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Maar Het Noorderlicht is meer dan een veilige 

haven voor kinderen. Iedereen is er welkom, jong 

én oud. Het Noorderlicht is een Ontmoetingshuis 

voor iedereen uit Doetinchem Noord en 

Overstegen. Het is een plek waar mensen hulp 

kunnen krijgen voor uiteenlopende vragen. Het 

is een plek waar mensen samenkomen. Het is 

een plek waar volop buurtactiviteiten voor alle 

bewoners van de wijk worden georganiseerd. 

Samen spelen, samen leren, samen ontmoeten!

In deze schoolgids leest u alles over wie wij 

zijn. Voor actuele data en tijden is er, zoals al 

eerder gezegd, de schoolkalender die jaarlijks 

aangepast wordt. Heeft u nog meer vragen? U 

bent van harte welkom om bij ons langs te komen 

en een afspraak te maken. 

Hopelijk zien we u snel!

herman nieuwenhuis  
Directeur Het Noorderlicht 

rick wolsink
Onderwijskundig leider Het Noorderlicht

welkom bij het noorderlicht!
Beste lezer,

Vol trots presenteren wij de schoolgids van 

Het Noorderlicht. Bij deze schoolgids hoort 

ook de kalender. Deze wordt elk jaar opnieuw 

samengesteld met de meest recente informatie.

Vanaf augustus 2017 zitten wij in een prachtig 

gebouw midden in Doetinchem Noord en 

Overstegen, naast sportcomplex Rozengaarde. 

Het Noorderlicht is een Ontmoetingshuis op een 

unieke plek. In het kloppend hart van de wijk. 

Peuterspeelgroep, onderwijs en naschoolse 

activiteiten slaan er de handen ineen. Alle 

kinderen van 2 tot 13 jaar zijn welkom. De 

ontwikkeling van kinderen in deze periode is 

bepalend voor de rest van hun leven. We kijken 

daarom goed naar wat elk kind nodig heeft. We 

maken één ontwikkellijn van peuter tot groep 8. 

Op den duur zelfs van 0 tot 13 jaar. Wij noemen 

dat: passie voor onderwijs dat past. 

Er is altijd iets te doen in Het Noorderlicht, 

ook na schooltijd. Van sport- tot cultuur- en 

muziekactiviteiten. Wil je weten wat er precies 

te doen is? Vraag ons naar het overzicht van 

naschoolse activiteiten.
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locatie
Het Noorderlicht ligt naast zwembad Rozengaarde 

en SkyZone, in het hart van Doetinchem Noord. 

directie
Herman Nieuwenhuis is algemeen directeur 

van Het Noorderlicht. Rick Wolsink is de 

onderwijskundig leider van Het Noorderlicht.

één doorgaande lijn 
vanaf 2 jaar

Overdag komen vooral kinderen tussen de 2 

en 13 jaar naar Het Noorderlicht om te spelen, 

ontwikkelen, leren en ontmoeten. Er is geen 

scheiding meer tussen onderwijs en opvang. 

We helpen kinderen om hun eigen talenten te 

ontwikkelen. Alle kinderen krijgen een aanbod 

op maat. We staan voor een brede persoonlijke 

ontwikkeling die verder gaat dan alleen taal en 

rekenen.

We kijken goed naar de mogelijkheden van elk 

kind.

de naam 
‘het noorderlicht’
Het Noorderlicht ligt midden in de wijk Noord in 

Doetinchem. Door de functie van het gebouw 

als Ontmoetingshuis voor jong en oud is Het 

Noorderlicht het lichtend middelpunt van de wijk.

historie
Het Noorderlicht huist in een gloednieuw 

gebouw.

Sinds schooljaar 2013-2014 zijn basisschool 

Het Palet en o.b.s. Overstegen al één school, 

in twee gebouwen. Er is vanaf dat moment 

gestart met het ontwikkelen van een 

gezamenlijke visie op onderwijs. De twee teams 

en de leerlingen vormen vanaf schooljaar 

2017-2018 één geheel in Het Noorderlicht.

In Het Noorderlicht werken verschillende 

partners samen: Buurtplein, het Wijkbedrijf, 

Stichting IJsselgraaf en Stichting 

Spelenderwijs. Vanuit één missie en 

visie werken wij samen. We maken een 

samenhangend programma voor en met 

mensen uit de wijk. 

Het Noorderlicht gaat ook de samenwerking 

aan met andere organisaties in de wijk, 

zoals de bibliotheek, de muziekschool en 

sportverenigingen.



organisatiestructuur 
voor de peuters, 
kleuters en kinderen
Organisatiestructuur peuterspeelgroep, 

basisschool en de buitenschoolse opvang (BSO).

managementteam 
bestaat uit de directieleden, 
IB-ers & bouwcoördinatoren

Peuter-
speelgroep

Groep
1 t/m 4

Groep
5 t/m 8

Taalklas

BSO 
4-13 jaar

onderbouw
coördinator 

Peuterspeelgroep en 
groep 1 t/m 4 + taalklas

bovenbouw
coördinator 

Groep 5 t/m 8

IB-er 
Bovenbouw

IB-er 
Onderbouw

passie voor 
onderwijs 
dat past
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voor alle wijkbewoners
Het Noorderlicht is er voor alle wijkbewoners, 

jong én oud. We willen het volgende bereiken:

Het Noorderlicht is als een veilige plek voor 

kinderen.

Het Noorderlicht is een ontmoetingshuis voor 

de wijk. Iedereen is welkom.

Het Noorderlicht is een informatiecentrum voor 

de wijk. Mensen kunnen er terecht voor hulp 

bij allerlei zaken. 

Het Noorderlicht is laagdrempelig en mensen 

worden ondersteund bij hun vragen.

Het Noorderlicht is het kloppend hart van de 

wijk. Vanuit Het Noorderlicht worden initiatieven 

georganiseerd die de leefbaarheid van de wijk 

verbetert.

 

voor alle kinderen
Het Noorderlicht is een openbare 

onderwijsinstelling. We staan open voor 

alle kinderen en zijn respectvol naar alle 

godsdiensten en levensbeschouwingen.

onder één dak: het 
noorderlicht als geheel
Het Noorderlicht biedt kwalitatief goede opvang 

en onderwijs aan kinderen tussen 2 en 13 

jaar (op termijn ook vanaf 0 jaar). Basisschool 

Het Noorderlicht en kinderopvangorganisatie 

Spelenderwijs werken samen. De verschillende 

partners binnen Het Noorderlicht zijn naast 

SpelenderWijs en IJsselgraaf: Buurtplein BV, het 

Wijkbedrijf (BUHA. Zij maken een samenhangend 

programma, met en voor de mensen uit de wijk. 

Het Noorderlicht zoekt ook samenwerking 

met andere organisaties in de wijk, zoals de 

bibliotheek, muziekschool en sportverenigingen.



organisatiestructuur 
het noorderlicht
Het Noorderlichtoverleg is het managementteam 

van Het Noorderlicht als geheel, met alle 

betrokken partners. Een afvaardiging van de 

partners in Het Noorderlicht neemt deel aan dit 

overleg en de directeur van Het Noorderlicht is de 

voorzitter.

Het Noorderlichtoverleg buigt zich over drie 

thema’s:

Programma: wat is er allemaal te doen in Het 

Noorderlicht?

Ontmoeting: gebruik van alle ruimtes en 

dagelijks beheer

Communicatie en samenwerking

Het Noorderlicht maakt deel uit van het 

bredeschoolnetwerk Doetinchem wijk Noord. 

Thema’s die wijkbreed worden aangeboden, 

worden in het bredeschoolnetwerk besproken.

bestuurders 
en gebruikers 

het noorderlicht

Basisschool
Directeur/

Programma-
coördinator

PSG Buurtplein Wijkbedrijf

het 
noorderlichtoverleg 

werkgroep
Thema programma

werkgroep
Thema beheer/rooster

werkgroep
Thema communicatie
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werkwijze
De wereld verandert snel. Tien jaar geleden 

had nog bijna niemand gehoord van een 

tablet. Nu is het niet meer weg te denken uit 

het dagelijks leven. Hoe bereid je kinderen 

voor op een wereld die we nog niet kennen? 

Niet alleen kennis maar ook sociale en 

creatieve vaardigheden zijn hierin de sleutel. 

Het Noorderlicht werkt met de lesmethodiek 

‘LesKracht’. Kinderen leren door te ervaren 

en te doen. Bijvoorbeeld hoe ze goed kunnen 

communiceren, samenwerken, creativiteit 

inzetten, oplossingsgericht handelen en 

kritisch denken. Zo werken we nu al aan 

vaardigheden die kinderen later hard nodig 

hebben (21-eeuwse vaardigheden).

Moed, doorzettingsvermogen, actief leren 

en denken. Dat zijn kernwoorden waarmee 

Het Noorderlicht kinderen uitdaagt in hun 

ontwikkeling. Tegelijkertijd maken we een warme 

en begripvolle omgeving. We willen dat kinderen 

zich veilig voelen op Het Noorderlicht.

 

wij staan voor
Rust, structuur en regelmaat

Ieder kind is een talent

Je kunt en mag jezelf zijn

Iedereen wordt gezien en geholpen

Een rijk en uitdagend programma

Doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar (op 

termijn 0 tot 13 jaar) en werken in één team 

(kinderopvang en basisschool)

een veilige plek voor 
álle kinderen…
… om talenten optimaal te ontwikkelen. Om vol 

zelfvertrouwen, eigenwaarde en weerbaarheid de 

wereld in te gaan. Om flexibel met uiteenlopende 

situaties om te gaan.

ontmoetingshuis 
voor iedereen uit 
doetinchem noord 

en overstegen
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toekomstplannen van 
het noorderlicht

Het opzetten van een eigen training in sociale 

vaardigheden en weerbaarheid voor kinderen. 

Samen met de buurtcoach, de Rots en Water 

trainer en onze gedragsspecialisten. 

Een uitmuntende opleidingsschool worden: de 

beste leerplek voor studenten. 

Het uitbouwen van het gezamenlijke aanbod 

voor kinderen met de partners in het gebouw.

Het reken- en begrijpend lezen onderwijs nóg 

beter maken. De taalontwikkeling van peuters 

en kleuters meer stimuleren en 21e-eeuwse 

vaardigheden versterken.

De ouderbetrokkenheid nóg meer vergroten.

Aan de groepen 4 t/m 8 geven we op hetzelfde 

tijdstip taal- en rekenlessen. We werken dan 

groepsoverstijgend. Dat betekent dat kinderen 

die verder zijn bij een hoger niveau kunnen 

aansluiten. En zo is er andersom ruimte 

voor kinderen die extra uitleg nodig hebben. 

Iedereen werkt zoveel mogelijk passend bij het 

eigen niveau (zie ook bladzijde 22).

Elk kind wordt gezien en geholpen. Als 

er iets extra’s nodig is om te kinderen te 

ondersteunen, dan zijn partners nooit ver weg. 

We werken samen in een sterke zorgstructuur.

We streven naar een brede ontwikkeling 

van onze kinderen. Dit doen we door een 

intensieve samenwerking met de partners in 

het gebouw, van de bso tot de buurtcoach. En 

van de sportservice tot de muziekschool.

Kritisch leren denken

Goed kunnen communiceren

Kunnen samenwerken

Leren hoe we met elkaar omgaan 

Stimuleren van ict-gebruik

Met als doel om een verantwoorde stap te maken 

naar passend voortgezet onderwijs

onze missies

11



We zijn een ijzersterk 

team. We bieden 

duidelijkheid, structuur 

en rust. Bij ons mogen 

kinderen zichzelf zijn.

We staan voor een doorgaande 

leerlijn van kinderen van 2 tot 13 

jaar. Op den duur van 0 tot 13 

jaar. Kinderopvang en basisschool 

vormen één team. We zijn een 

Kanjerschool en werken hiermee 

aan een fijne, warme sfeer.

We hebben een groot 

naschools aanbod.

We hebben ook een 

aanbod voor onze 

Nieuwkomers.

Met partners onder 

één dak in een 

prachtig gebouw.

We hebben verschillende 

hulpinstanties in huis. In Het 

Noorderlicht werken buurtcoaches, 

gedragsspecialisten, dyslexie-

experts, een orthopedagoog, 

logopedisten, ambulante 

begeleiding, fysiotherapie, de GGD 

en sportcoaches.

We bieden onderwijs op maat in 

kleine groepen. We geloven dat 

ieder kind talenten heeft. We 

bieden extra hulp waar nodig. 

Zo geven we de instructies voor 

de basisvaardigheden als taal 

en rekenen op verschillende 

niveaus.

12
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organisatie 

van de school



aangemeld op school... 
en dan?

Het Noorderlicht heeft zes weken de tijd met 

een uitloop tot 10 weken om de aanvraag te 

bekijken.

Na plaatsing neemt de leerkracht contact 

met u op. Dit gebeurt zes weken voordat 

uw kind start op school. Er wordt een 

kennismakingsgesprek gepland. Tijdens 

dit gesprek wordt een vragenformulier 

doorgenomen en de inloopmomenten worden 

afgesproken. Uw kind mag telkens een dagdeel 

meedoen in de klas om te wennen (3 keer).

uw kind is ingeschreven 
op het noorderlicht…

De meeste kinderen kleuteren twee jaar. 

Wanneer is een kind klaar voor de volgende 

stap? Vroeger was de geboortedatum 

leidend. Nu is de behoefte van kinderen het 

belangrijkst. 

Wordt uw kind 4 jaar in oktober, november of 

december? Dan is hij of zij een ‘herfstkind’. 

Op de website vindt u het ‘Protocol 

herfstkinderen’ waarin we uitleggen hoe we de 

ontwikkeling van kleuters meten. Het kan later 

reden zijn om de doorstroming naar groep 3 

nog even uit te stellen of juist de versnellen.

de start

aanmelding en 
rondleiding
Het is van belang dat u de beste school kiest, 

die bij uw kind past. Kom zeker eens langs bij Het 

Noorderlicht voordat u uw kind aanmeldt, om te 

kijken of het past.

U en uw kind krijgen een rondleiding door het 

gebouw en nemen een kijkje in de klas.

Onze directeur of onderwijskundig leider 

kunnen u in een gesprek meer vertellen over 

Het Noorderlicht.

Een aanmeldingsformulier is te krijgen bij de 

directie. Op onze website. vindt u de procedure 

bij verzoek tot plaatsing en procedure van 

weigering.

kijk op 
onze website
www.hetnoorderlichtdoetinchem.nl

14
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overdracht kinderopvang/
peuterspeelgroep/
basisschool

De stap van peuterspeelgroep naar school 

is groot voor een vierjarige. Daarom is het 

belangrijk dat de overdracht zo goed mogelijk 

is. De toekomstige juf of meester weet dan 

precies wie uw kind is en wat uw kind nodig 

heeft.

In overleg met u worden 3 inloopmomenten 

ingepland. Zo kunnen kinderen wennen in de 

nieuwe klas.

Binnen Het Noorderlicht verloopt de 

overdracht op een natuurlijke wijze. De 

peuterspeelgroep staat in direct contact met 

de school. 

Voor leerling die van andere scholen en 

peuterspeelgroepen komen zijn twee zaken 

belangrijk. Ten eerste de schriftelijke 

overdracht door de ouders. Ten tweede het 

contact met vorige school of peuterspeelgroep.

Er is contact tussen onze intern begeleidster 

en het consultatiebureau.

leerplicht
Vanaf 5 jaar is ieder kind volgens de Wet op het 

Basisonderwijs (de leerplichtwet) leerplichtig. 

Kinderen mogen dan nooit zomaar van school 

wegblijven. In overleg met de directie zijn er 

echter uitzonderingen op deze regel mogelijk. 

De meeste kinderen gaan echter al op 4-jarige 

leeftijd naar school. Bij ons mag uw kind de dag 

na de vierde verjaardag beginnen op school. 

Ondanks dat vierjarigen niet leerplichtig zijn 

verwachten we hen wel gewoon op school. Dit is 

belangrijk, omdat we een ononderbroken leerlijn 

willen bieden aan uw kind. Komt uw kind een dag 

niet, dan ontvangen we graag bericht.

samen spelen, 
samen leren, 

samen 
ontmoeten
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Voor- en vroegschoolse educatie (vve) bereidt 

kinderen voor op de basisschool. Het richt 

zich op de taalontwikkeling, zoals het leren 

van nieuwe woordjes. Rekenen komt aan de 

orde, zoals het leren tellen en herkennen van 

de getallen en hoeveelheden. De motoriek, 

beweging, wordt gestimuleerd. De sociaal-

emotionele ontwikkeling is belangrijk. Dit gaat 

over het zelfvertrouwen van kinderen, hun 

zelfstandigheid, maar ook het goed samen 

kunnen spelen. 

Jonge kinderen leren het best door te spelen. 

Daarom werkt de peuterspeelgroep met 

Startblokken. De groepen 1 en 2 borduren 

hierop voort. Startblokken is een methode 

om peuters en jonge kleuters nieuwsgierig 

en enthousiast te maken (www.startblokken.

info).  Al spelend vergroten jonge kinderen hun 

kennis van taal.

Wij vinden goed contact met ouders heel erg 

belangrijk. Op de peuterspeelgroep begint het 

contact met ouders. We gaan in het onderwijs 

op dezelfde manier met u om, met dezelfde 

afspraken en we blijven u natuurlijk graag 

zien en informeren.

de groepen

peuterspeelgroep
In de peuterspeelgroep is er ruimte voor elk 

kind, ieder met een eigen ontwikkeling met 

een eigen manier en tempo. In de groep wordt 

een sfeer gecreëerd die kinderen motiveert om 

zich goed te ontwikkelen. Het woord ‘samen’ 

is veelzeggend. Naast aandacht voor elk kind 

individueel is de peuterspeelgroep gericht op 

goed met elkaar leren omgaan.

De peuterspeelgroep, de basisschool en de 

buitenschoolse opvang werken natuurlijk ook 

samen. Er is een doorgaande leerlijn voor 

kinderen van 2 tot 13 jaar. Op den duur van 0 

tot 13 jaar. 

De ontwikkeling van de peuters wordt goed 

gevolgd. Zo weet de juf of meester van school 

precies wat het kind nodig heeft op de eerste 

schooldag. De overstap van kinderopvang 

naar basisschool is soepel. De begeleiding en 

zorg zijn op elkaar afgestemd.

gedreven 
betrokken 

speels
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Elke klas heeft een planbord. Op het 

planbord mogen kinderen hun eigen keuzes 

en interesses aangeven. Op het planbord 

staan ook verplichte activiteiten. De kinderen 

kiezen zelf wanneer zij de activiteiten gaan 

doen. Het stimuleert kinderen hun eigen 

keuzes te maken, eigen werkjes te plannen en 

interesses te vormen. Ook leren ze dat soms 

iets moet. Daarnaast wordt het zelfstandig 

werken bij de kinderen gestimuleerd.

Voor het begeleiden bij de sociaal-emotionele 

ontwikkeling werken we met de Kanjermethode 

en het volgsysteem daarvan. 

groep 3
Groep 3 zet voort wat er in de kleutergroepen 

is gestart. Kinderen van ongeveer dezelfde 

leeftijd zitten vanaf nu bij elkaar in de klas. In 

groep 3 beginnen kinderen met lezen, rekenen 

en schrijven. Rond de kerstvakantie kennen 

de leerlingen van groep 3 alle letters. Er wordt 

in groep 3 heel veel aandacht gegeven aan 

nieuwe woorden. Hiervoor maken we gebruik van 

woordwolken, woordparachutes en woordspinnen.

onderbouw 
(groep 1 t/m 4)

groep 1/2
In groep 1 en 2 zitten de kinderen van 4, 5 en 

6 jaar in één groep bij elkaar. Jongere kinderen 

leren van oudere kinderen, en andersom. We 

hebben aandacht voor ieder kind. De leerkracht 

werkt met de hele groep, maar ook met kleinere 

groepen en individuele leerlingen.

Wij vinden de zone van naaste ontwikkeling 

belangrijk. Wat hebben kinderen nodig om de 

volgende stap te maken? Kinderen leren veel 

door interactie. Kinderen leren ook door binnen 

en buiten te spelen. Wij zorgen voor een rijke 

leeromgeving, met veel uitdagende spellen en 

ontwikkelmateriaal. Wij houden rekening met 

initiatieven van de kinderen, want als iets voor 

hen betekenisvol is leren ze meer.

In groep 1 en 2 wordt er verder geborduurd 

vanuit de methode Startblokken, dat is 

opgestart in de peuterspeelgroep. We doen 

dit bij de kleuters thematisch in verschillende 

hoeken. Het streven is om al veel letters te 

leren en cijfers en getallen te herkennen. Het 

is een voorbereiding op het lezen, schrijven en 

rekenen in groep 3. 



kunnen communiceren, samenwerken, creativiteit 

inzetten, oplossingsgericht handelen en kritisch 

denken. Zo werken we nu al aan vaardigheden 

die kinderen later hard nodig hebben. Ook werken 

we in groep 4 aan de algemene muzikale vorming 

(amv) onder begeleiding van een vakleerkracht 

van de muziekschool. 

groep 4
De krachtige basis die we vanuit de 

kleutergroepen en groep 3 kennen wordt 

verder uitgebouwd. In groep 4 beginnen de 

kinderen met de methodiek LesKracht, waarbij 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek geïntegreerd worden aangeboden 

(www.leskracht.nl). Kinderen leren hierbij door te 

ervaren en te doen. Bijvoorbeeld hoe ze goed 

bovenbouw (5 t/m 8)
Een schooldag in de bovenbouw ziet er als 

volgt uit:

Het ochtendprogramma bestaat uit 

rekenen en taal (begrijpend en technisch 

lezen, woordenschatontwikkeling en 

spelling). 

In de middag werken we met de methodiek 

LesKracht, gym en creatieve vakken.

8.20 uur   Pleinwacht op de pleinen

8.25 uur   Schoolbel gaat en de  groepen  

   gaan in de rij staan

8.30 uur   Leerlingen gaan naar binnen 

8.30 uur   Start in de basisgroepen

8.45 - 9.30 uur Taal in niveaugroepen

9.30 - 10.00 uur Spelling in niveaugroepen

10.00 - 10.30 uur  Eten & drinken +    

   taalstimuleringsactiviteiten

10.30 - 11.30 uur  Rekenen in niveaugroepen

11.30 - 12.00 uur Zelfstandig werken

12.00 - 12.30 uur Pauze

12.30 - 14.15 uur  Nieuwsbegrip en Leskracht,   

   gym en creatieve vakken

18
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taalklas
We vangen nieuwkomers op in een speciale 

taalklas in samenwerking met o.b.s. Hagen. De 

oudste kinderen zitten op Het Noorderlicht. De 

jongste kinderen, die in het leesproces zitten, 

zitten op o.b.s. Hagen.

uitleg van de les
Wij geven les volgens het directe instructiemodel. 

We beginnen met leerstof uit een eerdere les of 

met voorkennis van de leerlingen. Nieuwe stof 

wordt daarna stapsgewijs aangeboden. Kort na 

de groepsinstructie kunnen sommigen kinderen 

beginnen met het zich eigen maken van de 

leerstof. Anderen hebben verdere instructie nodig 

en krijgen dit naar behoefte (zie onderwijs op 

maat’, bladzijde 22).

moed, 
doorzettings-

vermogen, 
actief leren 
en denken
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taal- en leesonderwijs
In taal- en leesonderwijs leren de kinderen eerst 

spelenderwijs en later gestructureerd lezen. Op 

den duur wordt dat naast technisch lezen –de 

letters en woorden- begrijpend lezen: snappen wat 

er staat. De woordenschat van kinderen neemt toe. 

Ook leren de kinderen spelling en grammatica.

Het Noorderlicht besteedt extra aandacht aan 

goed taal- en leesonderwijs. In groep 1 en 2 

beginnen we met het herkennen en leren van 

letters. In groep 3 leren de kinderen lezen. In 

de jaren die volgen staat begrijpend lezen en 

begrijpend luisteren op het rooster. 

In de peuterspeelgroep en groep 1 en 2 wordt 

er met Startblokken gewerkt. In groep 3 wordt 

de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen 

ingezet (Kim-versie). Groep 4 t/m 8 werkt met 

Taalactief. In groep 5 t/m 8 wordt de methode 

Nieuwsbegrip gebruikt. Daarnaast wordt bij 

woordenschatonderwijs gebruik gemaakt van 

de woordparachute, woordwolk en woordspin. 

Hiermee leren kinderen wekelijks nieuwe woorden 

en de spelling ervan. Leerlingen vinden zo de 

samenhang tussen verschillende woorden binnen 

de thema’s. Woordenschatonderwijs zit tevens 

verweven in de methodiek LesKracht.

Een goed handschrift vinden wij belangrijk. Op een 

goede manier de pen vasthouden en de netheid 

van schrijven staat voorop. We gebruiken de 

methode ‘Pennenstreken’ (nieuwste versie).

de 
schoolvakken
kanjerschool
Onze school is een Kanjerschool. Alle 

teamleden hebben een opleiding gevolgd 

via het Kanjerinstituut. We hebben drie 

kanjercoördinatoren in het team. Met de 

Kanjermethode leren kinderen om respectvol 

met elkaar om te gaan. Om met elkaar te spelen, 

samen te werken en te leren. Wekelijks staan 

er kanjerlessen op het rooster, waarbij de 

kanjerregels aan bod komen. Met Kanvas, het 

volgsysteem van Kanjer, volgen we de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen. Meer 

weten? Het Kanjerdocument is te downloaden op 

onze website. Kijk ook op www.kanjertraining.nl. 

rekenen en wiskunde
In de peuterspeelgoed en groep 1 en 2 wordt 

er gewerkt met Startblokken en de methode 

‘Wereld in getallen’. Spelenderwijs wordt er 

gewerkt aan cijfers, rekenen en wiskunde. In 

de overige jaargroepen werken we uitsluitend 

met ‘Wereld in Getallen’, een goede methode 

voor Het Noorderlicht, want de leerstof kan op 

verschillende niveaus aangeboden worden.
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verkeer
Verkeerslessen worden aangeboden met de 

verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. 

Jaarlijks doet groep 7 het praktisch en theoretisch 

verkeersexamen.

actief burgerschap en 
integratie
We willen kinderen voorbereiden op hun plekje 

in de maatschappij later. Hoe ga je met moeilijke 

situaties om? Welke normen en waarden zijn 

belangrijk? Wat is er nodig om goed mee te doen in 

de samenleving? 

Burgerschap gaat over hoe we met elkaar 

omgaan. Niet alleen één-op-één, maar in de 

héle samenleving. We vinden het goed als 

kinderen verschillende culturen kennen. Ook de 

Nederlandse taal is belangrijk om goed met elkaar 

te communiceren. Tot slot is samenwerken erg 

belangrijk. Onze leerlingen zijn een diverse groep 

met allerlei achtergronden. We leren elke dag van 

elkaar.

In de lessen met Kanjertraining, LesKracht en 

gesprekken in de kring richten we ons op actief 

burgerschap en integratie.

engels
In de bovenbouw worden wekelijks Engelse lessen 

gegeven. De methode ‘Groove.me’ wordt hiervoor 

gebruikt. Hierbij is popmuziek de basis voor alle 

lessen. Met Groove.me leren de kinderen echt 

Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en 

zingen. Zie ook www.groove.me.

aardrijkskunde, 
natuuronderwijs en 
geschiedenis
LesKracht is de methodiek vanaf groep 4 voor 

aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis. 

LesKracht is meer dan kennis opdoen, het is 

ervaringsgericht onderwijs. Zie ook www.leskracht.

nl. De online leeromgevingen en materialen 

van Leskracht zijn gemaakt voor een nieuwe 

generatie die op een andere manier kennis 

opneemt. LesKracht heeft gereedschapskisten 

ontwikkeld om elke leerling wegwijs te maken 

in onze groeiende kennismaatschappij. 

Woordenschat vanuit de taalmethode wordt 

verwerkt tijdens de lessen. Deze methodiek wordt 

ook gebruikt om de woordenschatontwikkeling te 

vergroten (zie ook taal- leesonderwijs).
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onderwijs op maat
We werken in niveaugroepen. Binnen één 

leerjaar werken de leerlingen in drie aparte 

niveaus met dezelfde leerstof. De leerkracht 

geeft uitleg van de lesstof. Daarna gaan 

leerlingen op eigen niveau in de klas en het 

leerplein aan het werk. Sommigen gaan direct 

aan de slag (drie-ster-niveau), anderen 

hebben goede begeleiding nodig (twee-ster-

niveau) en de derde groep krijgt extra uitleg 

(één-ster-niveau). 

We werken groepsdoorbrekend. Alle leerlingen 

met hetzelfde niveau krijgen in één groep les.

We werken groepsoverstijgend. Leerlingen 

voor wie het niveau te hoog of te laag is 

werken op hun eigen niveau in een ander 

leerjaar.

creatieve vakken, 
cultuur en sport
Creativiteit, cultuur en sport staan voorop in Het 

Noorderlicht, zowel tijdens als na schooltijd. 

Naast de creatieve activiteiten in de methodiek 

Leskracht is er een aanbod van muziek, dans, 

drama en beeldende vorming. In groep 4 krijgen 

de leerlingen wekelijks muzieklessen (AMV, 

algemene muzikale vorming).

We houden culturele excursies. Eerdere 

excursies gingen naar de Gruitpoort, de 

muziekschool of de schouwburg Amphion. 

Er vinden ook uitstapjes plaats naar andere 

musea.

Elke groep heeft minimaal tweemaal per 

week een gymles in onze eigen sportzaal. 

Daarnaast wordt wekelijks tijdens de pauze 

sportactiviteiten georganiseerd. Voor de 

ontwikkeling van leerlingen speelt motoriek 

en beweging een grote rol. Ook een gezonde 

leefstijl is belangrijk. Sportservice Doetinchem 

ondersteunt ons hierbij met vakleerkrachten 

voor de sportlessen.

yasmin (10) legt 
uit hoe het werkt:

‘Ik zit in groep 6. Rekenen vind ik erg leuk en ik ben er 

ook goed in. Met rekenen doe ik daarom mee met groep 7. 

Er zijn ook kinderen uit groep 8 die met mij meedoen.

Taal vind ik wel héél moeilijk en dan ga ik naar groep 5. 

Daar werk ik op twee-ster-niveau.’
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4
zorg voor leerlingen



24

schoolondersteunings- 
profiel
Alle scholen in Nederland moeten verplicht een 

schoolondersteuningsprofiel maken. In het profiel 

staat beschreven welke ondersteuning wij op 

school kunnen bieden. Het profiel ligt ter inzage 

op de school.

logopedie
De schoollogopediste van de GGD bekijkt 

op verzoek van de leerkrachten de taal- en 

spraakontwikkeling van de kinderen in de 

onderbouw. Op dat moment vullen zowel 

leerkrachten als ouders een vragenlijst in.

Wanneer extra begeleiding nodig blijkt te zijn 

worden ouders daarvan op de hoogte gebracht. 

Ouders bepalen zelf bij welke logopedist zij 

vervolgens hun kind willen aanmelden. Onze 

school werkt nauw samen met een vaste 

logopediste. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar 

deze logopediste. Zij behandelt kinderen, indien 

gewenst, in ons gebouw.

fysiotherapie
Als leerkrachten signaleren dat de lichamelijke 

ontwikkeling van een kind achter blijft, kan 

een leerkracht adviseren om een motorische 

screening door de fysiotherapeut te laten 

Het unieke van Het Noorderlicht is dat we veel 

professionals in huis hebben met kennis van 

kinderen van 0 tot 13 jaar. Bovendien kunnen we, 

als het nodig is, snel andere professionele hulp 

inschakelen, omdat we nauw samenwerken met 

partners in ons gebouw. Bijvoorbeeld buurtcoaches 

of de logopedist. We kunnen snel en goed 

begeleiden op een manier die past bij het kind.

 

passend onderwijs en 
zorgplicht
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs 

ingegaan. Alle scholen hebben vanaf dat 

moment zorgplicht. Dit betekent dat de school 

verantwoordelijk is om leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben een passende 

onderwijsplek te bieden.

Ouders melden hun kind aan op een school 

naar keuze. Binnen 6 tot max 10 weken, gaat de 

school bekijken of zij kunnen voldoen aan de 

onderwijsbehoeften van het kind. Kan de school 

waar de leerling is aangemeld niet de benodigde 

onderwijsondersteuning bieden dan is het de 

verantwoordelijkheid van de school om een 

andere passende onderwijsplek te zoeken.

Is het niet haalbaar om de leerling binnen het 

regulier onderwijs te plaatsen, dan wordt er een 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd 

voor het (speciaal)basisonderwijs. Meer informatie 

hierover is te vinden op www.swvdoetinchem.nl.
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ondersteuningsroute
In elke groep wordt er handelingsgericht gewerkt. 

Dit betekent dat de leerkracht goed kijkt wat elke 

leerling nodig heeft om de leerstof op zijn of haar 

manier te leren. Wat zijn de kwaliteiten van een 

leerling? En wat zijn de mogelijke hindernissen om 

goed te kunnen leren? Hoe halen we die weg? 

Soms lukt dit de leerkracht niet op korte termijn 

en worden directe collega’s betrokken bij het 

zoeken naar een oplossing om alsnog de leerstof 

aan te leren. Mocht dit nog niet voldoende zijn, 

dan wordt er op schoolniveau naar oplossingen 

gezocht. Het kan dan zijn dat er externe hulp 

wordt ingeroepen of bovenschoolse adviezen 

worden ingewonnen. Mocht dit allemaal niet 

voldoende zijn, dan zal uiteindelijk via een aantal 

stappen een verwijzing richting een andere vorm 

van onderwijs worden geadviseerd. 

Heel belangrijk vinden wij het om altijd ouders te 

betrekken bij de stappen die worden gezet (zie 

schema ondersteuningsroute op de volgende 

pagina).

afnemen. Ouders bepalen zelf bij welke 

fysiotherapeut zij vervolgens hun kind 

aanmelden. Onze school werkt nauw samen 

met een vaste fysiotherapeut. Onze voorkeur 

gaat dan ook uit naar deze fysiotherapeut. Hij 

behandelt kinderen, indien gewenst, in zijn eigen 

praktijk.

Ook Sportservice Doetinchem screent jaarlijks 

de zes- en zevenjarigen en biedt naschoolse 

motorische ondersteuning aan.

begeleiding onder 
schooltijd van andere 
professionals
Sommige leerlingen hebben individuele 

begeleiding nodig van andere deskundigen 

dan een leerkracht, bijvoorbeeld logopedie, 

gedragstherapie, fysiotherapie, enzovoort. In 

principe zal in zulke gevallen de begeleiding 

van kinderen zoveel mogelijk buiten schooltijd 

plaatsvinden, zodat kinderen niks missen. Als 

dit niet kan, dan vindt er overleg met de directie 

plaats. (Zie ook de notitie “extra ondersteuning 

onder schooltijd” op onze website)

ondersteuningsroute 
het noorderlicht 2018- 2019
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Leerkracht observeert, 

signaleert, voert uit en 

evalueert volgens de 

cyclus handelingsgericht 

werken.

Groepsplan

Handelingsplan

Kanvas /Kanjertraining

Kindgesprekken

Leerkracht- collegas

Bouwvergadering

Collegiale consultatie

Leerkracht overlegt met 

interne begeleider

Klassenbezoek

Groepsbespreking

Leerlingbespreking

Doublure

ELL

Start Handelingsgericht 

werken

Ondersteuningsteam

Inzet deskundigheid 

Ondersteuningsteam

Bovenschools 

Ondersteuningsteam 

(BOT) IJsselgraaf 

Hulpvragen /

advies BOT

Inzet Ambulant 

begeleider

Verklaring 

Ontoereikende Zorg 

IJsselgraaf

Onderwijszorgloket

Deskundigen 

beoordelen het 

dossier.

Vaste leden en 

disciplines op afroep

Extra ondersteuning

Plaatsing in Speciaal 

Basisonderwijs 

(SBO)/ Speciaal 

Onderwijs (SO)

Plaatsing cluster 

1 of 2

Leerkracht 

Ouders 

Kind

Leerkracht 

Ouders 

Kind

Team

Leerkracht 

Ouders 

Kind

Interne begeleider

Leerkracht 

Ouders 

Interne begeleider

Orthopedagoog 

IJsselgraaf

Jeugdverpleeg-

kundige

Buurtcoach

Evt. betrokken 

deskundigen

Interne begeleider

Directeur 

ondersteuning

Orthopedagogen 

IJsselgraaf

Ambulant begeleiders

IB-netwerk 

coördinator 

Voorzitter 

Onderwijszorgloket

Leden van het 

Onderwijszorgloket

Interne begeleider 

en/of leerkracht

Ouders

Ouders melden aan 

bij SBO of SO
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5: BOT 6: OZL4: OT 7: Verwijzing

basisondersteuning + 
interventie

extra ondersteuning

Leerkracht observeert, 

signaleert, voert uit en 

evalueert volgens de 

cyclus handelingsgericht 

werken.

Groepsplan

Handelingsplan

Kanvas /Kanjertraining

Kindgesprekken

Leerkracht- collegas

Bouwvergadering

Collegiale consultatie

Leerkracht overlegt met 

interne begeleider

Klassenbezoek

Groepsbespreking

Leerlingbespreking

Doublure

ELL

Start Handelingsgericht 

werken

Ondersteuningsteam

Inzet deskundigheid 

Ondersteuningsteam

Bovenschools 

Ondersteuningsteam 

(BOT) IJsselgraaf 

Hulpvragen /

advies BOT

Inzet Ambulant 

begeleider

Verklaring 

Ontoereikende Zorg 

IJsselgraaf

Onderwijszorgloket

Deskundigen 

beoordelen het 

dossier.

Vaste leden en 

disciplines op afroep

Extra ondersteuning

Plaatsing in Speciaal 

Basisonderwijs 

(SBO)/ Speciaal 

Onderwijs (SO)

Plaatsing cluster 

1 of 2

Leerkracht 

Ouders 

Kind

Leerkracht 

Ouders 

Kind

Team

Leerkracht 

Ouders 

Kind

Interne begeleider

Leerkracht 

Ouders 

Interne begeleider

Orthopedagoog 

IJsselgraaf

Jeugdverpleeg-

kundige

Buurtcoach

Evt. betrokken 

deskundigen

Interne begeleider

Directeur 

ondersteuning

Orthopedagogen 

IJsselgraaf

Ambulant begeleiders

IB-netwerk 

coördinator 

Voorzitter 

Onderwijszorgloket

Leden van het 

Onderwijszorgloket

Interne begeleider 

en/of leerkracht

Ouders

Ouders melden aan 

bij SBO of SO
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pestprotocol
Ondanks dat we met de Kanjermethode veel 

aandacht hebben voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen en goed gedrag, wordt 

er soms geplaagd en gepest. Als er gepest wordt 

zijn er stappen om hier mee om te gaan. Die 

staan in het pestprotocol. Het pestprotocol ligt 

ter inzage op de school en is te vinden op onze 

website www.hetnoorderlichtdoetinchem.nl. 

schorsing en 
verwijdering
Als een kind zich echt ernstig misdraagt 

(wangedrag) zal de school verwijdering van 

het kind met het bestuur bespreken. Het 

schoolbestuur beslist over de verwijdering. Voor 

de procedure verwijzen we u naar het beleidsstuk 

‘regeling toelating, schorsing en verwijdering’ van 

Stichting IJsselgraaf. Zie www.ijsselgraaf.nl. 

het leerlingdossier in 
parnassys
ParnasSys is een leerlingvolgsysteem en een 

leerlingadministratie-programma in één. We 

houden hierin de adresgegevens en dergelijke 

van de leerlingen bij. En het stelt ons vooral in 

staat om de leerling- en de schoolresultaten 

te bekijken. Daarnaast helpt het ons bij het 

maken van analyses op leerling-, groeps- en 

schoolniveau.

meldcode
De vijf stappen van de meldcode worden 

doorlopen van het moment dat er vermoeden is 

van huiselijk geweld of kindermishandeling 

In kaart brengen van signalen 

Overleg met collega en raadpleeg       

eventueel Veilig Thuis 

Gesprek met cliënt 

Wegen van het geweld of de kinder-

mishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis 

raadplegen 

Beslissen: hulp organiseren of melden
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5
het team



gedrevenheid
Ons team is erg gedreven en toegewijd aan de 

ontwikkeling en het gevoel van welzijn van elk 

kind. Wij gaan voor elke uitdaging die voor ons 

ligt. We zetten ons in om elk kind een goede kans 

en een goede basis te geven.

betrokkenheid
We zijn betrokken bij de kinderen en de ouders. 

Alle professionals in Het Noorderlicht willen er zijn 

voor de ander en zijn zorgzaam voor de kinderen. 

We voelen ons verbonden met elkaar en weten 

van elkaar dat we het samen doen en dat we er 

niet alleen voor staan.

speelsheid
Wij zijn niet van de zware gesprekken en lange 

discussies. De omstandigheden waarin onze 

kinderen opgroeien zijn soms moeilijk, maar wij 

kijken naar wat er kan en gaan met energie 

aan de slag. Onze grote gedrevenheid en 

betrokkenheid vragen soms veel energie van ons. 

Speelsheid en humor helpen ons dan om door te 

blijven gaan en elkaar erbovenop te helpen.

Ons team heeft 
karakter. Hier zijn 
we trots op. We 
zetten ons met 
hart en ziel in om 
vanuit onze waarden 
een mooie leer- 
en ontwikkelplek 
te creëren voor 
kinderen. In onze 
jaarlijkse kalender 
kunt u de precieze 
samenstelling van 
het team vinden. 

Onze kwaliteiten 
zijn:

30
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6
contact met de 

ouders



contactavonden
Wilt u iets met de leerkracht bespreken? U kunt 

hem of haar altijd aanspreken of een afspraak 

maken. Op de speciale contactavonden kunt 

u met de leerkracht over uw kind praten. Het 

gesprek duurt een kwartier. U wordt uitgenodigd 

om het rapport te bespreken. Hoe gaat het met 

uw kind? Hoe ontwikkelt uw kind zich? 

Er zijn drie contactmomenten door het schooljaar 

heen. Het eerste gesprek, na de start van 

het schooljaar, richt zich met name op het 

welbevinden van uw kind in de nieuwe groep. 

Het tweede -en eventueel het derde- gesprek 

richt zich meer op de schoolvorderingen van de 

leerling.

Naast de contactavonden kunnen er gedurende 

het schooljaar ouderavonden georganiseerd 

worden over verschillende thema’s.

informatiebrief
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een 

informatiebrief met praktische informatie over de 

groep van uw kind. 

De deur van Het Noorderlicht staat altijd open voor 

ouders. We vinden goed contact en samenwerking 

met ouders heel erg belangrijk. Betrokken ouders 

zijn onmisbaar voor onderwijs. We zien u graag in de 

klas, op de ouderavond en bij de contactavond.

 

nieuwsbrief
Elke week verschijnt de digitale Nieuwsbrief. De 

papieren versie is verkrijgbaar bij de receptie. 

Hierin staat het laatste nieuws over Het 

Noorderlicht. Er staan bijdragen in van onze 

kinderen, de medewerkers, de ouderraad en 

de kindcentrumraad, de peuterspeelgroep, de 

buitenschoolse opvang en onze partners in het 

gebouw.

inloop
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich prettig 

voelen op school. Het is fijn als u betrokken bent 

bij de school van uw kind(eren). Er zijn daarom 

momenten voor een inloop ingepland. Tijdens een 

inloop kunt u in het begin van de ochtend de les 

bijwonen in de klas van uw kind.
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Portretten die niet in opdracht zijn gemaakt, 

worden niet op een openbare website 

geplaatst. Voor een interne website is geen 

toestemming van ouders nodig.

Voor foto’s die op openbare websites of voor 

commerciële doelen worden gebruikt, wordt 

altijd toestemming van ouders gevraagd.

Bij de aanmelding vullen de ouders het formulier 

‘Medisch handelen’ in. Bij ondertekening van 

het aanmeldingsformulier verklaren ouders 

bovendien op de hoogte te zijn van de verwerking 

van de persoonsgegevens van hun kinderen. 

Alle betrokkenen op Het Noorderlicht zijn op 

de hoogte van de juiste manier van werken 

met persoonsgegevens. De school is juridisch 

verantwoordelijk voor het juiste gebruik van 

alle persoonsgegevens. We houden ons aan 

de wettelijke privacyregels. Om de privacy 

te beschermen worden er bijvoorbeeld geen 

persoonlijke gegevens als telefoonnummers of 

adressenlijsten van kinderen, of van medewerkers, 

op de website of social media gezet. 

social media
@NoorderlichtDoetinchem

Onze accounts op Twitter en Instagram zijn in 

ontwikkeling.

privacy en foto’s
Op de website en op sociale media worden ook 

foto’s geplaatst van activiteiten die we doen. De 

fotopagina op de website is alleen toegankelijk 

met een wachtwoord. Het Noorderlicht gaat 

zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde 

personen. Mocht een kind, ouder of personeelslid 

alsnog bezwaar hebben tegen het gebruik van 

een bepaalde foto, dan zal deze foto op verzoek, 

als dat kan, worden verwijderd. 

Wilt u geen foto’s van uw kind op de website? 

Laat het ons weten. Elk jaar vragen wij om 

toestemming voor het plaatsen van foto’s en 

filmpjes op de website en sociale media. We 

houden ons aan wettelijke privacyregels:

Wij publiceren nooit in opdracht gemaakte 

foto’s van kinderen zonder toestemming van 

ouders.

website
Uitgebreide informatie over Het Noorderlicht vindt 

u op onze website, 

www.hetnoorderlichtdoetinchem.nl
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de ouderraad (or)
De ouderraad (in het kort: OR) bestaat uit ouders 

en teamleden van Het Noorderlicht die meehelpen 

met het organiseren van activiteiten. Bijvoorbeeld 

het sinterklaasfeest, een kerstdiner, de 

kinderboekenweek en een activiteit met Pasen. 

Om dit bijzonder te maken, vraagt de ouderraad 

om een kleine (vrijwillige) bijdrage van alle ouders.

beleid gescheiden 
ouders
Als ouders gescheiden zijn worden in principe 

beide ouders geïnformeerd over de ontwikkeling 

van hun kind op school. Het Noorderlicht heeft 

een protocol ‘kinderen en (echt)scheiding. Dit 

staat op onze website. Hierin zijn afspraken 

tussen de school en de ouders vastgelegd, zodat 

er duidelijkheid is over hoe er met deze situatie 

wordt omgegaan. We houden rekening met (echt)

scheidingen zover we kunnen. Door het protocol 

weten school, ouders en kind waar ze aan toe 

zijn.

de raad van het 
noorderlicht
Op onze school hebben we een 

medezeggenschapsraad, afgekort de MR. De 

medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht 

orgaan binnen de school. De raad neemt kennis 

van zaken, die betrekking hebben op de school. 

Over sommige schoolorganisatorische zaken en/of 

beleidszaken, heeft de medezeggenschapsraad 

adviesrecht of instemmingsrecht. De raad is 

bedoeld als overlegorgaan tussen school, 

team, ouders en bestuur. In de MR zitten niet 

alleen ouders, maar ook personeelsleden. Bij de 

oudergeleding is aangegeven met welke taken/

onderwerpen zij zich in het bijzonder bezighoudt. 

Daarnaast kan de directeur als adviseur de 

vergaderingen bijwonen.

Met de ontwikkeling van Het Noorderlicht komen 

peuterspeelgroep (later ook kinderopvang) en 

onderwijs steeds meer samen. Het doel is om 

samen de beste leer- en ontwikkelomgeving 

voor kinderen te maken. Voor de kinderen is 

er een doorgaande lijn. Dat betekent dat er 

zo veel mogelijk op elkaar afgestemd wordt. 

Om de gezamenlijke aanpak te verhogen is 

het zinvol om ook de medezeggenschap van 

onderwijs en kinderopvang (meer) samen te 

brengen.  Het samenvoegen van de verschillende 

overlegorganen voorkomt tevens dubbele 

overleggen door leidinggevenden en een 

efficiënte inzet van de tijd van ouders. 
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veiligheidsbeleid
Niet alleen fysieke veiligheid is belangrijk. 

Ook sociale veiligheid is van groot belang. Als 

Kanjerschool hebben wij hier speciale regels voor. 

Daarnaast is ons veiligheidsbeleid vastgelegd in 

een plan. In ons veiligheidsplan staat beschreven 

hoe we ons fysieke en sociale veiligheid 

waarborgen.

klachtenregeling
Soms zijn school en ouders het niet met elkaar 

eens. Heeft u een klacht? Vertel dit aan de 

leerkracht. In een gesprek zoeken we een 

oplossing. Lukt dit niet? Dan proberen we het 

in een tweede gesprek, met de directeur erbij. 

Als er dan ook geen oplossing wordt gevonden, 

kan een vertrouwenspersoon helpen. Mocht 

dit toch allemaal niet helpen, dan kunt u een 

klacht indienen volgens de klachtenregeling 

van Stichting IJsselgraaf. Deze regeling is te 

vinden op onze website. Stichting IJsselgraaf is 

aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie 

Onderwijs.

interne en externe 
vertrouwenspersoon
In de schoolkalender staan de namen van de 

interne vertrouwenspersonen. Dit kan per jaar 

wisselen. Voor de externe vertrouwenspersoon, zie 

de website www.ijsselgraaf.nl/klachtenregeling-
en-vertrouwenspersoon/.
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7
ontwikkeling van 

het onderwijs
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schoolontwikkeling
Het Noorderlicht is in ontwikkeling. Op onze 

website vindt u het schoolplan 2016-2020. We 

richten ons op slechts een paar ontwikkelingen 

tegelijkertijd, zodat we ons hier volledig op 

kunnen concentreren. Zo verliezen we ons doel 

niet uit het oog.

Het managementteam (in het kort: MT) stuurt de 

ontwikkeling van de school. Hierin zit de directeur, 

de onderwijskundig leider van de school, de 

coördinator van de onderbouw, de coördinator van 

de bovenbouw en de intern begeleiders. Het MT 

krijgt ook informatie van leerkrachten. Het MT-

overleg bespreekt actiepunten en veranderingen 

in het beleid. 

De leerkrachten overleggen structureel met 

elkaar in bouwoverleggen. De bouwcoördinatoren 

maken de directe verbinding met het MT.

De afgelopen jaren hebben we met hulp van 

externe adviseurs gewerkt aan de doorgaande 

lijn van de peuters naar de kleuters, het 

groepsoverstijgend werken in niveaus, de inzet 

van LesKracht. Ook hebben we veel stappen 

gezet in ons taalonderwijs.

Het opzetten van een eigen training in sociale 

vaardigheden en weerbaarheid voor kinderen. 

De school Het Noorderlicht is een samenvoeging 

van o.b.s. Overstegen en basisschool Het Palet. 

Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn we gefuseerd en 

daarna is een traject van samenwerking opgestart. 

Sinds augustus 2017 vormen we één school onder 

één dak. 

Het Noorderlicht werkt stap voor stap aan 

verbetering. Dit doen we met veel aandacht en 

structuur. We pakken elk schooljaar de belangrijkste 

ontwikkelpunten op en werken daaraan. Zo zorgen 

we ervoor dat we echt stappen zetten, zonder dat 

we alles tegelijk doen.

stichting ijsselgraaf
Het Noorderlicht valt onder Stichting IJsselgraaf, 

net als veel andere openbare scholen in de regio. 

Voor meer informatie, zie www.ijsselgraaf.nl. Deze 

Stichting heeft een start gemaakt om te werken 

volgens het ‘Rijnlandse model’. Hierbij is er veel 

ruimte voor ontwikkeling van elke school en is 

de Stichting vooral een verbinder. Beleidsvorming 

komt van onderop en van bovenaf.



het noorderlicht 
is bezig met...

Het opnieuw vaststellen van het 

Taalbeleidsplan 2016-2020.

De taalontwikkeling van peuters en kleuters 

nóg meer stimuleren. 

Inrichten van taallessen voor niet-

Nederlandssprekende ouders.

De ontwikkeling van een doorgaande leerlijn 

voor kinderen van 0-13 jaar

Het beter vormgeven aan het 

groepsdoorbrekend werken.

Het volgen van leerlingen op verschillende 

niveaus.

Het onderzoeken van een goede vervanger 

van het digitale leerlingvolgsysteem van Cito.

Functieprofielen ontwikkelen binnen Het 

Noorderlicht.

De verdere invoering van het projectmatig 

werken in de middag met de methode 

LesKracht en 21e-eeuwse vaardigheden 

versterken.

Het uitbreiden van ICT-mogelijkheden voor 

leerlingen en leerkrachten.

Een visie op de professionele ontwikkeling 

van medewerkers ontwikkelen.

Een uitmuntende opleidingsschool worden: de 

beste leerplek voor studenten. 

Het uitbouwen van het gezamenlijke aanbod 

voor kinderen met de partners in het gebouw.

De ouderbetrokkenheid nóg meer vergroten.
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8
resultaten 
van het 

onderwijs
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een leerling past. We geven een voorlopig advies 

in groep 7 en het definitieve advies volgt in 

groep 8. Wij geven een advies voor één of twee 

schooltypes. Bijvoorbeeld een havo-advies of een 

vmbo-T/havo-advies. 

Voor het advies kijken we naar:

De talenten van een leerling

De schoolprestaties

De ontwikkeling op de basisschool

Het doorzettingsvermogen, de motivatie en 

concentratie van een leerling

centrale eindtoets en 
schooladvies
Toelating voor een middelbare school hangt niet 

af van de eindtoets. Ons advies geven we voordat 

de toets wordt gemaakt. Maakt een leerling de 

eindtoets beter dan verwacht? Dan kan de school 

het advies opnieuw bekijken. Dit gebeurt altijd 

in overleg met de ouders en de leerling. Is het 

resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de 

basisschool het schooladvies niet aan. 

doorstroom naar het v.o.
De informatie over naar welk niveau onze 

leerlingen doorstromen, kunt u opvragen bij de 

directie.

de inspectie van het 
onderwijs
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het 

onderwijs op basisscholen. De inspectie kijkt 

naar het leerproces en de resultaten van 

leerlingen. De inspectie kijkt ook naar of een 

school zich ontwikkelt en verbetert. Wij gebruiken 

de standaard van de inspectie om ons onderwijs 

nog beter te maken.

gegevens over 
vorderingen in 
basisvaardigheden
De ontwikkeling van onze leerlingen wordt 

goed bijgehouden. We gebruiken het 

administratieprogramma ParnasSys. Hierin staan 

observaties van de leerkracht en de resultaten 

van toetsen. Met het systeem van CITO volgen we 

de ontwikkeling van een leerling én een groep. 

Zo zien we hoe goed onze school het doet. De 

opbrengsten zijn naar verwachting.

overgang naar het v.o.
Groep 8 staat in het teken van de schoolkeuze 

voor het voortgezet onderwijs (v.o.). Het is een 

belangrijke beslissing. In het schooladvies 

vertellen wij welk soort onderwijs het beste bij 
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9
overige 

informatie
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buitenschoolse opvang 
het noorderlicht

De buitenschoolse opvang (in het kort: bso) 

van Het Noorderlicht zit onder hetzelfde dak 

als de basisschool. Dat is makkelijk, want de 

overgang van school naar opvang verloopt 

soepel. Uw kind(eren) aanmelden voor de bso 

kan op de website via de knop ‘aanmelden’.

Het Noorderlicht werkt met een continurooster. 

Alle leerlingen blijven tijdens de korte 

middagpauze op school. In het ‘protocol 

continurooster’ op onze website vindt u alle 

afspraken.

peuterspeelgroep
Het Noorderlicht heeft een eigen 

peuterspeelgroep voor kinderen van 2 tot 4 

jaar. U kunt uw kind aanmelden via de website 

met de knop ‘aanmelden’.

De ontwikkeling van de peuters wordt goed in 

de gaten gehouden -vooral de taal. Zo weten 

wij precies wat leerlingen nodig hebben als 

ze in groep 1 beginnen. We zorgen voor een 

doorgaande leerlijn, zodat de overgang naar 

school soepel is.

Het Noorderlicht vormt één team. De 

pedagogisch medewerksters van de 

peuterspeelgroep en de bso kennen de 

verlof en vrij vragen
Kinderen vanaf 5 jaar hebben leerplicht. Ze 

moeten naar school. Alleen om belangrijke 

redenen kunnen ze verlof krijgen. Dus niet voor 

een extra vakantie. U kunt bij de schoolleiding 

informatie en een aanvraagformulier 

krijgen. Zes weken van tevoren moet het 

aanvraagformulier bij de schoolleiding zijn. 

Neem bij twijfel zo vroeg mogelijk contact op. 

Wij letten erop dat uw kind niet zonder 

duidelijke reden van school wegblijft. Daarom is 

het belangrijk dat u het ons vertelt als er wat 

bijzonders aan de hand is.

Scholen kunnen kinderen vrij geven bij 

speciale gelegenheden, zoals een bruiloft 

of een begrafenis. U moet dit verlof wel op 

tijd bij de school aanvragen. meer informatie 

kunt u vinden op de site van de gemeente 

Doetinchem: www.doetinchem.nl.

De gemeente let erop dat u zich houdt 

aan de regels van de leerplicht. Er is een 

speciale medewerker die dit controleert, de 

leerplichtambtenaar. De regels omtrent verlof 

staan in een folder, deze is bij de receptie 

verkrijgbaar.
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hoofd- en gezichts-
bedekkende kleding en 
handen schudden

Leerlingen die een hoofddoek willen dragen, zijn 

welkom op Het Noorderlicht. Kleding die het hele 

gezicht bedekt, mag niet. Dit geldt voor alles wat 

een gezicht bedekt, waardoor het gezicht niet 

meer herkenbaar is en uitdrukkingen niet meer 

zichtbaar zijn. Dit geldt ook voor kleding waarbij 

alleen de ogen zichtbaar zijn. 

Waarom? Wij vinden het belangrijk om te kunnen 

zien hoe een leerling zich voelt, hoe een woord 

wordt uitgesproken met de mond en hoe het 

kind reageert op de les of op het plein. Wij 

vinden dat gezichtsbedekkende kleding in de 

weg staat voor actief burgerschap en sociale 

integratie.

We verwachten dat ouders de hand schudden 

van de leerkrachten. Dit is beleefd in Nederland. 

Het is de taak van school om kinderen te leren 

hoe ze goed en respectvol met elkaar omgaan. 

Ouders geven hierin het goede voorbeeld.

tot slot
Heeft u, na het lezen van onze schoolgids, nog 

vragen? Neem dan gerust contact op met de 

directie van Het Noorderlicht.

leerkrachten van school en werken ook samen. We 

werken samen onder één leiding. We ontmoeten 

elkaar zo veel mogelijk en stemmen altijd af hoe we 

werken met de kinderen.

email, website en 
telefoon

E-mail: info@hetnoorderlichtdoetinchem.nl

Website: www.hetnoorderlichtdoetinchem.nl

Telefoon: 0314-360683

Informatie en nieuwsbrieven krijgt u via de 

e-mail. Heeft u geen e-mailadres? Dan is de 

papieren versie van informatie en de nieuwsbrief 

te verkrijgen bij de receptie van Het Noorderlicht. 

Geef u altijd uw nieuwe e-mailadres aan ons door, 

dan weten we zeker dat alle informatie aankomt. 

Voor vragen over de buitenschoolse opvang en 

de peuterspeelgroep kunt u ook rechtstreeks 

contact opnemen met onze stichting SpelenderWijs:         

tel. 088-9904477.

sponsoring
De school kan sponsoring aangaan, zolang het 

onderwijs daarvan onafhankelijk blijft. De sponsor 

krijgt geen invloed op de inhoud van het onderwijs, 

de didactiek of de organisatie. Sponsoring mag 

niet leiden tot verplichtingen tot reclame richting 

ouders en kinderen. Kinderen van een sponsor 

krijgen geen voordelen.
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bezelhorstweg 117
7002 CC doetinchem

Voor meer informatie, zie

www.hetnoorderlichtdoetinchem.nl

0314-360683
info@hetnoorderlichtdoetinchem.nl


