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U heeft samen met uw zoon of dochter
gekozen voor De LeerOnderneming, onze
uitdagende onderwijsvorm voor 10 tot
14-jarigen. Eigenwijs onderwijs waarbij
‘leren door doen’ centraal staat. Onderwijs
waar de ontwikkeling van vaardigheden
net zo belangrijk is als de cognitieve
ontwikkeling van uw kind. Kortom:
onderwijs waar uw kind van gaat groeien!

Deze informatiegids geeft u inzicht in de
visie, de aanpak en de organisatie van De
LeerOnderneming. Wilt u hierover meer weten of
heeft u nog aanvullende vragen? Dan staan we u
natuurlijk graag persoonlijk te woord. Ook uw ideeën
of suggesties ten aanzien van ons onderwijs en/of de
ontwikkeling van uw kind zijn van harte welkom. Samen
met u en uw zoon of dochter gaan we een geweldig
LeerOnderneming jaar tegemoet!

Namens het team van De LeerOnderneming,
Debby Wernke, directeur Primair Onderwijs

Klaas van der Hoek, directeur Voortgezet Onderwijs
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De LeerOnderneming

De LeerOnderneming is onderdeel van stichting OZHW voor PO en VO,
de stichting voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs in Barendrecht,
Ridderkerk en Zwijndrecht.
De LeerOnderneming is openbaar. Elke leerling
wordt bij ons gerespecteerd, ongeacht ras, geloof
of culturele achtergrond.

op een zo realistisch en kansrijk mogelijke
doorstroom naar klas 3 op het vmbo, de havo
of het vwo.

De leerlingen in de basisschoolleeftijd vallen
juridisch gezien onder OBS de Botter. De
algemene wet- en regelgeving die geldt voor de
Botter en dus ook voor De LeerOnderneming,
kunt u teruglezen in de schoolgids van de Botter.
Kijk hiervoor op www.debotter.nl. De leerlingen
in de leeftijd van het Voortgezet Onderwijs
vallen juridisch gezien onder het Gemini College.
De algemene wet- en regelgeving die geldt
voor het Gemini College en dus ook voor De
LeerOnderneming, kunt u vinden
op www.geminicollege.nl.

De belangrijkste pijlers van De LeerOnderneming
zijn ‘leren door doen’ en ‘autonomie over het eigen
leerproces’. Deze pijlers hebben we nauwgezet
geïntegreerd in het onderwijsprogramma.
Dit onderwijsprogramma heeft een duidelijke
structuur en leerdoelen als basis waarbij de
leerlingen gaan ontdekken, ervaren, beleven,
ontwikkelen, onderzoeken en ondernemen.

Uitgangspunten van ons
onderwijsaanbod

De LeerOnderneming is een onderwijsvorm die
zo goed mogelijk aansluit bij de verschillende
onderwijsbehoeften van leerlingen. Hierdoor
komt iedere leerling tot zijn recht. Met
uitdagingen op verschillende niveaus leren
leerlingen de wereld kennen.
Pijlers
De LeerOnderneming biedt
onderwijs voor 10 tot 14
jarigen. Hierbij bereiden
we de leerlingen in
vier jaar voor
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Zes domeinen
Het onderwijsprogramma is verdeeld over zes
inhoudelijke domeinen: math, science, creation,
culture, communication en care&choice. Elk
domein omvat een aantal vakgebieden en de
daarbij behorende kerndoelen.
Math: rekenen, wiskunde en economie
Science: wetenschap & techniek, biologie,
scheikunde en natuurkunde
Creation: drama, muziek en beeldende vorming
Culture: aardrijkskunde, geschiedenis en
(kinder)literatuur
Communication: taal, spelling, begrijpend
lezen, Engels, Frans, Duits en Spaans
Care&choice: lichamelijke opvoeding,
burgerschapsvorming, koken en verkeer
Voor elk domein is een zestal modules per leerjaar
ontworpen. In de modules zijn de kern-, en
leerdoelen van het leerjaar verwerkt.
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online leeromgeving waarin de

leerlingkaarten staan, waar ze hun

opdrachten kunnen inleveren en ook

vanuit thuis contact met de leerkracht

kunnen hebben. De leerlingen gebruiken

het Chromebook om informatie op te zoeken

over de modules. En daarnaast wordt het

Chromebook gebruikt voor diverse aanvullende

onderwijsprogramma’s.

Digitale ondersteuning

De onderdelen spelling, grammatica en rekenen

hebben we geïntegreerd in de modules en krijgen

ook nog apart aandacht in het programma Snappet.

Modules

Elke zes weken

werken de leerlingen

aan nieuwe modules

vanuit de verschillende

domeinen. Elke module

bevat een uitdaging waar de

leerlingen individueel, samen of in

een grotere groep aan gaan werken.

Elke module werkt toe naar een eind-

product, zoals een presentatie, een film of

een spel. Tijdens het proces naar dit eind-

product zetten de leerlingen vaardigheden in,

de zogeheten bouwstenen. Bij elke module staan

andere bouwstenen centraal. De leerkracht begeleidt

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 werken meerdere
keren per week aan zowel het taalgedeelte als het
rekengedeelte van dit programma. De leerkracht
begeleidt het werken met Snappet. In leerjaar 3

en 4 werken we met Bettermarks voor rekenen en
wiskunde en Studyflow voor Nederlands.

Nieuwsbegrip XL

Ook het onderdeel begrijpend lezen hebben we

geïntegreerd in de modules. Daarnaast besteden we
aandacht aan dit onderdeel met Nieuwsbegrip XL.

Met dit programma bieden we, aan de hand van de

actualiteit, interactieve leeslessen en contextopgaven

aan. Ook besteden we aandacht aan de vijf ‘evidence
based’ leesstrategieën.

de ontwikkeling van de bouwstenen en het proces

Groepsdoorbrekend werken

voor de leerlingen beschreven in een leerlingkaart.

momenten zijn waarop de kinderen

tijdens het werken met de modules. De modules zijn
Daarin staat wat de doelen van de module zijn, welke

stappen ze kunnen nemen om de doelen te bereiken,
welke bouwstenen ze moeten inzetten en ontwikke-

len, en naar welk eindproduct ze toewerken. Aan het

Gedurende het schooljaar zullen er meerdere
groepsdoorbrekend werken. Hierbij werken ze samen
met de andere leerjaren aan modules of andere
activiteiten.

eind van een module reflecteren de leerlingen op hun
ontwikkeling van de bouwstenen en op het resultaat.

Chromebooks

Iedere leerling heeft de beschikking over een eigen
Chromebook. Op dit Chromebook werken de
leerlingen in Google Classroom. Dit is een
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De bouwstenen die aan bod komen:

Weten

ik weet

ICT gebruiken

ik gebruik ICT

Ontdekken

ik ontdek

Communiceren

ik communiceer

Oplossingen bedenken

ik bedenk een
oplossing

Samenwerken

ik werk samen

Zelfstandig zijn

ik ben zelfstandig

Kritisch denken

ik denk kritisch

Nieuwsgierig zijn

ik ben nieuwsgierig

Doordenken

ik denk door

Rubrics en toetsing
Aan het einde van elke periode is er een ‘reflectieweek’. Hierin
kijken we hoe een leerling zich heeft ontwikkeld op de diverse
bouwstenen door middel van Rubrics. In deze Rubrics staan per
niveau de streefdoelen die de kinderen per competentie moeten
bereiken en welke stappen hieraan voorafgaan.
Op deze manier zijn de Rubrics een goede ‘tool’ om
het gedrag en handelen van een leerling in een leerlijn
te kunnen plaatsen. Om de ontwikkeling binnen de
Rubrics voor kinderen inzichtelijk te maken, houden
we feedbackgesprekken met de kinderen.
Een aantal modules sluiten we af met een toets. Deze
toets geeft inzicht in de bouwsteen “ik weet” voor
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die specifieke module. In de eerste twee leerjaren
worden de leerlingen twee keer per jaar met het Cito
Leerlingvolgsysteem getoetst. In het tweede jaar nemen
we bovendien de eindtoets van groep 8 (Route 8) af, net
zoals de openbare basisscholen van Ridderkerk. In de
laatste twee leerjaren nemen we Cito VAS toetsen af bij
de leerlingen.

Organisatie van
het onderwijs
Indeling van het jaar
We werken in zes perioden van zes weken. Tijdens elke
periode komen de diverse domeinen in modules aan
bod. Elke periode sluiten we af met een reflectieweek.
Dit is een week voor overleg en inbreng van en met
ouders in het aanbod van de leeractiviteiten. De
periode-indeling is opgenomen in de jaaragenda.
Leertijden
De leertijden van De LeerOnderneming zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 uur inloop
08.45 uur start van de leerdag
12.15 uur
middagpauze
12.45 uur
start van de middag
15.00 uur einde van de leerdag
Woensdag
08.30 uur inloop
08.45 uur start van de leerdag
12.15 uur
einde van de leerdag
Lunch
In principe neemt elke leerling zelf lunch mee.
Echter, in de loop van het jaar creëren we momenten
waarin we gezamenlijk de lunch verzorgen.
Een dag is opgebouwd volgens een vast stramien. Voor
elke dag maken we een dagplanning met als raamwerk
een gezamenlijke opening, een gezamenlijke lunch en
een gezamenlijke afsluiting. In de dagplanning zijn de
verschillende activiteiten opgenomen:
• werken aan modules
• werken aan digitaal ondersteunings programma’s
• Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen)
• Groove me (Engels)
• momenten voor instructie.
• lichamelijke opvoeding (gym)
• excursies
Ziek melden leerlingen
Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u ons daarvan op
de hoogte te stellen. Belt u daarvoor tussen 8.00 en
8.30 uur naar een van de volgende telefoonnummers:
0180 48 69 51 (telefoon in het lokaal) of 0180 48 69
75 (telefoon op het kantoor).

Te laat komen en frequent/ongeoorloofd verzuim
De leerlingen moeten op tijd in de klas zijn. Bij
regelmatig te laat komen of frequent/ongeoorloofd
verzuim volgt een waarschuwing. Wanneer het
gedrag na de waarschuwing niet verbetert, zijn wij
genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen.
Verlofaanvraag en leerplicht
Wanneer uw kind niet naar school kan door artsenbezoek of iets dergelijks, moet u ons daarvan in
kennis stellen. Dit kan schriftelijk of telefonisch voor
schooltijd. De leerplichtwet geeft verder aan dat
‘gewichtige omstandigheden’ eveneens redenen
kunnen zijn om vrijstelling van de leerplicht te
verlenen. Voor informatie of verlofaanvragen kunt u
terecht bij de directie.

Het team van De LeerOnderneming

•

Leerkracht leerjaar 1 maandag t/m vrijdag
Mandy Lansink - mandy.lansink@ozhw.nl
• Leerkracht leerjaar 2 maandag t/m vrijdag +
intern begeleider + directie ondersteuner De
LeerOnderneming Maaike Ouwerkerk
maaike.ouwerkerk@ozhw.nl
• Leerkracht leerjaar 2 maandag, dinsdag, donderdag
Marleen Dercksen - marleen.dercksen@ozhw.nl
• Leerkracht leerjaar 3 maandag t/m vrijdag Carmen
te Boekhorst - carmen.te.boekhorst@ozhw.nl
• Leerkracht leerjaar 4 maandag t/m donderdag
Herman Overbeek - herman.overbeek@ozhw.nl
• Domeindocent gymnastiek Ronald Barkemeijer
ronald.barkemeijer@ozhw.nl
• Domeindocent creation Inge van Rossum
inge.van.rossum@ozhw.nl
• Domeindocent communication Angela Peters
angela.peters@ozhw.nl
• Domeindocent science Sjanneke Asmawidjaja
sjanneke.asmawidjaja@ozhw.nl
• ICT coördinator Joost Jasper
joost.jasper@ozhw.nl
• Directeur primair onderwijs Debby Wernke
debby.wernke@ozhw.nl
• Directeur voortgezet onderwijs Klaas van der Hoek
klaas.van.der.hoek@ozhw.nl

7

co Commu
mm nice
un ren
ice
er

Begeleiding van
en zorg voor de leerlingen
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Sociaal klimaat en
omgangsprotocol
Wij vinden het heel belangrijk
dat de leerlingen opgroeien in
een vriendelijk en veilig klimaat.
Als een leerling zich goed voelt, is
dit namelijk mede bepalend voor het
opgroeien en de ontwikkeling. Mocht
de preventieve aanpak om de positieve
omgang tussen de leerlingen te bevorderen
niet werken en er is sprake van pestgedrag,
dan gaat ons omgangsprotocol in werking.
Pestgedrag is schadelijk voor kinderen, zowel
voor de slachtoffers als voor de pester. In het
omgangsprotocol staat beschreven welke stappen
wij nemen als er sprake is van pestgedrag.
De Gouden Weken
De eerste vijf weken na de zomervakantie staan in
het teken van groepsvorming. Wij noemen deze
periode De Gouden Weken. In kringgesprekken, met
boekjes en aan de hand van activiteiten behandelen
we de omgang met elkaar. De omgangsregels van
de klas stellen we met elkaar op, het zogenaamde
omgangsprotocol van de klas. Alle leerlingen
ondertekenen dit protocol. Wanneer nodig herhalen
we gedurende het schooljaar de groepsvormende
activiteiten.
Rots & watertraining
Vanaf het schooljaar 2018/2019 bieden wij in
leerjaar 1 en 2 rots & water training aan. Dit is
een psychofysieke training. Het doel is om de
communicatieve en sociale vaardigheden te
vergroten. En om sociale problemen zoals pesten,
conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag te
voorkomen en/of verminderen.
Gedurende 10 weken gaan zijn met rots &
water trainers van Facet aan de slag in het
speellokaal en krijgen handvatten die zij in
het dagelijks leven kunnen toepassen.
Het doel is om dit schooljaar eigen
leerkrachten op de leiden tot rots
& watertrainers zodat wij dit
programma in de hele school
kunnen aanbieden.
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De intern begeleider
De intern begeleider is de
coördinator van de zorg

en ontwikkeling van leerlingen binnen de zorg.
Voor De LeerOnderneming is Maaike Ouwerkerk
de intern begeleider. Zij adviseert, begeleidt en
coacht leerkrachten op het gebied van de zorg
aan leerlingen. Ook onderhoudt zij contacten
met externe zorginstanties en zij organiseert de
schoolondersteuningsteam bijeenkomsten. Indien
er zorg ontstaat omtrent de ontwikkeling van een
leerling, zullen er regelmatig gesprekken gevoerd
worden met ouders/verzorgers, leerkracht, de intern
begeleider en eventuele externe deskundigen.
Centrum voor jeugd en gezin (CJG) en gebiedsteam
Heeft u vragen over opvoeden, opgroeien, verzorgen
en gezondheid , dan kunt u bij het CJG terecht. Het
CJG geeft ook advies en hulp op maat. Het CJG is
er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren
tot 23 jaar. Binnen het CJG werken jeugdartsen,
verpleegkundigen, pedagogen en andere
hulpverleners. Naast de standaard onderzoeken
waarvoor alle kinderen worden opgeroepen, kunnen
wij de jeugdverpleegkundige inschakelen als wij
lichamelijke problemen vermoeden.
Sinds januari 2015 werken wij in Ridderkerk met
gebiedsteams. In dit gebiedsteam zitten diverse
disciplines die beschikbaar zijn voor de bewoners
van een betreffende wijk. Ouders/verzorgers kunnen
in contact komen met het gebiedsteam via Maaike
Ouwerkerk.
Medicijngebruik
Als uw kind medicijnen gebruikt, kunt u dit melden
bij de groepsleerkracht. Indien nodig wordt er een
medicijnprotocol getekend.
Privacy
Op De LeerOnderneming wordt zorgvuldig omgegaan
met de privacy van onze leerlingen. In verband
met het geven van onderwijs, het begeleiden van
onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de
administratie van de school, worden er gegevens
over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens
worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen
en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt
tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het
onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen
en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die dat
uit hoofde van hun functie nodig hebben. De school
maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal.
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De leveranciers van
die leermaterialen
ontvangen een beperkt
aantal leerlinggegevens.
De LeerOnderneming heeft
met haar leveranciers strikte
afspraken gemaakt over het gebruik
van persoonsgegevens om misbruik
te voorkomen. Leerlinginformatie wordt
alleen gedeeld met andere organisaties als
ouders daar toestemming voor geven, tenzij
uitwisseling van die gegevens wettelijk verplicht
is. In het privacyreglement OZHW voor PO en
VO is beschreven hoe de school omgaat met haar
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders
en leerlingen. Dit reglement kunt u vinden via https://
www.ozhw.nl
Algemene informatievoorziening
• Aan het begin van het jaar krijgt u de jaaragenda
van De LeerOnderneming.
• Aan het begin van het jaar organiseren wij een
informatieavond
• Aan het begin van het jaar krijgt u een algemene
informatiebrief
• Algemene informatie aangaande activiteiten in de
groep ontvangt u via Parro.
• Op de website vindt u algemene informatie over
De LeerOnderneming.
• Regelmatig plaatsen wij berichten en foto’s op
Social Media.
Informatievoorziening over uw kind
• Voor de reflectieweken krijgt u van ons een
uitnodiging om de ontwikkeling van uw zoon/
dochter te bespreken.
• Bij specifieke zaken neemt de leerkracht per e-mail
of telefonisch contact met u op.
• Als u specifieke vragen over uw zoon/dochter heeft,
neemt u dan contact op met de leerkracht van uw
zoon/dochter.

Klankbordgroep ouders
Binnen De LeerOnderneming werken we met een
klankbordgroep voor ouders. Deze klankbordgroep
komt per jaar een aantal keer bij elkaar om zaken te
bespreken die spelen binnen De LeerOnderneming.
De data voor de overleggen van de klankbordgroep
ouders leggen we tijdens de eerste bijeenkomst met
elkaar vast.
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden,
kan het voor ons moeilijk zijn om te bepalen welke
positie wij bij het verstrekken van informatie moeten
innemen. De wet biedt ons hierin echter een duidelijke
richtlijn. Wij zijn als LeerOnderneming verplicht beide
gezaghebbende ouders te informeren, dus ook
de niet-verzorgende ouder. De ouder die niet met
het ouderlijk gezag belast is, dient geïnformeerd te
worden door de gezaghebbende ouder. Alleen in
het geval van zeer zwaarwegende argumenten kan
in het belang van het kind van die richtlijn worden
afgeweken.
Om hierboven genoemde redenen kan in het vervolg
het adres van de niet-verzorgende ouder of de niet
met het ouderlijk gezag belast zijnde ouder ook in
onze administratie worden opgenomen. Met de
gezaghebbende ouders overleggen we op welke
wijze de informatievoorziening wordt gerealiseerd.
Voor de ouderavonden en de rapportagegesprekken
nodigen we beide ouders uit (via de gezaghebbende
ouder). De LeerOnderneming heeft als beleid dat
deelname door beide ouders aan schoolactiviteiten
alleen mogelijk is indien beide ouders én het kind
akkoord gaan.
Als verstrekking van informatie aan de nietgezaghebbende ouder niet is toegestaan
(bijvoorbeeld via een gerechtelijke uitspraak), moet
het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie
worden overlegd. Dit wordt aan het dossier
van de leerling toegevoegd.
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Klachtenregeling

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Alhoewel wij ernaar streven om alles op De
LeerOnderneming zo goed mogelijk te laten verlopen,
kan het voorkomen dat u klachten heeft. Wij hebben
hiervoor de volgende regeling:
• U gaat eerst naar de leerkracht(en) van uw kind.
• Kunt u samen geen oplossing vinden, wendt u zich
dan tot de directeur PO.
• Als het om bijzondere zorg gaat, kunt u zich ook
richten tot de intern begeleider Maaike Ouwerkerk.
Zij is tevens vertrouwenspersoon op De
LeerOnderneming.
• Wordt uw klacht niet naar tevredenheid
afgehandeld? Dan beschikt de Stichting OZHW
voor PO en VO ook over een vertrouwenspersoon:
mevrouw De Boer. Zij functioneert als
aanspreekpunt bij klachten voor ouders
en kinderen. U kunt haar bereiken via HRM
medewerkster mevrouw N. Dijkstra: 0180 64 27 10.
Zij zorgt ervoor dat mevrouw De Boer contact met u
opneemt. De volledige klachtenregeling kunt

u opvragen via het secretariaat van OZHW voor PO
en VO: 0180 64 27 10.
Aanmeldprocedure nieuwe leerlingen
De LeerOnderneming is toegankelijk voor
zoveel mogelijk kinderen. Om te bepalen of De
LeerOnderneming geschikt is voor uw zoon/
dochter, werken wij volgens een aanmeld-, intake- en
plaatsingsprocedure. In deze procedure staat de
motivering van het kind, de ouder(s) en de huidige
school centraal. De motivering bestaat uit ‘zachte’
gegevens (onderwijsbehoeften en persoonlijke
motivatie) en ‘harde’ gegevens (resultaten uit
het leerlingvolgsysteem). De procedure, het
aanmeldformulier en de belangrijke data kunt u
vinden op de website www.deleeronderneming.nl.

Vakanties en studiedagen 2019-2020
Voor het actuele overzicht van vakanties en
studiedagen verwijzen wij u naar onze website
www.deleeronderneming.nl.

Financiën, aansprakelijkheid en
verzekeringen
Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks vragen wij een vrijwillige bijdrage
van de ouders. Dit geld gebruiken
we voor schoolreisjes, excursies,
Sinterklaas-, Paas- en Kerstviering,
verzekering Chromebook en de
schoolverzekering. Bijzondere
activiteiten brengen we apart in
rekening. Wanneer u een van
bovengenoemde bedragen niet in
één keer kunt betalen, dan is een
betaalregeling mogelijk.
Overzicht kosten
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt
€ 50 per jaar voor leerjaar 1 en 2 en € 75 per
jaar voor leerjaar 3 en 4. Op jaarbasis factureren
we maximaal € 100 ten behoeve van specifieke
activiteiten.
Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
verlies/diefstal van of schade aan spullen die op eigen
initiatief mee naar school worden genomen.

Scholierenongevallenverzekering
De LeerOnderneming heeft ten bate van
alle leerlingen een collectieve ongevallen- en
rechtsbijstandsverzekering afgesloten. De
ongevallenverzekering geeft uitsluitend dekking tegen
ongevallen die gebeuren onder toezicht van een
leerkracht of iemand anders die op dat moment met
het toezicht belast is, op weg van en naar school (niet
langer dan een uur voor of na schooltijd) en tijdens
samenkomsten die door school zijn georganiseerd.
Chromebooks
Alle leerlingen hebben de beschikking over een
Chromebook. Het Chromebook mag zowel op De
LeerOnderneming als thuis worden gebruikt. Gaat
het Chromebook niet mee naar huis, dan moet de
leerling het in zijn/haar kluisje opbergen. Wij gaan
ervanuit dat elke leerling het Chromebook met zorg
behandelt. Indien het Chromebook beschadigd is
door toedoen van de leerling zelf, verzoeken wij u de
eigen verzekering in te schakelen.
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De LeerOnderneming

Prinses Margrietstraat 163
2983 ED Ridderkerk
0180 48 69 51 (telefoon in het lokaal)
0180 48 69 75 (telefoon op het kantoor)
info@deleeronderneming.nl
www.deleeronderneming.nl
Schoolbestuur
Stichting OZHW voor PO en VO
Hakwei 2
2992 ZB Barendrecht
0180-642710
info@ozhw.nl
www.ozhw.nl

Debby Wernke
directeur PO
debby.wernke@ozhw.nl

www.ozhw.nl

Klaas van der Hoek
directeur VO
klaas.van.der.hoek@ozhw.nl

