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Schoolinformatie 2022-23 

Onze complete schoolgids vind je op www.dorendal.nl 
CONTACT 

Als school vinden we het belangrijk om intensief met 
ouders in contact te zijn. Optimaal onderwijs gedijt bij een 
optimale samenwerking met ouders. Samen met jullie zijn 
wij er voor de ontwikkeling en groei van je kind. Maak dus 
vooral gebruik van onze laagdrempeligheid en stap op 
ons af. Wij doen dat andersom ook. 
Ouderportaal van Basisonline is het kanaal dat we 
gebruiken voor het doorgeven van absenties en het 
aanvragen van verlof. Via ouderportaal kan je ook altijd 
een vraag stellen of een afspraak maken voor overleg. 
Op ons jaaroverzicht staan verschillende inloopweken 
gepland. In die weken ben je iedere dag van 14:00 tot 
14:30 met je kind welkom in de klas. Onze kinderen zijn 
uitstekende rondleiders gebleken. 

DALTON 
Op de Dorendal zijn de +/- 200 leerlingen verdeeld over 
acht groepen. Twee kleutergroepen 1/2, en verder zes 
enkelvoudige groepen 3 tot en met 8. Ons 
daltononderwijs is adaptief onderwijs dat de kinderen 
uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen 
aan te gaan. Wij leren de kinderen ondernemend en 
zelfverantwoordelijk te zijn, samen te werken en te 
reflecteren. Op deze manier krijgt een kind de 
gelegenheid dit in zichzelf te ontwikkelen. 
Ieder kind krijgt de vrijheid die het aankan binnen de 
structuur die het nodig heeft.  
Zo bereiden we de kinderen optimaal voor op hun 
toekomst na het basisonderwijs.

VEILIG 
Een school hoort een veilige omgeving te zijn want alleen 
als een kind zich veilig voelt komt het tot ontwikkeling. 
Wij zijn daarom al vele jaren een ‘ Vreedzame School’.  
Wij beschouwen de school als een leefgemeenschap 
waarin kinderen gezien en gehoord worden, een stem 
hebben, en leren om samen beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. 
Ook bieden we de basis voor kennis van democratisch 
handelen. We oefenen in debatteren, hebben een actieve 
leerlingenraad en onze bovenbouw-kinderen zijn 
mediator op het plein voor het geval er een ruzietje op te 
lossen is. Met de nieuwste methode-versie van ‘de 
Vreedzame School’ brengen we dit jaar een verdieping 
aan in ons onderwijs op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling en geven wij burgerschap een 
boost.

KUNST EN  CULTUUR 
Voor het tiende achtereenvolgende jaar zijn wij een CMK 
school, wat staat voor Cultuur Met Kwaliteit.  
Onze leerkrachten verdiepen zich in het procesmatig 
begeleiden van vakken als 
muziek, drama en 
beeldende vorming. 
Daarnaast maken wij 
gebruik van het 
cultuurmenu van 
gemeente Renkum. 
Gastdocenten geven les 
en begeleiden excursies. 
Wij geven de kinderen de 
gelegenheid om hun 
resultaten te presenteren 
in ons Dorendaltheater en 
ons Dorendalmuseum. 
Theater en museum zijn 
verschillende malen per 
jaar geopend voor de 
kinderen zelf en ook voor de ouders.  De data hiervan 
staan vermeld op ons jaaroverzicht.  We doen ook 
aankondigingen via de nieuwsbrief en onze eigen 
posters. Wees welkom! 
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LEREN EN PAUZE  
Kinderen leren graag en het is ons mooie vak om ze 
daarbij te helpen. Jullie kunnen ons helpen bij het geven 
van ons goede onderwijs. Ons verzoek: zorg ervoor dat je 
kind op tijd op school is.  

Tot en met groep 3 ben je van harte welkom om je kind 
tot aan de lokaaldeur brengen. Vanaf groep 4 komen de 
kinderen zelfstandig de school in.  

Om 8:20 gaat de eerste bel en kan iedereen in de klas 
aan het werk gaan. Om 8:30 gaat de tweede bel en dan 
beginnen de lessen.  

Iedere dag is onze school uit om 14:00. 

Bij ons blijven alle kinderen tussen de middag op school. 
Ze eten samen in de klas en spelen daarna buiten. 
Groepen 6 tot en met 8 spelen heerlijk in ons speelbos. 
Begeleiding wordt gedaan door een team van vrijwilligers 
die werken onder de vlag van stichting TSO de Dorendal. 

Doe je mee? Je bent welkom! 

ONZE LESSEN 
Voor zowel rekenen als taal/lezen hebben we een eigen 
specialist in onze school. Deze gespecialiseerde 
leerkrachten begeleiden de andere teamleden in het geven 
van uitstekend onderwijs. 
Op het gebied van tekstbegrip maken we dit jaar een 
vervolg op de scholing die we vorige jaar startten. 
We stappen steeds meer weg van het aloude tekst-vraag-
antwoord principe. Daarvoor in de plaats komen rijke 
teksten waarover we met de kinderen op allerlei manieren 
verdiepende gesprekken voeren. Zo is het pas echt 
interessant en leerzaam! 
Lezen vinden we belangrijk en daarom besteden we daar 
veel aandacht aan. We gaan iedere 2 a 3 weken met de 
groep naar de bibliotheek, hier in Doorwerth. Ook hebben 
we onze eigen schoolbibliotheek waaruit kinderen altijd een 
fijn boek kunnen kiezen voor onder schooltijd.  Thuis lezen 
blijft natuurlijk ook belangrijk! 
Rekenen: we maken gebruik van de nieuwste versie van 
Wereld In Getallen. Als uitbreiding op deze methode  
hebben wij leerlijnen voor kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben en voor kinderen die extra uitleg of oefening 
nodig hebben. 
Zo krijgen alle kinderen het onderwijs dat bij hen past. 
In alle lessen wordt nieuwe lesstof aangeboden via het 
model van de Expliciete Directe Instructie dat het meest 
effectieve model is gebleken.  

ETEN EN DRINKEN 
Pauze is lekker. Je eet een hapje en drinkt wat. Bij ons op 
school is eten echt eten en niet snoepen. Wij gaan er 
vanuit dat de kinderen gezond eten mee naar school 
krijgen. Dat betekent geen snoep en geen koek.  
En drinken zonder suiker, liefst water. En als het om de 
verpakking gaat: hoe duurzamer hoe beter, vinden wij op 
de Dorendal.  

KAMMEN  
Kammen is effectief. Luizen zijn er niet dol op. Maar wij 
zijn ook niet dol op luizen. Na elke vakantie controleren  
ouders alle kinderen per groep. En tussendoor? Vertel het 
ons, zodat er actie komt. Luizen zijn hardnekkig dus 
voorkomen is beter dan kammen. De luizenzakken waar 
alle kinderen hun jas in doen helpen daarbij. 

GYM 
Met een gymzaal voor kleuters in ons gebouw en een 
gymzaal voor de grotere kinderen in de straat hebben we 
het goed geregeld. We geven alle kinderen zaallessen en 
buitengym. Vanaf groep 3 hebben de kinderen gymkleren 
nodig voor de zaallessen. De kleuters hebben een eigen 
paar gymschoenen op school. Let op: de kinderen 
groeien maar hun schoenen niet, dus zorg voor de goede 
maat.
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BURGERSCHAP 
Burgerschap zit in alles wat we doen en overal kan je 
burgerschap ontdekken. We geven de kinderen op dit 
gebied heel veel mee en toch is het geen apart vak op 
school. Het programma van de Vreedzame school voldoet 
aan de wettelijke eisen voor burgerschapsonderwijs.  
Maar wij doen meer. Zo nemen we met onze hele school 
ieder jaar deel 
aan de ‘Week 
van de 
Lentekriebels’ 
over 
weerbaarheid, 
relaties en 
seksualiteit voor 
ieder kind op 
zijn of haar 
eigen niveau.  
We zijn met de 
kinderen actief 
in bijvoorbeeld 
afval opruimen 
rond school en 
de kinderpostzegelactie. Ieder jaar hebben we een 
project rond een goed doel waarvoor geld ingezameld 
wordt, met als afsluiting ons weergaloze zomerfeest.  
In schooljaar 22-23 formuleren we al onze activiteiten in 

een vernieuwd onderwijsplan voor burgerschap. 

COMMUNICATIE 
Twee keer per maand verschijnen afwisselend 
nieuwsbrieven vanuit de groep en algemene 
nieuwsbrieven vanuit de directie op Ouderportaal. Deze 
nieuwsbrieven vind je ook 
op onze website. 

Gesprekken voeren we 
graag met ouders en ook 
met kinderen. Vanaf groep 
6 nemen de kinderen deel 
aan de 
(rapport)gesprekken. 
Zodat ze hun zegje 
kunnen doen over hun 
eigen leerproces. En zodat 
er niet over, maar met hen 
gepraat wordt. Daar leren ze nog meer van. 
De data van de gesprekken staan vermeld op ons 
jaaroverzicht. Vanaf 10 dagen van tevoren kan je het 
gesprek zelf inplannen via Ouderportaal. 

Tussendoor bestaat er altijd de mogelijkheid om met ons 
in gesprek te gaan over de ontwikkeling van je kind. 
Natuurlijk treffen we elkaar dagelijks rond onze school. 
Heb je een vraag, maak dan gebruik van onze 

laagdrempeligheid en ga met ons in gesprek.

ACTIEVE OUDERS 
Er zijn veel ouders actief op de Dorendal en daar zijn wij 
blij mee. Het is voor ieder kind fijn als de afstand tussen 
school en thuis op die manier verkleind is. En wij zijn er 
mee geholpen. In iedere groep is een actieve groepsapp 
van ouders. De groepsouder doet op verzoek van de 
leerkracht via deze app oproepjes voor hulp in de groep. 
Bijvoorbeeld rijden met excursies of een helpende hand 
bij handvaardigheid. 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders 
en twee leerkrachten. Zij vormen een formeel 
overlegorgaan. De MR heeft afwisselend instemmings- en 
adviesrecht op onderwerpen zoals de begroting, de 
formatie, lestijden etc. Ze vergaderen 6 keer per jaar. Deze 
vergaderingen zijn openbaar. De notulen verschijnen op 
ouderportaal.  mr.dorendal@floresonderwijs.nl   

De ouderraad is een groep gezellige ouders die 
bijzondere gelegenheden organiseren in samenwerking 
met Team Dorendal. Pasen, Kerst, Sinterklaas, het grote 
zomerfeest, ze krijgen het allemaal voor elkaar. 
Doe je mee? Neem contact op met Inge van Opstal, 

inge.vanopstal@floresonderwijs.nl 

EXTRA AANDACHT 
Alle kinderen verdienen en krijgen aandacht. Sommige 
kinderen hebben extra aandacht nodig en dat krijgen ze 
ook. 

Op onze school zijn we ervaren in het bieden van extra 
ondersteuning op allerlei gebieden. In eerste instantie is 
het de leerkracht die speciale afspraken maakt met een 
kind. Voor extra instructie of extra uitdaging.  
Onze kwaliteitscoördinator analyseert met het team de 
toetsresultaten en coördineert extra hulp en zorgtrajecten. 
Zij zorgt ervoor dat je juiste hulp bij het juiste kind 
terechtkomt. 

We hebben in totaal vier dagen per week beschikking 
over gespecialiseerde leerkrachten die extra hulp bieden 
aan kinderen die dat nodig hebben.  
En onze onderwijsassistent is drie dagen per week 
beschikbaar voor ondersteuning. 

Wij werken samen met externe specialisten op het gebied 
van logopedie, motoriek, dyslexie etc, die wij zoveel 
mogelijk in school laten werken. Zo komt de zorg naar het 
kind toe en niet andersom. 

Verschillen
tussen mensen

Denken
en doen

Gelijkheid en
samen delen

Wat is vrij zijn?
Mensenrechten

Meedoen en
mee bewegen

Hoe werkt
de democratie?

Wat verbindt landen?
Wereldbeeld

Zorgen voor
je omgeving

Wie ben ik?

Invloed van
technologische
ontwikkelingen

Veilig en
fijn online

We zijn 

nieuws-
gierig

We zijn 
kundig

 

We hebben 

lef

We zijn aanste-kelijk
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WIJ LEREN OOK 
Niet alleen de kinderen maar ook de leerkrachten leren 
samen op de Dorendal. Iedere leerkracht maakt deel uit 
van een van onze twee leerteams die iedere week 
samenkomen om te leren. We bezoeken elkaar lessen, 
geven elkaar feedback, en wisselen ervaringen uit. Zo 
vormen wij een Professionele LeerGemeenschap 
 (PLG) waar iedereen zich voortdurend ontwikkelt.  
De directie monitort de ontwikkeling van de leerkrachten 
in de vorm van een gesprekkencyclus. 

TOT SLOT 
In deze ‘Dorendal Schoolinformatie’ staat niet alles wat 
erover onze school te weten is. Uitgebreidere informatie 
over de Dorendal vind je op onze website 
www.dorendal.nl    Of misschien heb je een vraag. 
Je bent van harte welkom om die te stellen. 

Tot ziens! 

FLORES ONDERWIJS 

 Samen voor ieder kind. 
De Dorendal maakt deel uit van stichting Flores Onderwijs. 
Kernwaarden ‘aanstekelijk, kundig, nieuwsgierig en lef’ 
karakteriseren onze manier van doen. 
Wij zetten ons in om met goed, passend en eigentijds 
onderwijs alle kinderen in de gemeente Arnhem en 
Renkum gelijke kansen te bieden. Dat doen we als 
community van 900 onderwijsprofessionals vanuit de 
overtuiging dat ieder kind alles kan leren.  Zo bereiden we 
al onze leerlingen voor op hun toekomst.  
Gezamenlijk hebben we een invalpool voor het vervangen 
van afwezige leerkrachten, een ondersteunend stafbureau 
en een academie. Uitgebreidere informatie vind je op 
www.floresonderwijs.nl 

http://www.floresonderwijs.nl
http://www.dorendal.nl
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