling. Om dit zorgvuldig te laten gebeuren, wordt gebruik gemaakt van een
stappenplan:
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1. Signaleren en kindcheck; verzamel alle aanwijzingen die je vermoeden onderbouwen.
Check of er kinderen betrokken zijn.
2. Collegiale consultatie; bespreek je vermoedens en/of vraag advies aan een collega.
Vraag zonodig advies aan Veilig Thuis.
3. In gesprek; bespreek je vermoedens met de persoon waar het om gaat.
4. Wegen van de situatie; schat de ernst en de aard van het geweld in, op basis van de
informatie uit de eerste 3 stappen.
5. Beslissen;
a. Melding bij Veilig Thuis
b. In overleg met Veilig Thuis zelf hulp organiseren en monitoren
Bespreek je melding bij voorkeur vooraf met de persoon waar het om gaat.
7.4. Overige protocollen
Op Villa Nova is er een zorgdocument geschreven. Daarnaast beschikt de school en/of Stichting
OOK over diverse protocollen, bijvoorbeeld bij overlijden, grensoverschrijdend gedrag,
gescheiden ouders of medicatie gebruik. Deze protocollen zijn op te vragen bij de directeur.
7.5. Privacyverklaring
Op Villa Nova gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Deze is vastgelegd in
het protocol ‘Privacy leerlingen, leerkrachten en ouders van Stichting Openbaar Onderwijs
Kampen.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en
voor de organisatie die daarvoor nodig is. In de privacyverklaring op de site van de stichting
(www.ookkampen.nl) kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor het
verwerken van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de
inschrijving op onze school).
Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school en stichting
gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als die nodig zijn voor de juiste begeleiding van een leerling,
zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens en vorderingen worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem
Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers
van onze school. Omdat Villa Nova onderdeel uitmaakt van Stichting Openbaar Onderwijs
Kampen, worden daar ook persoonsgegevens meegedeeld in het kader van de
gemeenschappelijke administratie.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren
als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens
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die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt
voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens
niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet
meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur.
In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf
toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind,
of bij de directeur.
7.6. Mediagebruik
Villa Nova maakt gebruik van een eigen website, Facebook, Instagram en Social Schools.
Social Schools wordt gebruikt als online communicatieplatform met ouders. Daarnaast is hierin
het leerlingportfolio opgenomen. Iedere ouder kan een profiel aanmaken in Social Schools op
deze manier om op de hoogte gehouden te worden van de school- en
huiskamerontwikkelingen, maar ook om het portfolio van het kind in te zien. Samen met de
kinderen worden afspraken gemaakt over het gebruik van internet en het werken op het
Chromebook.
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8. Leerlingvolgsysteem, toetsing en Passend Onderwijs
8.1. Toetsen
Op Villa Nova wordt toetsing ingezet om te weten wat het kind kan en om het bereik van een
kind inzichtelijk te maken. We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van IEP. Dit zijn
methodeonafhankelijke toetsen die we inzetten in januari/februari en in mei/juni.
Bij de kleuters worden geen toetsen afgenomen.
Vanaf het schooljaar 2022-2023 werken wij met de leerlijnen van Parnassys. Vanaf de kleuters
tot en met groep 8 wordt de ontwikkeling van de leerling hierin bijgehouden. De ontwikkeling
die de leerlingen doormaken worden met ouders gedeeld en besproken.
Omdat alle leerlingen op Villa Nova werken aan hun eigen Villa Nova Script (wat in het
kindportfolio van Social Schools zit), wordt er geen gebruik gemaakt van methodetoetsen.
Twee keer per jaar vindt er een ouder-kindgesprek plaats. Aan het begin van het schooljaar
wordt er een ouder-kindgesprek gevoerd en in juni is er een mogelijkheid voor een facultatief
ouder-kindgesprek. Naast deze twee gesprekken voeren de leerkrachten een oudergesprek in
februari-maart, hierin wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de leerlingen op de
leerlijnen en de IEP toetsen.
Formatieve toetsing
Naast de summatieve toetsen, proberen we op Villa Nova zoveel mogelijk formatief te toetsen.
Formatief toetsen wil zeggen dat er verschillende activiteiten worden ingezet door zowel het
kind als de leerkracht om de leeractiviteiten van het kind in kaart te brengen, te interpreteren
en te gebruiken zodat zij betere beslissingen kunnen maken over de vervolgstappen. Enerzijds
is een doel van formatief toetsen om het kind inzicht te geven in het eigen leerproces,
anderzijds om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van het kind. Bij formatief toetsen
gaat over over drie processen: weten waar een leerling naartoe werkt (feed up), een helder
beeld hebben waar zij staan (feedback) en de weg die bewandeld moet worden om dit doel te
behalen (feedforward).
IEP
Het motto van IEP is: een kind is meer dan taal en rekenen. De digitale toetsen van IEP geven
de resultaten van taal en rekenen weer aan de hand van de referentieniveaus (einddoelen van
het onderwijs). Naast de toetsen op het gebied van taal en rekenen biedt IEP ook de hart- en
handeninstrumenten. Deze instrumenten vullen de kinderen zelf in. Zo wordt er een profiel
gegeven van een kind op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen.
De resultaten van de IEP vormen relevante informatie voor de leerkracht om het
onderwijsaanbod af te stemmen op de behoefte van het kind. Na elke toetsperiode ontvangt het
kind en zijn ouders de Talentkaart. Zo hebben ook zij zicht op de ontwikkelingen.
In groep 8 doen de kinderen de Eindtoets van IEP. De Eindtoets wordt altijd in april afgenomen,
dat is dus nadat de adviesgesprekken zijn geweest. Mocht de daadwerkelijke score van de
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Eindtoets hoger liggen dan het advies dat is gegeven, dan is de school verplicht om het advies
te heroverwegen. Als de score van de Eindtoets lager ligt dan het advies, dan gebeurt er niks.
8.2. Het digitale portfolio
Alle kinderen op obs Villa Nova hebben een eigen digitaal portfolio.
Dit is opgenomen in ons digitale communicatieplatform van Social Schools.
Het is een digitaal script (blog), waarin persoonlijke leerdoelen zijn opgenomen en kinderen op
hun eigen manier kunnen laten zien dat zij hun leerdoelen hebben behaald. Regelmatig werken
de kinderen hun portfolio bij om het geleerde te kunnen tonen en delen met anderen. Een
belangrijke voorwaarde is dat de kinderen zorgen voor een gevarieerde invulling.
Het is volledig digitaal en kan altijd worden bijgewerkt en ingezien door het kind, de leerkracht
en de ouder(s)/verzorger(s). Ontwikkelingen worden door de leerling bijgehouden in het digitaal
portfolio. Het dient als uitgangspunt voor het gesprek met het kind en de ouder(s)/verzorger(s)
en vervangt het reguliere rapport.
Voor de kinderen die zelf nog niet kunnen lezen/schrijven wordt het onderhouden door de
leerkracht.
8.3. Passend Onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat
kinderen uitdaagt en dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.
Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Sinds 1 augustus 2014 hebben alle
schoolbesturen in Nederland een zorgplicht. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur altijd moet
zoeken naar de best mogelijke plek voor een kind. Wij worden uitgedaagd om de kinderen
zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden, ook als een kind specifieke begeleidingsvragen
heeft (denk aan een lichamelijk-, een leer- of een gedragsprobleem). Soms blijkt dat het regulier
onderwijs niet passend is. De huidige scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal
Onderwijs (SO) die vallen onder Prisma blijven bestaan.
Het schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld om zicht te krijgen op de
zorgcapaciteit van de school en de wijze waarop de school hier in de toekomst nog in kan
groeien. Het SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat
onze school verder aan ondersteuning biedt. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van
Passend Onderwijs. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het
samenwerkingsverband 16-05 (SWV Kampen e.o) tezamen vormen de basis van het aantonen
van een dekkend aanbod van ondersteuning in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen
een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.
In het schooljaar 2017-2018 is het proces doorlopen voor het opstellen van het
schoolondersteuningsprofiel. Het wordt jaarlijks geüpdatet. Een verkorte versie van het SOP is
hieronder te lezen.
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De kwaliteit van onze basisondersteuning
Doordat wij op onze school werken vanuit de principes van gepersonaliseerd leren zijn wij in
staat om kinderen op verschillende niveaus te begeleiden en ondersteuning te geven.
Daarnaast bieden wij extra ondersteuning door de leerkracht in de groep. Te denken valt aan:
– leertijd aangepast aan de leerling
– werken met concreet materiaal
– instructie naar ondersteuningsbehoefte van de leerling
– werken aan persoonlijke leerdoelen
– mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken
– inzet van onze onderwijsassistent bij individuele of kleine groepjes leerlingen
Teamleden scholen zich jaarlijks op dit thema om de basisondersteuning blijvend te versterken
o.a. tijdens gezamenlijke studiedagen.
Het team is erg betrokken bij onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en er
is voldoende competentie om kinderen met extra zorg op te vangen. Op obs Villa Nova kunnen
we goed omgaan met kinderen met reken-, lees-, taal- en leerproblemen en kinderen met
lichtere vormen van gedrags- en aandachtsproblemen (ADHD, ASS en ADD). Daarnaast bieden
wij ook onderwijs aan leerlingen die (hoog)begaafd zijn. Begeleiding van externe instanties,
kennis delen en uitwisselen van expertise, zowel intern als extern als ook kennis van
apparatuur en uitdagende materialen vinden we belangrijk.
Leerlingen met extra ondersteuning
Voor leerlingen die naast bovengenoemde ondersteuning extra ondersteuning nodig hebben
zijn er meerdere mogelijkheden. Mocht het wenselijk zijn dat een leerling extra ondersteuning
nodig heeft dan onze school kan bieden, dan wordt in overleg met ouders, de leerling
besproken in het zorg-advies-team (ZAT). Driemaal per jaar wordt er op school een zorgoverleg
georganiseerd met de ouders, de leerkracht, de Intern Begeleider, een orthopedagoog, de
schoolmaatschappelijk werker van het CJG, de schoolverpleegkundige van de GGD en de
onderwijsspecialist. We bespreken dan meerdere leerlingen waarbij problematiek op diverse
gebieden speelt en wij graag advies willen omtrent de begeleiding van deze leerlingen.
Bovenschools Onderwijs Loket (BOL) en adviescommissie BOL
Wanneer blijkt dat een leerling binnen het reguliere basisonderwijs niet op zijn plek is, wordt
de leerling aangemeld bij het BOL. Het BOL is ingesteld vanuit het samenwerkingsverband
Kampen. Het BOL heeft tot taak te beoordelen of een leerling al dan niet in aanmerking komt
voor preventief ambulante begeleiding, inzet van een onderwijsarrangement of toelaatbaarheid
op het (speciaal)basisonderwijs. De beoordeling gebeurt aan de hand van een digitaal
HGW-dossier. De reguliere basisschool moet in een onderwijskundig rapport beschrijven wat de
problematiek van de leerling inhoudt, welke interventies er hebben plaatsgevonden en welke
effecten dit heeft gehad.
Er is een aantal criteria voor verwijzing:

Schoolgids obs Villa Nova

|

2022 - 2023

|

27

●
●
●
●

●

●
●

de onderwijsondersteuning van de leerling valt buiten het ondersteuningsprofiel van de
school (zie schoolondersteuningsprofiel)
er is sprake van zware problematiek en/of multi problematiek
de door de leerling vertoonde uitval is als een constante factor aan te merken en het
opstarten van een OPP (onderwijs-ontwikkelings-perspectief) is aan de orde
de leerling vertoont geen verbetering (didactische resistentie) na langdurige
remediëring en het aanpassen van de lesstof door inzet van meerdere eigen leerwegen
biedt geen uitkomst
de leerling is onderzocht door een orthopedagoog van Prisma
de resultaten van het onderzoek door het Prisma of een ander onderzoeksbureau
rechtvaardigt c.q. ondersteunt doorverwijzing
ouders stemmen in met verwijzing

Grenzen van het ondersteuningsprofiel van de school: het zorgplafond
De mate waarin de hulp ook daadwerkelijk geboden kan worden is afhankelijk van de
groepsgrootte en de samenstelling van de groep. Daarnaast zijn er ook specifieke
onderwijsbehoeften waaraan obs Villa Nova niet kan voldoen. Kinderen met complexere
problematiek, meervoudige handicap of beperking kunnen onvoldoende begeleiding krijgen.
Binnen het team is te weinig kennis en hulp bij extreem en onomkeerbaar gedrag. Kinderen
met forse verstandelijke beperkingen, kinderen met complexe stoornissen en beperkingen
kunnen wij onvoldoende begeleiden. Dit geldt ook voor kinderen met flinke auditieve
beperkingen, kinderen met angsten en agressieve kinderen. Per leerling zal echter bekeken
worden wat de grenzen binnen het onderwijszorgarrangement zullen zijn. De groepsgrootte en
samenstellingen, meerdere zorgarrangementen binnen een groep kunnen ertoe bijdragen dat
een leerling niet voldoende begeleid kan worden. Er zijn geen voorzieningen voor leerlingen
met grotere verstandelijke handicaps en beperkingen. Wanneer de veiligheid van andere
kinderen in het geding komt, is dit een reden om een leerling te weigeren. Onze school maakt
deel uit van het grote samenwerkingsverband 23-05 waarin van Raalte tot Kampen de zaken
worden voorbereid. Daaruit volgt het beleid voor de deelregio 16-05 SWV Kampen e.o.
Informatie over Passend Onderwijs in de regio Kampen e.o. voor ouders en school is te vinden
op www.swvkampen.nl.
Adres Samenwerkingsverband Kampen (16-05)
Troelstrasingel 3 | 8262 SX Kampen | www.swvkampen.nl
Meer informatie over onze zorg op school is te vinden in het document ‘Zorgstructuur obs Villa
Nova’ en is op te vragen bij de locatieleiding.
De Torenklas en de Verrekijkers-groep (meer- en hoogbegaafdheid)
In 2016 is De Torenklas in Kampen opgericht. De Torenklas is een bovenschoolse voorziening
voor hoogbegaafde kinderen van Stichting OOK Kampen. Jaarlijks vindt er een screening plaats
waarbij gekeken wordt welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.
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Doel van De Torenklas is enerzijds het contact met ontwikkelingsgelijken en anderzijds het
ervaren van uitdaging en hiermee om leren gaan.
In de Torenklas krijgen de kinderen een dagdeel per week les van een specialist
hoogbegaafdheid. Er zijn twee groepen: groep 5/6 en groep 7/8. Beide groepen werken vanuit
de doelen van de Doelen en vaardighedenlijst van de Stichting Leerplan Ontwikkeling: Leren
Leren, Leren Denken en Leren Leven. Kinderen uit groep 3/4 kunnen naar de Cheetah-groep.
De kinderen krijgen afwisselend uitdagende taal-, reken- en creatieve denkopdrachten mee om
op school aan te werken. Daarnaast wordt er in De Torenklas gewerkt aan projecten, filosofie,
debatteren en uitdagende doe-opdrachten. Bovendien heeft groep 7/8 om de week Chinese les
met bijbehorend huiswerk.
Kinderen die niet in aanmerking komen voor de Torenklas, maar waarbij wel vermoedens zijn
van meerbegaafdheid kunnen gescreend worden voor de Verrekijkers. Voor aanmelding wordt er
door zowel leerkracht, ouders als kind een SIDI vragenlijst ingevuld om te kijken of de leerling
in de Verrekijkers mee kan draaien. De Verrekijkers is erop gericht om leerlingen uitdaging te
bieden, maar ook het leren leren te ervaren. De Verrekijkers wordt intern op school
georganiseerd.
8.4. Instanties in en om de school
De volgende instanties zijn sterk betrokken bij obs Villa Nova.
GGD IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente Kampen heeft
de Jeugdgezondheidszorg gevraagd om de kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Zij
doen dit bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen, adviezen en vaccinaties te geven.
Tussendoor kunnen ouders ook terecht bij de GGD. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en
de doktersassistenten denken graag mee als dat nodig is. De meeste ouders hebben al eens
kennis gemaakt met de GGD door het consultatiebureau te bezoeken. Tijdens de
basisschoolperiode worden de kinderen een paar keer uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. Daarnaast kan de GGD ook op school komen om voorlichting te geven.
Als een kind 5/6 jaar oud is, dan komt de doktersassistent op school voor een ogen- en
gehoortest. Op een later moment wordt het kind en zijn/haar ouders uitgenodigd op het
consultatiebureau voor een consult met de jeugdverpleegkundige.
Zodra een kind 10/11 jaar oud is, komt de doktersassistent op school en meet zij de lengte en
het gewicht van het kind. De ouders vullen van tevoren een online vragenlijst is en tijdens dit
bezoek kunnen de ouders zelf ook vragen stellen over bijvoorbeeld de groei, ontwikkeling,
gedrag en opvoeding. Als een kind in groep 8 zit wordt er voorlichting gegeven op school over
een gezonde leefstijl.
Informatie Jeugdgezondheidszorg voor het basisonderwijs, GGD IJsselland
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Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin (C.J.G.)
Per 1 januari 2015 is de gemeente Kampen verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan
jongeren tot 18 jaar, en in sommige gevallen tot 23 jaar. Dit ligt vast in de nieuwe Jeugdwet, die
ervoor zorgt dat zorg en hulp beter en eenvoudiger wordt georganiseerd. Hulpverleners gaan
meer samenwerken rond gezinnen met als doel: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur.
De gemeente Kampen legt de uitvoering van jeugdzorg en jeugdhulp bij de deskundigen van
het CJG. Onze Intern Begeleider heeft regelmatig contact met een schoolmaatschappelijk
werkster. Zij is de schakel tussen onze school en het CJG.

Schoolgids obs Villa Nova

|

2022 - 2023

|

30

9. De kwaliteit van ons onderwijs
De doelstellingen met betrekking tot het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het
stelsel van kwaliteitszorg zijn op grote lijnen vastgelegd in het schoolplan 2019-2023. Deze
doelstellingen worden jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan. In dit jaarplan is te vinden welke
doelstellingen we nastreven in het schooljaar, welke middelen we daarvoor willen gebruiken,
wat de tijdsplanning is, hoe we de voortgang meten en hoe we evalueren.
9.1. Periodisering
We realiseren ons dat we de gegevens moeten analyseren en interpreteren, dat we
verbeteringen moeten plannen en realiseren en na verloop van tijd weer opnieuw moeten
meten. De kwaliteitszorg van onze school is daarom een cyclisch proces, waarbij we gebruik
maken van de zogenaamde PDSA-cirkel (Plan-Do-Study-Act).
De planfase bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus begint met het schoolplan.
Het jaarplan zal naast punten uit het schoolplan ook andere verbeterpunten bevatten die
voortkomen uit een schoolanalyse. Bij het uitvoeren van elk jaarplan in de “do-fase” zullen twee
evaluatiemomenten worden ingebouwd, één na de kerstvakantie en één aan het einde van het
schooljaar. Om te kunnen evalueren zullen we tussentijds verschillende instrumenten inzetten
om te onderzoeken wat de vorderingen zijn (study-fase). Op die manier kan er tussentijds nog
worden bijgestuurd of kan er aan het einde van het schooljaar punten worden meegenomen
naar het volgend schooljaar (actfase). De directeur stelt hiervoor samen met het schoolteam
jaarlijks een evaluatieverslag op van de beleids- en verbeterdoelen. Evaluatie van de
leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit verslag. De evaluatie van de beleidsresultaten die
m.b.v. het jaarlijkse activiteitenplan worden nagestreefd, gebeurt aan de hand van gegevens die
we genereren met behulp van de volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van het na te
streven resultaat).
9.2. Hoe verzamelen we gegevens?
Gesprekken met de medewerkers. De directeur voert elk half jaar een
●
ontwikkelgesprek. Het doel van de gesprekken is het vergroten van het
welbevinden van de medewerkers en het bevorderen van de kwaliteit van het
onderwijs.
Gesprekken met de Intern Begeleider waarbij de zorgstructuur regelmatig
●
geëvalueerd wordt.
Intervisiegesprekken met het team
●
Gesprekken (evaluaties) met het team over het jaarplan
●
Gesprekken (evaluaties) met ouders over het jaarplan
●
Kwintoo: analyses van 13 Kwintoo-kaarten in 4 jaar: Zorg voor kwaliteit, toetsing,
●
leerstofaanbod, tijd, onderwijsleerproces, schoolklimaat, ondersteuning en
begeleiding, opbrengsten, contact met ouders, taal, rekenen & wiskunde,
management en organisatie, VVE en interdisciplinair samenwerken binnen school
Gesprekken met de bestuurder en één keer per jaar met de Raad van Toezicht.
●
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●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gesprekken met de directeur. Op schoolniveau krijgen alle leerkrachten de kans om
normjaartaak-gesprekken en de taken in het kader van de werkverdeling met de
directie te voeren.
Klassenbezoeken aan de hand van kijkwijzers.
Trendanalyses van de opbrengsten van de IEP toetsen
Leergesprekken met kinderen (formatieve assessments)
Ouder-kindgesprekken
Evaluatie- en feedbacksessies met ouders
Uitstroom voortgezet onderwijs
Onderwijsinspectie
Leerlingenraad
Veiligheidsmonitor
Leerlingtevredenheidspeilingen
Personeelstevredenheidspeilingen
Oudertevredenheidspeilingen
Externe kwaliteitsaudits

9.3. De resultaten van ons onderwijs
In maart 2022 is met het team en de ouders het onderwijs op Villa Nova geëvalueerd. Er zijn
veel punten te benoemen waar we als team ongelofelijk trots op zijn. Villa Nova is een fijne
school, waar zowel de kinderen als de mensen die er werken zich veilig voelen en waar
iedereen gezien wordt. Het team is enthousiast, betrokken, creatief (denkend) en heeft een
open houding. Ouders typeren ons als laagdrempelig in de omgang en geven aan dat er goed
contact is. Villa Nova is een vooruitstrevende school met een duidelijke eigentijdse visie en
dagelijks zijn de leerkrachten bezig om deze visie te vertalen naar het onderwijs in de
huiskamers. De afgelopen jaren is er heel veel ontwikkeld en dat is iets om trots op te zijn.
In het schooljaar 2021-2022 is er door het team onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ons
lees- en rekenonderwijs. Er zijn kwaliteitskaarten vastgesteld waarin onze visie op lezen- en
rekenen is verwoord en er zijn duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van didactiek,
pedagogiek, methode en materiaal gebruik, tijd en hoe we omgaan met leerlingen met extra of
aanvullende onderwijsbehoeften. Daarnaast is er de keuze gemaakt om de ontwikkeling van de
leerlingen te monitoren a.d.h.v. de leerlijnen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Op die
manier zorgen we voor een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.
Ook op het gebied van de zorgstructuur zijn ontwikkelingen geweest. Er is een zorgdocument
opgesteld met daarin een heldere uiteenzetting over de zorgroutes. De zorgroute op het gebied
van lezen en rekenen zijn vastgelegd in de kwaliteitskaarten. De HGW-cyclus is ingebed in de
zorgcyclus en het School Ondersteunings Profiel (SOP) is geëvalueerd en bijgesteld. Ook is er
beleid ontwikkeld wat wij meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen bieden.
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Eindresultaten van het onderwijs
Alle 11 leerlingen van groep 8 hebben de Eindtoets gemaakt afgelopen mei. Als we de
resultaten van de eindtoets afzetten naar onze schoolweging, dan concluderen we dat we
boven de schoolweging hebben gescoord. In onderstaande tabel is te zien dat alle leerlingen
van groep 8 het 1F niveau hebben behaald. 64,1% van de leerlingen heeft gescoord op het
2F/1S niveau.
Conform schoolweging

Score Villa Nova

1F niveau

96,7%

100%

2F/1S niveau

63,3%

64,1%

9.4. Aandachtspunten schooljaar 2022-2023
Op basis van de analyse die gedaan is met het team, de trendanalyse, de resultaten uit ons
leerlingvolgsysteem, de groepsbesprekingen, de uitkomsten van de tevredenheidsvragenlijsten
en de overige gesprekken die zijn gevoerd hebben we een aantal doelstellingen opgesteld waar
wij ons volgend jaar op willen richten. In deze versie van de schoolgids benoemen we de vijf
aandachtsgebieden in het algemeen. Op onze website is het NPO plan/jaarplan 2022-2023 te
vinden. Hierin is te lezen wat de conclusies zijn van onze analyse, welke doelstellingen wij
onszelf hebben gesteld en hoe we aan deze doelstellingen willen werken. Het jaarplan is
onderdeel van ons NPO plan en hiervoor wordt ook het geld ingezet dat vrijgemaakt is voor het
onderwijs om eventuele opgedane Corona achterstanden weg te werken. Voor meer specifieke
informatie over de ontwikkelingen van de school, verwijzen wij naar het NPO plan/jaarplan op
onze website.
Volgend schooljaar willen we inzetten op de volgende vijf gebieden:
- Begrijpend lezen: uit de trendanalyse blijkt dat vooral in de bovenbouw de resultaten
van begrijpend lezen stagneren. De leerlingen lijken zich niet verder te ontwikkelen. In
het nieuwe schooljaar zullen we verder onderzoek doen hoe dit kan en een
kwaliteitskaart ontwikkelen op het gebied van begrijpend lezen, waarin we uiteenzetten
hoe op Villa Nova begrijpend lezen wordt gegeven.
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: op Villa Nova hebben we weinig afspraken hoe we
leerlingen volgen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, terwijl we het
sociaal-emotionele welzijn van onze leerlingen erg belangrijk vinden. Daarom willen we
een kwaliteitskaart ontwikkelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling
waarin we uiteenzetten wat wij doen en hoe wij leerlingen volgen op het gebied van
sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Leerlijnen Parnassys: de leerlijnen van Parnassys zullen we vanaf begin schooljaar
2022-2023 gebruiken voor het vakgebied rekenen, lezen, spelling en taal. Komend
schooljaar staat in het teken van goede afspraken maken en borging. Daarnaast
onderzoeken we welke leerlijnen wij nog meer willen inzetten.
- Het jonge kind: komend schooljaar is er aandacht voor het onderwijs aan het jonge kind
waarin we verder werken aan onderwijs in een leerrijke omgeving waarbij de leerlingen
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-

via de weg van het betekenisvolle spel en leren zich ontwikkelen op de
ontwikkelingsgebieden. We maken een ontwikkelstap om het spel vanuit de observatie
door middel van spelbegeleiding op een hoger plan te trekken en vanuit deze
observatie te zorgen voor een beredeneerd aanbod.
Executieve functies en mindset: executieve functies zijn al die regelfuncties van de
hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag.
We willen graag meer leren over de executieve functies zodat we onze leerlingen
kunnen helpen bij de ontwikkeling hiervan. Daarnaast willen we weer nieuwe kennis
opdoen over het stimuleren van een groei mindset bij kinderen. Dit is een speerpunt dat
al de nodige aandacht heeft gehad op Villa Nova, maar we willen hier graag opnieuw
aandacht aan besteden en afspraken over maken.
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10. Aannamebeleid en doorstroom naar het voortgezet onderwijs
10.1. Aannamebeleid
Wanneer nieuwe ouders of verzorgers (verder wordt gesproken over ouders) informatie willen
over obs Villa Nova kan contact worden opgenomen met de directeur om een afspraak te maken
voor een eerste kennismaking. Tijdens deze kennismakingsafspraak wordt meer informatie
gegeven over het onderwijsconcept, de werkwijze op onze school en krijgen de ouders een
rondleiding. Uiteraard is er dan ook de gelegenheid voor het stellen van vragen.
Wanneer een ouder na de eerste algemene kennismaking enthousiast is over obs Villa Nova,
dan volgen de volgende stappen, voordat de inschrijving van het kind definitief is.
1. Na de eerste kennismaking ontvangen de ouders een aanmeldingsformulier.
2. Het ingevulde aanmeldingsformulier mag worden verzonden (of gebracht) naar obs Villa
Nova. Het aanmeldingsformulier zien we graag op school voordat het kind 3 jaar en 9
maanden is.
3. Het aanmeldingsformulier wordt bekeken op volledigheid en eventueel wordt er contact
opgenomen met peuterspeelzaal, kinderopvang, vorige school of andere
instantie/instelling (indien de ouder(s)/verzorgers(s) hier toestemming voor hebben
gegeven op het aanmeldingsformulier).
4. Na de screening van het aanmeldingsformulier neemt de leerkracht van groep 1 uiterlijk
binnen 4 schoolweken contact op met de ouders voor het maken van een persoonlijk
intakegesprek (bij de aanmelding van een 4-jarige leerling neemt de toekomstige
leerkracht van het kind contact op). In dit intakegesprek wordt de informatie uit het
ingevulde aanmeldingsformulier besproken. Indien uit het intakegesprek blijkt dat onze
school de juiste ondersteuning kan bieden aan het kind, dan ontvangen de ouders het
inschrijfformulier en volgt stap 6. Als uit het intakegesprek blijkt dat er nog niet kan
worden overgegaan tot inschrijving, volgt stap 5.
5. Als de school nog vragen heeft over de ondersteuning die het kind nodig heeft op
school heeft zij 6 schoolweken de tijd, met een uitloop van 4 schoolweken, om te
onderzoeken of de school deze ondersteuning kan bieden. Na dit onderzoek kan worden
bepaald of het kind kan worden ingeschreven. Als uit het onderzoek blijkt dat het kind
kan worden ingeschreven, dan ontvangen de ouders het inschrijfformulier. Dit formulier
dient volledig ingevuld te worden. Indien blijkt dat een kind niet geplaatst kan worden
op Villa Nova, dan denkt de school mee over een school die wel de passende zorg kan
bieden.
6. Na het inleveren van het inschrijfformulier is het kind ingeschreven bij ons op school.
Ouders ontvangen hierover bericht van onze administratie van Stichting OOK.
7. Na de inschrijving worden afspraken gemaakt over de startdatum op obs Villa Nova.
Voor 4-jarige kinderen kan een kennismakingsperiode worden afgesproken. Doorgaans
zijn dit 10 dagdelen voordat een kind 4 jaar wordt. Deze kennismakingsperiode wordt
afgesproken met de leerkracht van het kind.
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Met kinderen die van een andere school komen (zij-instroom), worden afspraken op maat
gemaakt.
10.2. De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs
In groep 7 worden de kinderen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek over het
vervolgonderwijs. In dat gesprek worden de gegevens uit het leerlingvolgsysteem naast de
ambities, verwachtingen en de wensen van het kind en de ouders gelegd. Aan het einde van
groep 7 zullen wij een pre-advies geven, zodat er al enige duiding is waar het kind op zal
uitstromen.
Aan het begin van het schooljaar in groep 8 worden de ouders geïnformeerd over de werkwijze
van Villa Nova bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De adviesgesprekken
vinden plaats in februari. Het advies is opgebouwd op basis van de gegevens die we over het
kind hebben verzameld. We kijken daarbij enerzijds naar de beheersing van de
referentieniveaus op het gebied van taal, lezen en rekenen. Maar daarnaast ook naar andere
kwaliteiten die het kind heeft. De Eindtoets van IEP wordt afgenomen in mei en vindt dus na de
adviesgesprekken plaats. Mocht de score van de Eindtoets hoger uitvallen dan het advies, dan
moet de leerkracht het advies heroverwegen. Het definitieve advies kan na het afnemen van de
Eindtoets, nooit naar beneden worden bijgesteld.
10.3. Uitstroomcijfers naar het voortgezet onderwijs
2019-2020

2020-2021

2021-2022

2

1

Voortgezet Speciaal Onderwijs (SO)
Praktijkonderwijs
VMBO BB

1

VMBO BB/K

1

VMBO K/TL

2

VMBO K
VMBO TL

2

1

2

VMBO T/HAVO

1

1

1

3

4

4

5

HAVO
VWO

5
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11. De ouders van onze school
Als ouders betrokken zijn bij de school, presteren hun kinderen op school (nog) beter. Kinderen
leren dan bijvoorbeeld beter lezen en de juiste keuzes te maken.
Kinderen leren thuis én op school. Daarom is er geen scherp onderscheid te maken tussen de
verantwoordelijkheden van de ouders en van de school. Leraren hebben ook een opvoedende
taak en ouders ook een onderwijsondersteunende. Daarom onderschrijft obs Villa Nova de visie
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat ouders en leraren een goed
contact moeten onderhouden met elkaar. Op deze manier ontstaat een goed partnerschap
tussen de school en de ouders. De visie op ouderbetrokkenheid van obs Villa Nova is: “Ouders
en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind”.
11.1. Intake en huisbezoek
Als een kind is aangemeld bij Villa Nova, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden met de
nieuwe leerkracht. De volgende aspecten worden minimaal besproken:
- Gezinssamenstelling
- Bijzonderheden in ontwikkeling
- Specifieke kindkenmerken, gezondheids- en gedragskenmerken
- Ouderbetrokkenheid op Villa Nova
- De belangrijkste regels, afspraken en procedures op Villa Nova.
Om een goede relatie met ouders op te kunnen bouwen, wordt er iedere
twee jaar (in groep 1, 3, 5 en 7) een huisbezoek ingepland. Dit gebeurt
altijd in overleg met de ouders. Alle leerkrachten doen huisbezoeken van
ongeveer een half uur. Het doel van het huisbezoek is om op een
informele manier de thuissituatie van het kind te leren kennen en het kind te zien in zijn/haar
eigen vertrouwde omgeving. Doordat we de afgelopen twee jaar geen huisbezoeken hebben
kunnen doen in verband met Corona, zullen we dit schooljaar bij alle kinderen op huisbezoek
gaan.
11.2. Activiteitencommissie
Op Villa Nova is een activiteitencommissie die bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij komen
regelmatig bij elkaar en overleggen over de te organiseren activiteiten in de school (b.v.
Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen of eindfeest).
De activiteitencommissie werkt met een penningmeester die een begroting opstelt en hierover
verantwoording aflegt. Dit vindt plaats op de eerste ouderavond van het schooljaar. Ten slotte
wordt er ook een kascommissie benoemd die de ac-rekeningen controleert.
11.3. Activiteiten met ondersteuning van ouders
Op school worden verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij ondersteuning van ouders is
gewenst. Dit kunnen activiteiten zijn, zoals een thema-avond voor ouders, ondersteuning bij de
kinderen (o.a. lunch), helpen bij de aankleding van het gebouw voor bijvoorbeeld Sinterklaas en
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het geven van workshops vanuit de expertise van de ouder(s). Voor andere activiteiten wordt
veelal een oproep naar ouders gedaan door middel van een bericht op Social Schools.
11.4. Villa Nova Raad (medezeggenschap)
De medezeggenschapsraad noemen wij de Villa Nova Raad. Deze raad bestaat uit 3
personeelsleden en 3 ouders van obs Villa Nova. Het hebben van een medezeggenschapsraad is
wettelijk verplicht. Via deze raad kunnen ouders en personeelsleden invloed uitoefenen op het
beleid van de school.
11.5. Villa Nova Raad Junior
Op obs Villa Nova is een Villa Nova raad junior. Deze raad wordt ondersteund door ouders.
Kinderen en ouders kunnen op deze manier gezamenlijk in gesprek gaan. De Villa Nova raad
junior mag over verschillende thema’s meebeslissen/meedenken.
11.6. Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage op obs Villa Nova bedraagt € 25,- per kind per jaar.
Dit bedrag is bedoeld voor het o.a. organiseren van feestdagen zoals bijvoorbeeld Sinterklaas,
Kerst, de Koningsspelen, het Pleinfeest of een theatervoorstelling. Tijdens de eerste ouderavond
van het schooljaar wordt door de penningmeester (een ouder van de school) meer informatie
gegeven over de invulling van de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is geheel vrijwillig. Indien u de vrijwillige bijdrage niet betaald, zal uw kind
niet buitengesloten worden van activiteiten. We vinden het belangrijk dat iedereen altijd mee
kan doen. Mocht het zo zijn dat te weinig ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen, dan
zullen we keuzes maken in de activiteiten die we aanbieden.
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op: NL67 RABO 0190 4029 62 t.a.v. Villa Nova
inzake ouderbijdrage o.v.v. de naam van uw kind. De gemeente Kampen kent een speciale
regeling voor ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen (MeeDoen-bon).
11.7. Bijdrage voor het schoolreisje en het kamp
Het schoolreisje en het kamp wordt per jaar berekend en kan contant betaald worden bij de
leerkracht. Jaarlijks vindt het schoolreisje en het kamp plaats aan het begin van het schooljaar.
De gemeente Kampen kent een speciale regeling voor ouders die de bijdrage voor de schoolreis
of het kamp niet kunnen betalen (MeeDoen-bon).
11.8. Bijdrage voor de lunch
Aan alle ouders wordt een financiële bijdrage gevraagd voor de lunch. De kosten hiervoor zijn
€20 per maand, per kind. Dit bedrag wordt per maand het hele jaar door betaald (inclusief
vakanties) aan de school. De penningmeester van de activiteitencommissie is verantwoordelijk
voor het beheer van deze financiële bijdrage.
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12. Schooltijden, vakanties en verlofregelingen
12.1. Schooltijden
Op Villa Nova wordt het (bijna) vijf gelijke dagen model gehanteerd voor de huiskamertijden.
Deze tijden passen het beste bij de visie van onze school, aangezien door deze tijden rust en
regelmaat wordt gecreëerd in de school. Het houdt in dat alle kinderen tegelijk naar school
gaan en alle kinderen zijn op hetzelfde tijdstip vrij.
Tussen de middag hebben de kinderen 45 minuten pauze. Hiervan besteden we 25 minuten aan
de lunch en 20 minuten om buiten te spelen. Alleen op de woensdag eten de kinderen niet op
school, maar zijn ze allemaal om 12.15 uur vrij.
De tijden zijn als volgt:
Maandag:
08.15 uur - 14.15 uur
Dinsdag:
08.15 uur - 14.15 uur
Woensdag:
08.15 uur - 12.15 uur (geen middagpauze)
Donderdag:
08.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag:
08.15 uur - 14.15 uur
Met dit model gaan alle kinderen 25 uur per week naar school. De pauzes worden niet
meegeteld als onderwijstijd. Alle kinderen krijgen op obs Villa Nova minstens 940 uur per jaar
onderwijs.
12.2. Vakanties 2022-2023
Vakantie

Datum

Eerste schooldag van het nieuwe jaar

29-08-2022

Herfstvakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022

Kerstvakantie

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

Voorjaarsvakantie

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

Goede Vrijdag & Pasen

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

Meivakantie

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

Hemelvaart

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

Tweede Pinksterdag

29-05-2023

Zomervakantie

24-07-2023 t/m 01-09-2023
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12.3. Margedagen
De margedagen voor schooljaar 2022-2023 zijn op:
- Woensdag 5 oktober 2022
- Maandag 6 februari 2023
- Vrijdag 9 juni 2023
Op de laatste schooldag (21 juli 2023) zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
12.4. Verlofregelingen
Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De leerplicht geldt vanaf
5 jaar. Voor de 4-jarigen gelden wel de regels die de school hanteert over aanwezigheid en het
volgen van onderwijs. Dit betekent dat u geen extra vakantiedagen voor een 4-jarige kunt
opnemen. Een leerling moet de basisschool in elk geval verlaten aan het einde van het
schooljaar waarin hij/zij 14 jaar is geworden.
Wanneer u buiten de schoolvakanties om extra vrije dagen voor uw kind wilt opnemen, dan is
dat niet zonder meer mogelijk. De gronden betreffende tijdelijk vrijstelling van regelmatig
schoolbezoek (extra verlof) staan in artikel 11 van de leerplichtwet. Toestemming is alleen
mogelijk, indien de ‘specifieke aard van het beroep’ van één van de ouders het noodzakelijk
maakt om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Het aanvraagformulier is op te vragen
bij de directeur.
De directeur is bevoegd verlof te verlenen indien dit om gewichtige omstandigheden
noodzakelijk is. Dit zijn omstandigheden als sterfgevallen in de naaste familie, religieuze
gebeurtenissen, ernstige ziekte van de ouders en jubilea van familie tot en met de 3e graad.
Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de locatieleider.
Een bezoek aan de dokter of tandarts wordt als extra verlof beschouwd. U dient hier dus
rekening mee te houden.
Indien uw kind afwezig is zonder kennisgeving vooraf, dan wordt dit ook als extra verlof
beschouwd. U doet er dus verstandig aan de school op de hoogte te stellen wanneer uw kind
niet aanwezig kan zijn door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.
Wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn vernemen wij dit graag tussen 07.45 – 8.10 uur (ziekte
of verzuim). Als wij geen tijdige melding van afwezigheid ontvangen, zullen wij vanaf ongeveer
8.45 uur zelf contact met u zoeken. Bij (vermoeden van) spijbelen zullen wij de ouders daarover
bevragen. Zo nodig is er contact met de leerplichtambtenaar.
Voor vragen en meer informatie over verlof kunt u terecht bij de directeur of bij de
leerplichtambtenaar. Het algemene nummer van het team onderwijs van de gemeente Kampen
is: 038 – 33 94 14 44.
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13. Klachtenregeling, verzekering en sponsorbeleid
13.1. Klachtenregeling
Leerlingen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school aanwezig zijn, moeten zich
veilig kunnen voelen. Iedereen moet zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun
veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken met
discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor leerlingen
en ouders betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen niet alleen
zorgvuldig worden voorbereid, maar tevens als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren. Zo
proberen wij een prettige sfeer te creëren, willen we de organisatie soepel laten verlopen en
streven we er naar beslissingen weloverwogen te nemen.
Als u het idee heeft dat er iets mis gaat willen we dat u dat meldt. Waar doet u dat? Uw vragen/
opmerkingen/ klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. U
kunt bij de directeur van obs Villa Nova terecht. Als bovengenoemde personen naar uw mening
geen oplossing bieden, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon
is Ellen Nieborg.
Op school kunt u inzage krijgen in de klachtenregeling voor het openbaar onderwijs in de
Gemeente Kampen. Hierin staat beschreven hoe een klacht behandeld zal worden door de
vertrouwenspersoon. Die gaat bijvoorbeeld na of door bemiddeling een oplossing kan worden
bereikt. Zonodig begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht bij
het bevoegd gezag (Bestuur Stichting OOK) of de Landelijke Klachtencommissie voor het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waarbij de stichting is aangesloten. Ook in geval
van ongewenste intimiteiten kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de school. Deze
kunnen u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. Uiteraard kan dat ook rechtstreeks.
De jeugdarts bij de GGD behandelt ook klachten over agressie, geweld en discriminatie. U kunt
haar rechtstreeks bereiken.
Voor seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u dit
tevens melden bij vertrouwensinspecteur via het advies en meldpunt vertrouwenszaken.
13.2. Sponsorbeleid
We zijn voorzichtig met sponsors. Als er dingen van ons verwacht worden, om geld binnen te
halen, waar we niet achter staan gaan we de overeenkomst niet aan. De Villa Nova Raad kan
een sponsorovereenkomst aangaan en ontbinden.
13.3. Verzekering
Mede in verband met de schoolreizen en excursies heeft de Stichting OOK een collectieve
ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen.
Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op een uitkering als er geen andere verzekeringen
zijn, welke in dekking van eventuele schade voorzien.

Schoolgids obs Villa Nova

|

2022 - 2023

|

41

In de meeste gevallen zal uw kind voldoende verzekerd zijn. Echter, met bovengenoemde
aanvullende verzekering zijn alle risico’s bij ongevallen tijdens schooltijd gedekt.
Dekking
De dekking van de verzekering is geldig van één uur voor tot één uur na schooltijd, of zoveel
langer als de reis van school naar huis duurt langs de normale weg. Kortom tijdens:
- het gaan naar school
- het verblijf in en nabij school
- de terugkeer naar huis
En bovendien tijdens alle door de school georganiseerde evenementen, ook al vallen deze
buiten de reguliere schooluren.
Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering
Stichting OOK heeft tevens een verzekering afgesloten voor de Wettelijke Aansprakelijkheid
binnen de schooldekking voor schade aan derden.
Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op een uitkering als er geen andere verzekeringen
zijn, welke in dekking van eventuele schade voorzien.
In de meeste gevallen zal uw kind voldoende verzekerd zijn. Echter, met bovengenoemde
aanvullende verzekering zijn alle risico’s bij ongevallen tijdens schooltijd uitgesloten!
Belangrijk: schade aan jassen, tassen, brillen, fietsen, etc. is niet verzekerd.
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14. Samenwerkingspartners
Obs Villa Nova werkt samen met Stichting Samenspel Prokino. Zij verzorgen in het paviljoen
voor onze school de kinderopvang en buitenschoolse opvang (voor- en naschools). Onze
organisaties werken nauw samen met elkaar. De visie, missie en het pedagogisch klimaat zijn
op elkaar afgestemd. Er vindt regelmatig overleg/afstemming plaats tussen het team van obs
Villa Nova en het team van Prokino.
Informatie verkrijgbaar bij:
Stichting Prokino
Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
Tel.: 038 - 3338792
Overig
Obs Villa Nova werkt intensief samen met een aantal partners voor naschoolse activiteiten.
Deze partners betalen geen huur, maar zorgen voor een tegenprestatie. De tegenprestatie
bestaat uit het uitvoeren van een activiteit met de kinderen van obs Villa Nova onder schooltijd.
De samenwerkende partners zijn:
● Polaris, Beleef Buiten
● Prokino (VSO en BSO)
● Judo (Argendos)
● Kleuterdans RKDOS
Daarnaast wordt onze school regelmatig gebruikt voor activiteiten van de gemeente Kampen of
door de wijkvereniging van Het Onderdijks.
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