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Beste ouders/verzorgers, 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen van De Beatrixschool. 
Wij willen samen met de kinderen en de ouders van De Beatrixschool een schoolgemeenschap vormen 
waar kinderen met plezier naar toe gaan en kwalitatief goed onderwijs krijgen. 

In de schoolgids vindt u algemene informatie, informatie over ons onderwijs, de wijze waarop wij 
ondersteuning bieden aan onze leerlingen, de ouderbetrokkenheid, de ontwikkeling van onze 
leerlingen en de schooltijden en opvang. 

Het kiezen van een basisschool voor uw zoon of dochter is niet eenvoudig. Wij nodigen u daarom uit om 
onze schoolgids door te lezen. Indien u nieuwsgierig bent geworden en meer informatie wenst, nodigen 
wij u uit voor een kennismakingsgesprek. U bent van harte welkom. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van PCBS Beatrixschool.

Voorwoord
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Contactgegevens

PCBS Beatrixschool
Jacob van Wassenaerstraat 5
1272BP Huizen

 035-5253276
 http://www.beatrixschoolhuizen.nl
 beatrixschool@ichthushuizen.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Locatiedirecteur Michiel van den Brink beatrixschool@ichthushuizen.nl

Directeur/bestuurder Herwieta Molenaar

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

VPCBO Ichthus
De Ruyterstraat 7
1270BA Huizen
 035-5256961

Extra locaties

Schoolbestuur

Ver. Protestants Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus'
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1.095
 http://www.ichthushuizen.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Unita.
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

180

2019-2020

Inleiding
De Beatrixschool is een kleinschalige school met ruimte om te groeien. De kleinschaligheid zorgt voor 
een veilig en vertrouwd gevoel. De uitstraling van het relatief nieuwe gebouw in combinatie met het 
grote, afgesloten plein en niet te volle klassen zorgen voor een overzichtelijk geheel. 

Aanmelding nieuwe leerlingen
Indien u geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een 
kennismakingsmoment. Tijdens het kennismakingsmoment wordt er informatie gegeven over ons 
onderwijs, krijgt u een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen. We vinden het belangrijk hier rustig 
de tijd voor te nemen. Uw kind is hierbij van harte welkom. Na afloop van het gesprek krijgt u een 
aanmeldingsformulier mee, waarmee u uw kind in kunt schrijven. Wanneer u voor De Beatrixschool 
kiest en wij het ingevulde aanmeldformulier van u ontvangen, krijgt u hiervan bevestiging.

Uw kind mag vanaf zijn/haar vierde verjaardag op school komen. Valt de verjaardag in een weekend of 
in een vakantie dan start het kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Dit geldt niet voor de periodes 
rond de kerst- en de zomervakantie. Voor de periode rond de kerstvakantie geldt: kinderen die in de 
twee weken voor de Kerstvakantie vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari. Voor 
de zomervakantie geldt: kinderen die in de laatste vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, 
starten op de eerste reguliere dag na de zomervakantie. 

Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen de kinderen een aantal momenten komen wennen. Er 
wordt ongeveer drie weken voor de verjaardag van het kind contact met u opgenomen om de 
wenmomenten af te spreken en nog even de belangrijkste zaken door te spreken, zodat u als ouder 
precies weet wat er verwacht wordt en nog de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. 

Aanmelding overstappende leerling 
Wanneer uw kind reeds onderwijs volgt bij een andere school en u wilt uw kind bij ons aanmelden, dan 
maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Als u De Beatrixschool een passende school 
vindt voor uw kind, zullen wij contact opnemen met de school van herkomst om de eventuele overgang 
op te starten. In het geval dat er geen plek is binnen een groep op De Beatrixschool, dan verwijzen wij u 
graag door naar een collega Ichthusschool. Het is voor uw kind van belang dat wij de onderwijsbehoefte 
goed in kaart krijgen, zodat we kunnen bepalen of we eventuele zorg kunnen bieden.
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Kernwoorden

VeiligheidheidLiefde

Verantwoordelijkheid Respect

Missie en visie

Als Christelijke basisschool is het onze missie om een veilige, liefdevolle leeromgeving te bieden, waar 
leerlingen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien tot betrokken, sociale, autonome burgers met ruime 
basiskennis en -vaardigheden.

Wij vinden het van belang dat ieder kind als uniek wordt gezien en de kans en de verantwoordelijkheid 
krijgt talent te ontdekken, benutten en versterken. 

Onze visie
Onze visie komt voort uit de vier kernwaarden van De Beatrixschool, namelijk;

• Liefde
• Veiligheid 
• Verantwoordelijkheid 
• Respect

Kernkwaliteiten
Het vormgeven van een veilig, pedagogisch klimaat is een kracht op onze school. Wij vinden het 
belangrijk dat het personeel denkt en handelt vanuit het gedachtegoed van Positive Behavior Support. 
Zichtbaarheid hiervan in de school is van essentieel belang. Wij dragen hiermee onze kernwaarden uit 
naar de kinderen en ouders en geloven dat we op deze manier ruimte en wederzijds respect creëren, 
waardoor iedereen zich welkom, gezien en gehoord voelt bij ons op school.

Ook de zorgstructuur is een kwaliteit op De Beatrixschool. Wij vinden het van groot belang om alle 
leerlingen het onderwijs te bieden dat zij verdienen. Dat betekent dat wanneer een leerling moeite 
heeft op cognitief vlak, in de metacognitieve vaardigheden of in de sociaal-emotionele ontwikkeling 
passende hulp wordt geboden en overleg met ouders plaatsvindt.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.

4



Aandacht is onze kracht!

Prioriteiten

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en door te blijven ontwikkelen, maken we gebruik 
van professionele leergemeenschappen (PLG). Concreet houdt dit in dat de leden van de PLG 
onderzoek doen en de onderzoeksresultaten overleggen met het team, om zo tot beleidsmatige keuzes 
te komen. De PLG geven de ambities voor de toekomst weer en zijn de motor voor de 
schoolontwikkeling. De PLG op de Beatrixschool zijn:

• Pedagogisch handelen 
Deze PLG werkt vanuit Positive Behavior Support (PBS) aan de ontwikkeling van het 
pedagogisch klimaat voor alle lagen binnen de school. Zij zien erop toe dat gemaakte afspraken 
worden geborgd en monitoren het proces door klasbezoeken af te leggen en schooldoelen te 
bepalen. Leerlingen, ouders en personeel zijn betrokken, waarbij veiligheid en respectvolle 
omgang met elkaar centraal staan.

• Taal/lezen/schrijven 
De PLG is verantwoordelijk voor het taal- en leesonderwijs op De Beatrixschool. Zij doen 
onderzoek naar methoden die aansluiten bij onze visie op onderwijs.

• Samenwerkend leren / Eigenaarschap
We vinden het op De Beatrixschool belangrijk om met en van elkaar te leren. Daarom stimuleren 
we de leerlingen om samen te werken. Hierbij maken we in de lessen gebruik van coöperatieve 
werkvormen. De PLG heeft de verantwoordelijkheid om de leerkrachten hierin vaardig te maken 
en te monitoren wat de effecten zijn bij ons op school. Tegelijk is deze PLG verantwoordelijk voor 
het onderzoek naar eigenaarschap bij kinderen, omdat we de ambitie hebben om kinderen meer 
inzicht te geven in hun eigen leerproces en hen hierin (mede)verantwoordelijk te maken.

• Talent 
De Beatrixschool legt een stevige basis in de kerngebieden lezen, taal en rekenen. De PLG 
‘Talent’ onderzoekt hoe talentontwikkeling gestimuleerd kan worden in een beredeneerd 
aanbod. Hierbij wordt gezocht naar een methode waarin zaakvakken geïntegreerd worden 
aangeboden en de leerlingen volop de ruimte krijgen talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen de zaakvakken in thema`s worden aangeboden. Hiermee 
vergroten we de betrokkenheid en raken de leerlingen intrinsiek gemotiveerd, waardoor zij 
nieuwsgierig zijn om op zoek te gaan naar kennis en oplossingen voor (maatschappelijke) 
problemen. De leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, doordat zij binnen een thema 
samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn om tot een eindproduct/resultaat te komen. 
Deze PLG stuurt ook het wetenschap & techniekonderwijs aan en coördineert het eerste 
deelthema van De Gezonde School.
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• Spelend leren 
Deze PLG richt zich op het doorontwikkelen van visie op kleuteronderwijs binnen De 
Beatrixschool en het vormgeven van een ontwikkelingsrijke en uitdagende leeromgeving. Zij 
doen onderzoek naar de doorgaande lijn van groep 1, 2 en 3.

Samenwerken en communiceren met elkaar, van en met elkaar leren, verantwoordelijkheid voor 
het eigen leerproces, een kritische en creatieve houding is het professionele klimaat op De 
Beatrixschool, welke in alle lagen zichtbaar is. 

Identiteit

De Beatrixschool hecht veel waarde aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan en wij geloven dat 
onze christelijke normen en waarden daar een belangrijke rol bij spelen. Wij houden daarom de 
identiteit blijvend in beeld door hierover het gesprek te stimuleren, elkaar te inspireren en de identiteit 
mee te laten spelen in alle ontwikkelingen binnen de school. 

We voeren een open toelatingsbeleid en verwelkomen kinderen en hun ouders, die bewust kiezen voor 
De Beatrixschool en/of de christelijke identiteit onderschrijven dan wel respecteren. 

Het christelijk geloof is in de Nederlandse samenleving geen vanzelfsprekende zaak meer. Diverse 
ontwikkelingen, zoals secularisering, individualisering, privatisering van het geloof, een toenemend 
pluralisme op levensbeschouwelijk gebied, hebben enerzijds positieve gevolgen gehad, maar hebben 
de christelijke traditie ook onder kritiek gezet en vormen daarmee een uitdaging voor de christelijke 
traditie. 

De Beatrixschool is van mening dat de christelijke traditie juist ook in de huidige samenleving van 
belang is en blijft. De christelijke traditie geeft aan mensen vertrouwen, verantwoordelijkheid en 
inspiratie in het alledaagse leven en voedt het denken over waarden en normen. Op die manier draagt 
zij bij aan het werkelijke samen-leven van mensen. 

De Beatrixschool heeft een actieve identiteitscommissie. De commissie bestaat uit ouders van de 
school en heeft als taak de identiteit te bewaken in alle facetten van het onderwijs. Zo zijn zij betrokken 
bij activiteiten en op de hoogte van methode-inhouden binnen de school. Identiteit reikt verder dan het 
christelijke wezen. Identiteit gaat ook over maatschappelijke vraagstukken en welke rol en positie de 
school hierin inneemt. De commissie voert hierover gesprekken met alle betrokkenen binnen de 
vereniging en ontwikkelt visie, om zo op positieve wijze de toekomst tegemoet te gaan, waarin de 
school aansluit bij maatschappelijke en culturele voortgangsprocessen, met als belangrijkste pijler het 
behoud van de christelijke identiteit. 

De Beatrixschool is een levende gemeenschap waarin ouders en leerkrachten samenwerken ten 
behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen. De basis van het handelen is de christelijke identiteit 
van de school en de Vereniging. Deze identiteit geeft vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie 
voor het alledaagse leven en voedt het denken over wie wij zijn en op welke wijze wij een bijdrage 
willen leveren aan onze medemens. Begrippen als verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en 
gerechtigheid staan centraal. Zodoende dragen we bij aan de algemene en sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen. De christelijke tradities hebben een prominente plek binnen ons onderwijs, 
omdat wij geloven dat samen de tradities beleven ons met elkaar verbindt. 
Hierin vinden wij het van belang dat ieder zich gezien, gewaardeerd en gerespecteerd voelt, 
ongeacht ras, geaardheid en/of geloofsovertuiging. 
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Wij verbinden christelijke normen en waarden, het gedachtegoed en handelen vanuit PBS en de 
principes van De Vreedzame School zo mogelijk met andere leerinhouden en passen ze toe in de sociale 
context van de groep en school. De leerlingen maken tijdens lessen kennis met kernbegrippen 
gerelateerd aan de domeinen identiteit, democratie en participatie. Het doel is om onze leerlingen de 
basiskennis, vaardigheden en houding bij te brengen die nodig zijn om een actieve en respectvolle rol te 
kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. 

Op De Beatrixschool beleven we het geloof door met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Wij 
gebruiken de methode Startpunt als leidraad voor het godsdienstonderwijs. Deze lessen worden 2 tot 3 
keer per week in alle klassen gegeven. Hierin is ruimte voor het gesprek, waarbij centraal staat wat we 
van het verhaal kunnen leren. In de klassen is ruimte voor gebed. Hierin vinden we het belangrijk om 
niemand te dwingen. Wel verwachten we tijdens het gebed een respectvolle houding van en naar 
elkaar. Vanuit de christelijke geloofsovertuiging is bidden praten met God. Tegelijk zorgt het ervoor dat 
kinderen leren betrokken op elkaar te zijn en met elkaar te delen waar ze mee zitten of juist wat ze heel 
fijn vinden.
Dit alles maakt ons tot een boeiende gemeenschap, waarin we elkaar ontmoeten en respect hebben 
voor elkaars meningen en overtuigingen. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Op De Beatrixschool gaan we voor kwalitatief goed onderwijs. Dit houdt in dat we de kwaliteit van ons 
onderwijs zo goed als mogelijk waarborgen in geval van kort- of langdurig verlof/uitval van leerkrachten 
en concrete acties uitzetten om het thuishouden van leerlingen te voorkomen.

Om in alle lagen van de schoolorganisatie de kwaliteit te waarborgen is het van belang dat personeel 
met niet-lesgevende taken hun werkzaamheden continueren. 

Het verdelen van een klas zorgt voor onrust in overige groepen. Dit proberen we, zoals beschreven in 
het noodplan, te voorkomen. 

Er zal altijd eerst geprobeerd worden een leerkracht uit de eigen school voor de groep te plaatsen. Ieder 
jaar wordt door de locatiedirecteur in kaart gebracht welke leerkrachten op welke dagen te benaderen 
zijn om in te vallen.

Ichthus investeert in onderwijsondersteuners. Dit personeel wordt opgeleid om les te geven en groepen 
over te nemen. In het geval dat er op schoolniveau geen invaller gevonden kan worden, wordt binnen 
Ichthus gepeild of er een onderwijsondersteuner beschikbaar is. De directeuren van de 5 Ichthusscholen 
hebben hier onderling contact over. 

Wanneer er intern binnen de school of Ichthus geen personeel beschikbaar is om in te vallen zal een 
extern bureau ingeschakeld worden. Ichthus heeft hiervoor verscheidene samenwerkingsverbanden. 

Indien geen van bovenstaande opties een oplossing kan bieden, zal de klas thuisgehouden worden. 
Wanneer 2 dagen achter elkaar geen oplossing gevonden kan worden, zal ervoor gekozen worden 
vanaf de derde dag een andere klas thuis te laten, zodat die leerkracht kan wisselen van groep. Op die 
manier creëren we een situatie waarin groepen nooit langer dan 2 opeenvolgende dagen thuis zijn. 

Indien een klas thuisgehouden moet worden, wordt vanaf de tweede dag een onderwijsaanbod op 
afstand geboden.

Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, wordt altijd in samenspraak met het bestuur een 
oplossing gezocht.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Levensbeschouwing en 
sociale redzaamheid 2 uur 2 uur 

Taal
5 uur 5 uur 

Rekenen
3 u 30 min 3 u 30 min

Grote motoriek
5 u 30 min 5 u 30 min

Kleine motoriek
5 uur 5 uur 

Engels
1 uur 1 uur 

Muziek
1 u 45 min 1 u 45 min

Spelend leren
In groep 1-2 worden alle ontwikkelgebieden door middel van thema's aangeboden. De leerlingen 
worden daarbij in een rijke speel- leeromgeving uitgenodigd om zich te ontwikkelen in de naaste-zone. 
Betekenisvolle activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. In deze groepen 
worden samen met de leerlingen spelsituaties gecreëerd en worden de leerlingen uitgedaagd om meer 
van elkaar te leren. Een belangrijk kenmerk van het onderwijs in de groepen 1-2 is het betrekken van de 
echte wereld binnen de thema's. Dit om het onderwijs te verrijken en in het spel de echte wereld na te 
bootsen.
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Het onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van Leerlijnen. De ontwikkeling van de leerlingen 
wordt in ParnasSys bijgehouden aan de hand van doelgerichte observaties. De leerlingen worden zo 
uitgenodigd om in de naaste-zone hun kennis en vaardigheden uit te breiden. De Beatrixschool neemt 
sinds schooljaar 2018-2019 geen landelijke toetsen (Cito) af in groep 1-2.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 zijn de leerlijnen van de vakgebieden het uitgangspunt voor 
ons onderwijs. Terwijl we de methodes volgen, geven we kinderen waar 
mogelijk ruimte voor eigen initiatieven en integratie.

Taal/spelling/grammatica
Voor taal en grammatica wordt in groep 3 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode Taal actief. Voor 
Spelling wordt in deze groepen gebruik gemaakt van de methode Staal. Staal werkt met de 
preventievespellingaanpak van José Schraven. Leerlingen bereiken optimale spellingresultaten door 
een vastritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees.

In de lessen van Taal actief wordt veel geoefend. Ook herhaling van de lesdoelen is een vast onderdeel 
van het basisprogramma. Aan het eind van week 1 en 2 worden de doelen van die week herhaald in een 
toepassingsles. De doelen worden voorafgaand aan de toets ook herhaald in een les samenwerkend 
leren. Na de toets werken de leerlingen opnieuw aan de doelen op hun eigen niveau. Op De 
Beatrixschool is ervoor gekozen om grammatica aan te bieden volgens Taal actief. Die keuze is 
gemaakt vanwege het feit dat grammatica als geïntegreerd onderdeel verweven is in Taal actief daar 
waar het in Staal als los onderdeel wordt aangeboden. Wel wordt het grammatica-aanbod van Staal als 

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

Lezen
5 uur 5 uur 4 u 30 min 3 u 30 min 3 uur 3 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 u 45 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Verkeer
15 min 15 min 15 min 15 min 45 min
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aanvullend programma ingezet, wanneer blijkt dat een groep een aanvullend aanbod nodig heeft.

Lezen
Voor het aanvankelijk lezen maken wij in groep 3 gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Dankzij 
de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen 
en teksten. Veilig Leren Lezen zet de klank en de letter centraal in verschillende woordcombinaties. De 
leerlingen leren letters door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen.

In de groepen 4 tot en met 6 maken wij gebruik van de technisch leesmethode Estafette. De structuur 
van Estafette is helder en effectief. Ieder schooljaar worden twee AVI-niveaus, M en E behandeld. Per 
AVI-niveau zijn er twee leerstofpakketten, A en B. Een leerstofpakket biedt stof voor acht lesweken. 
Tussendoor biedt de methode verschillende toetsmomenten. De nadruk wordt gelegd op technisch 
lezen, waarbij leesbegrip, -beleving en -bevordering geïntegreerd zijn.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Leeslink. Leeslink biedt geen lessen voor 
groep 3 en het eerste halfjaar van groep 4. Dit omdat de nadruk in deze leeftijdsfase gelegd wordt op 
het technisch leesniveau. In groep 3 wordt het tweede halfjaar begrijpend lezen aangeboden binnen 
Veilig Leren Lezen. Op De Beatrixschool zijn de strategiedoelen van begrijpend lezen volgens Leeslink 
aangevuld met doelen voor groep 3, zodat leerlingen al meegenomen worden in begripsvorming. In 
groep 3 is dit verweven binnen alle technisch leesactiviteiten Bij groep 4 zijn de jaardoelen vanuit 
Leeslink verwerkt binnen het aanbod van Estafette. De leerkrachten van groep 4 bepalen bij de start 
van het schooljaar welke strategiedoelen meer aandacht behoeven op basis van de Cito E3 van 
begrijpend lezen en de overdracht vanuit de leerkracht van groep 3.

Rekenen
In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode Wereld in Getallen. 
De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek zijn in de methode verwerkt.

De methode biedt de mogelijkheid om verwerking digitaal of op papier te laten plaatsvinden. Voor het 
effectief benutten van onderwijstijd hebben wij ervoor gekozen om groep 3 en 4 op papier te laten 
werken. Het werken voor leerlingen op een Chromebook vraagt een bepaalde mate van functioneel 
handelen waar deze leeftijdscategorie nog niet rijp voor is.

Zaakvakonderwijs
Op dit moment worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs volgens 
verschillende methoden aangeboden, namelijk: Naut, Meander, Brandaan en Wereldzaken. 
Vanaf schooljaar 2020-2021 zal gestart worden met thematisch onderwijs, waarin deze vakken 
geïntegreerd worden aangeboden. Om leerlingen uit te dagen in samenwerking, projectmatig werken 
en verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces, wordt hiervoor een 'leerplein' ingericht. 

Engels
Op de Beatrixschool wordt in groep 1 t/m 8 wekelijks Engelse les gegeven met behulp van de methode 
Take it Easy. Take it easy biedt de Engelse taal aan met uitnodigende lesstof. Dit stimuleert de 
spontane taalverwerving. Door de concentrische opbouw beklijft de lesstof beter en breiden de 
leerlingen hun woordenschat snel uit. De lessen hebben een vaste structuur. De leerlingen maken eerst 
kennis met het thema via een filmpje of een lied. Daarna volgen luister- en spreekopdrachten in de 
vorm van een dialoog, een cartoon, een spel of een ‘total physical response-activiteit’.
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Bloktijd
In groep 6, 7 en 8 wordt bloktijd georganiseerd. In die tijd werken de leerlingen zelfstandig aan de door 
hen ingeplande taken.

Godsdienstonderwijs
Voor het godsdienstonderwijs maakt De Beatrixschool gebruik van de methode Startpunt. Startpunt 
geeft op inspirerende wijze invulling aan het bijbelonderwijs. De methode bevat – naast verhalen uit de 
Bijbel zelf – veel tips op het gebied van het vertellen, het aansluiten bij de actualiteit, verwerkingen en 
liederen. Ook biedt de methode ruimte voor de creativiteit van de leerkracht, zodat het vak Bijbelse 
geschiedenis ingevuld kan worden op een manier die past bij de situatie in de klas.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Kinder Oefentherapie/Fysiotherapie
• Maandelijks open spreekuur GGD
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Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, CKO de Ark. We gebruiken daarbij methode die aansluit aan 
de thema's in groep 1/2.

We hebben gecertificeerde VVE-leerkrachten in de school. Er is persoonlijke overdracht tussen de 
peuterspeelzaal en onze school. We versterken en vergroten de passieve en actieve woordenschat door 
themawoorden opnieuw aan te bieden in een kleine groep. Door interactie en aan te sluiten op 
taalniveau kan de taalontwikkeling positief beïnvloed worden. Het bevorderen van concentratie bij 
taalactiviteiten geeft grotere betrokkenheid in de groep. Het ontwikkelen van de auditieve activiteiten 
als voorbereiding op het latere lezen. Pre-teachen en re-teachen staan centraal om de actieve 
betrokkenheid in de grote groep te vergroten (herkenning). Dit zorgt voor implementatie van de 
aangeboden begrippen en daardoor versterking van de woordenschat.

Materiaal: We gebruiken de methode die aansluit aan de thema's in groep 1/2. We maken gebruik van 
de boeken en materialen van het thema. We oefenen eenvoudige auditieve activiteiten met behulp van 
de klankkast.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In dit schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning wij bieden aan ouders 
en leerlingen. Op basis van de scan Basisondersteuning van SWV Unita nemen we de ontwikkelpunten 
mee in de ontwikkelagenda voor 2019-2023. Dit is opgenomen in het schoolplan. Ieder kind is uniek en 
het team ziet als uitdaging elk kind te helpen om het beste uit zichzelf te halen. 

Zij realiseert zich dat de bandbreedte echter niet oneindig rekbaar is. Het team is zich bewust van het 
feit dat scholing en overige faciliteiten nodig zijn om leerlingen vanuit hun onderwijsbehoeften de 
begeleiding te geven waar zij recht op hebben en om alles uit de leerling te halen wat er in zit. 

Het traject rondom Handelingsgericht Werken (HGW) is een belangrijke factor en aanjager om 
vaardiger te worden in het omgaan met verschillen, te werken met groepsplannen en vaardigheden op 
het gebied van instructie en klassenmanagement, het voeren van kindgesprekken; in de bovenbouw 
met ouders en leerling. Deze ontwikkeling is in volle gang. 

Bij het vormgeven van het onderwijsproces werken wij van vanuit vertrouwen aan ons eigen leer- en 
werkproces. Wij zijn in staat om metacognitieve vaardigheden voor te leven en aan te leren om 
eigenaarschap te bevorderen. Dit betekent dat wij ieder vanuit onze eigen rol aan onderwijskwaliteit 
werken en daarbij verantwoordelijkheid nemen om leerlingen optimaal te laten leren. Op Ichthusniveau 
voeren wij de reflectieve dialoog, gericht op ontwikkeling door te werken met een gezamenlijke Ichthus 
kijkwijzer.

We hanteren hierin de 9 indicatoren van 'goed onderwijs':

1. Pedagogisch handelen
2. Effectief benutten van onderwijstijd
3. Taakgerichte werksfeer
4. Activerende directe instructie
5. Strategieën voor denken en leren
6. Systematisch volgen van vorderingen
7. Afstemming instructie en verwerking
8. Leerlingen zijn actief betrokken
9. Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 4

Rekenspecialist 6

Remedial teacher 1

Taalspecialist 6

speltherapeut, STTC 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Het anti-pest programma is geïntegreerd in onze methode Positive Behavior Support (PBS) in 
combinatie met de methode De Vreedzame School. Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, 
schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van 
probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert 
en gedragsproblemen voorkomt.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SWIS, ZIEN, Sociogram.

Op De Beatrixschool worden meerdere handelswijzen gehanteerd om de sociale en fysieke veiligheid te 
waarborgen. Monitoren, analyseren en gerichte interventies zorgen dat we veelal onveilige situaties 
kunnen voorkomen en adequaat kunnen reageren wanneer er sprake is of dreigt te zijn van een 
onveilige situatie.

In hoofdstuk 5 paragraaf 4 leest u meer over de invulling van en de handelswijze op de sociale veiligheid 
bij ons op school.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Geïntegreerd in PBS en De Vreedzame School

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. H. Koren. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
joannakoho@live.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Nieuwsbrief
Iedere maand komt er een nieuwsbrief uit. Hiermee houden we ouders op de hoogte van actuele 
gebeurtenissen in en om de school. Vrije dagen, vakanties, oudergespekmomenten en belangrijke 
activiteiten zijn opgenomen in de jaarkalender. 

Website
Op de website van De Beatrixschool is de algemene informatie over de school te vinden. Ook kunnen 
hier enkele documenten gevonden worden, zoals de schoolgids, het ABC en het schoolplan. Via de 
website kunnen nieuwe ouders een afspraak maken en betrokkenen vragen stellen.

Oudergesprekken
Per schooljaar zijn er vier rondes oudergesprekken. Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden de 
wederzijdse verwachtingen besproken betreffende de leerling. In november vindt de tweede ronde 
plaats. Dit gesprek is gericht op de eerste ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Bij de derde 
ronde in februari/maart wordt naast het bespreken van de ontwikkelingen ook gericht gekeken naar de 
resultaten uit de midden-Cito afname. Ook krijgen de leerlingen hun eerste rapport. Het vierde en 
laatste gesprek vindt plaats aan het einde van het schooljaar. Hierbij wordt gekeken hoe de leerling zich 
gedurende het schooljaar heeft ontwikkeld. De leerlingen ontvangen hun tweede rapport.

Parro
Op De Beatrixschool worden ouders geïnformeerd via de communicatie-app Parro. Ook de inschrijving 
voor de oudergesprekken verloopt via dit medium.

Ouderportaal
Via het ouderportaal hebben ouders inzage in de gegevens van hun kind(eren). Het is een onderdeel 
van het administratiesysteem ParnasSys. Nieuwe ouders ontvangen van de school accountgegevens 
waarmee zij kunnen inloggen in het systeem. Indien er wijzigingen zijn in contactgegevens, 
noodnummers, enz., kan dit ook worden doorgeven via het ouderportaal.

Leerjaar informatieboekje
Door middel van het informatieboekje van desbetreffend leerjaar komen ouders te weten wat de 
jaardoelen zijn per vakgebied en hoe daaraan gewerkt wordt. In dit boekje vertelt de leerkracht ook iets 
over zichzelf en het geeft naast een overzicht van de doelen ook praktische informatie.  

Op De Beatrixschool zijn we ons ervan bewust dat we van ouders het vertrouwen krijgen om zorg te 
dragen voor hun kind en hechten dan ook veel waarde aan een positief contact tussen ouders en school. 
Voor ons als school is het belangrijk te weten en te merken dat ouders meeleven. We hebben een 
gemeenschappelijk doel met de kinderen. Daarom luisteren we naar elkaar en helpen waar het kan.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Identiteitscommissie

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat ouders een probleem hebben rondom schoolzaken. We gaan ervan uit dat u 
bereid bent om daarover met ons in gesprek te gaan om zodoende het probleem of de onduidelijkheid 
te verhelpen. In eerste instantie kunnen ouders met hun vragen met betrekking tot het kind bij de 
leerkracht terecht. Hij/zij is immers degene die op school het dichtst bij de leerling staat. Wanneer dit 
niet leidt tot het gewenste resultaat, kan er een afspraak gemaakt worden met de directie. Samen 
hopen we dan alsnog het probleem op te lossen. Zijn ouders ontevreden over de afhandeling van de 
klacht, dan kunnen zij een klacht indienen bij het bestuur van de school.

De school gebruikt de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling en is aangesloten bij de 
landelijke klachtencommissie van Verus. De klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer men 
met de klacht nergens anders terecht kan. De meeste klachten worden immers in goed overleg tussen 
de betrokkenen opgelost. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan men een beroep doen op de 
klachtencommissie. Dit loopt via de contactpersoon van de school (een daartoe geschoolde ouder) of 
via de vertrouwenspersonen van het bestuur: 

De vertrouwenspersonen voor onze scholen zijn:  

mw. H. Koren                      
035-5446463 
joannakoho@live.nl

dhr. H. de Looper
06-42602176
info@loop-coaching.nl 

                        

Contactgegevens klachtencommissie:   

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies (GCBO protestants-christelijk onderwijs)
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag, 
070-3861697 
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl    
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• schoolactiviteiten, zoals sportdag, projectweek en excursies

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Op De Beatrixschool zien wij de samenwerking met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot 
hun recht te laten komen. School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan 
een optimale ontwikkeling van het kind. Wij willen de zorg voor het kind samen delen en vinden de 
betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind belangrijk, omdat dit de 
ontwikkeling van de kinderen bevordert.

Medezeggenschapsraad
De MR heeft een inhoudelijk karakter en bestaat uit ouders en teamleden. Met elkaar wordt er 
gesproken over het gevoerde en te voeren beleid. Het is een wettelijk recht dat op deze wijze zowel 
ouders als personeel invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming door het bestuur en de directie 
van school. Regelmatig is er instemming of advies nodig voordat een ontwikkeling kan worden 
opgestart. In een wettelijke regeling staat beschreven waarover de MR instemmingsrecht en 
adviesrecht heeft. De rol van de MR zorgt tevens voor meer draagvlak voor het schoolbeleid onder de 
ouders en leerkrachten. De oudervertegenwoordiging wordt door de ouders gekozen, de 
personeelsgeleding door het personeel.

U kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres: mrbea@ichthushuizen.nl

De ouderraad
Op De Beatrixschool is een groep ouders actief als ouderraad. Over de taken van de ouderraad (OR) is 
niets vastgelegd in de wet. Leden van de OR organiseren samen met de eventmanager en met 
goedkeuring van de directie activiteiten op school, zoals feesten, evenementen en sportactiviteiten. 

U kunt contact met hen opnemen via: orbea@ichthushuizen.nl

Identiteitscommissie
Aan iedere Ichthusschool is een identiteitscommissie (IC) verbonden. De IC heeft een adviserende taak 
op het gebied van identiteit en is betrokken bij de vormgeving van de identiteitsnota. Om deze reden is 
de IC betrokken bij sollicitatieprocedures en denken zij mee over vieringen en activiteiten op school. De 
IC voert hierover regelmatig overleg met de directie.
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• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolreis en schoolkamp 

Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten 
goede aan zaken waarvoor geen gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die 
sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan een sinterklaas, kerst- en 
paasfeest, Koningsdag, projecten, excursies en bepaalde schoolbenodigdheden. 

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen 
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, enz.) valt niet 
onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van 
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstand. Ten eerste is de school c.q. het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou 
alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft 
bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 
school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid (bijvoorbeeld tijdens de 
gymnastieklessen een bal tegen een bril). Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering 
en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade 
door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn 
primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens 
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is 
daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. (Denk hierbij ook aan de 
chromebooks) Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. De verzekering geldt ook voor die leerlingen die al 
wel op school zitten, maar nog net geen vier jaar zijn.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer een kind niet of niet op tijd op school kan zijn, door bijvoorbeeld ziekte of bezoek aan een 
arts, moeten wij daar vóór schooltijd over geïnformeerd worden. Ouders kunnen hiervoor onze 
voicemail inspreken via telefoonnummer 035 52 53 276 of een mail sturen aan 
beatrixschool@ichthushuizen.nl

Volgens de Wet op het Basisonderwijs is de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan 
langdurig zieke leerlingen. Het contact met de ouders is van dien aard dat wij met de ouders in het 
belang van de kinderen naar de juiste oplossing zoeken. Onder langdurig zieke kinderen verstaan wij 
kinderen die langer dan twee weken het onderwijs niet kunnen volgen. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Op de dag dat een kind 4 jaar wordt mag hij/zij iedere dag naar school. Vanaf 5 jaar is het kind 
leerplichtig. 

In een aantal situaties mag de directeur buitengewoon verlof verlenen. Speciale formulieren voor de 
verlofaanvraag zijn te verkrijgen bij de leerkracht of administratief medewerkster. Een verzoek kan 
alleen ingewilligd worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden conform de 
leerplichtwet. Hieronder ziet u welke mogelijkheden er zijn. 

Verlof voor vierjarigen
Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Ook deze kinderen hebben baat bij een regelmatig schoolleven, 
daarom hopen we dat ouders beperkt gebruik maken van de mogelijkheid om het kind thuis te houden. 
Wanneer dit wel gebeurt, verzoeken we ouders om een schriftelijke aanvraag voor buitengewoon verlof 
in te dienen. 

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

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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Verlof voor vijfjarigen
In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarige kinderen in 
bepaalde omstandigheden vijf uur per week vrij krijgen. Ouders moeten zich echter wel realiseren dat 
het voor het ontwikkelingsproces van hun kind niet bevorderlijk is wanneer het kind onregelmatig naar 
school gaat.  

Verlof voor 6 - 17 jarigen (leerplicht tot 17 jaar)
Voor kinderen tussen de zes en zeventien jaar kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen 
worden toegestaan, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden.  Voorbeelden hier van zijn:

• familieomstandigheden bij verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden, jubilea van bloed-
 of aanverwanten. 

• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de lesuren kan 
plaatsvinden.  

• verhuizing (ten hoogste één dag)  
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (ten 

hoogste twee dagen. 
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (duur in overleg met de 

directeur)  
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste vier dagen); van bloed- of  

aanverwanten  in de tweede graad (ten hoogste twee dagen); van bloed- of aanverwanten in de 
derde graad (ten hoogste één dag)  

• bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum 
van ouders en groot- ouders (één dag)

• andere, naar het oordeel van de directie, belangrijke redenen.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van ongeoorloofd 
schoolverzuim. Bij een verzuim van meer dan tien dagen wordt altijd de leerplichtambtenaar ingelicht. 
Tegen ouders, die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden 
opgemaakt.

De leerplichtambtenaar
Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en 
Vechtstreek.  

Adresgegevens RBL:
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postbus 251
1400 AG Bussum        
tel. 035-6926620
centraal@rblgv.nl   
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5.1 Tussentijdse toetsen

Opbrengstgericht werken
We vinden het op De Beatrixschool belangrijk om doelgericht te werken en hoge verwachtingen te 
hebben van onze leerlingen. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch 
werken met als doel de hoogst mogelijke opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is 
bewustwording een vereiste. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-
emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs. 

Twee keer per jaar worden de leerresultaten gemeten. Hierbij maken wij gebruik van LVS-Cito. Deze 
resultaten worden schoolbreed geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit zicht krijgen op de 
vaardigheidsgroei, waarbij realistisch conclusies getrokken worden passend bij de groep en individuele 
leerlingen. Hierbij worden de resultaten vergeleken met de methodegebonden toetsresultaten. De 
effecten van eerder genomen interventies worden op deze wijze in kaart gebracht. Leerkrachten 
evalueren de periode, reflecteren op hun eigen handelen en plegen nieuwe interventies daar waar 
nodig. De Beatrixschool stelt per vakgebied een eigen norm vast. Hierbij is de wegingsfactor 
uitgangspunt en wordt daarbij per vakgebied bepaald wat voor desbetreffend schooljaar realistische 
verwachtingen zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

5.2 Eindtoets

Het resultaat van de eindtoets groep 8 komt overeen met het beeld dat wij hebben van de groep na het 
volgen van acht jaar basisonderwijs.

Met ingang van 2018-2019 werken alle Ichthusscholen met de eindtoets AMN. Dit in combinatie met 
het traject 'aansluiting PO-VO' van AMN (www.amn.nl).

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

De Beatrixschool staat voor een kwalitatief goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Dat houdt 
concreet in dat overleg met VO-scholen in de omgeving plaatsvindt. Ieder jaar wordt een ‘warme’ 
overdracht georganiseerd, waarbij alle groep 8 leerlingen besproken worden met de VO-school waar zij 
ingeschreven staan. Verreweg de meeste leerlingen van De Beatrixschool stromen uit naar het 
Erfgooiers College.

Ichthus heeft een partnerschap met het Erfgooiers College. Leerlingen uit groep 8 die uitstromen naar 
het VWO, krijgen gedurende acht weken een dag in de week les op het Erfgooiers College met als doel 
de overgang nog vloeiender te laten verlopen.

Ieder jaar organiseren wij een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Er wordt 
verteld hoe het voorlopig en definitieve advies tot stand komt en hoe de aanmeldingsprocedure 
verloopt. Ouder krijgen een compleet overzicht van de VO-scholen in de omgeving, waarbij we 
verwijzen naar de Gooise Gids, een uitgave van de kring van scholen voor VO in ’t Gooi. 
www.gooisegids.nl

Schooladviesgesprekken
De leerlingen van groep 7 krijgen aan het einde van groep 7 het 'voorlopig' schooladvies. Dit wordt bij 
voorkeur gedaan in gesprek met ouders en leerling. In dit gesprek wordt uitgebreid toegelicht hoe het 
advies tot stand is gekomen en waarom de school het passend vindt voor de desbetreffende leerling. 
Vanaf dat moment kunnen ouders en leerlingen zich gerichter oriënteren op de schoolkeuze voor het 
voortgezet onderwijs. In groep 8 vindt in november het 'definitieve' advies plaats. Op basis van dit 
advies wordt de schoolkeuze bepaald en kan de leerling worden ingeschreven.

23



Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 3,4%

vmbo-(g)t 20,7%

havo 31,0%

vwo 44,8%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Verantwoordelijkheid

VeiligheidLiefde en Respect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Vertrouwen hebben in de relatie tussen leerlingen en leerkracht is uitgangspunt voor al ons handelen en 
dient als basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij vinden het vanzelfsprekend voor ieder 
kind dat je mag zijn wie je bent, omdat je goed bent zoals je bent. Er is sprake van wederzijds respect en 
kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en in de ander. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
zich prettig en veilig voelen, betrokken zijn, goede resultaten behalen én dat niemand wordt 
buitengesloten. Dit gezamenlijke belang zorgt voor een gezamenlijke opdracht en komt terug in onze 
normen. Alle medewerkers van De Beatrixschool beschikken over een pedagogisch repertoire om te 
zorgen voor een veilig, ondersteunend en uitnodigend klimaat in de klas en in de school. Dit doen zij 
door proactief te handelen vanuit een beredeneerd aanbod voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. 
De gedragslessen vanuit de methodiek PBS en de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling van het 
programma De Vreedzame School bieden hiervoor een eenduidige basis. Het pedagogisch klimaat is 
niet direct meetbaar, het is een voorwaardelijke sfeer en is onder andere af te lezen uit het gedrag van 
de leerlingen en de teamleden. Plezier hebben in het leren, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, 
hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn onze graadmeters voor een goed 
pedagogisch klimaat. Om dit beoogde klimaat te realiseren is het van groot belang dat school en 
ouders goed samenwerken. 
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Positive Behavior Support
We vinden een positieve benadering van grote waarde, waarin de leerkracht centraal staat als het 
goede voorbeeld. Alle leerkrachten zijn getraind in de PBS-methodiek, geven de daarbij behorende 
gedragslessen, maar doorleven vooral het gedachtegoed dat tot uiting komt door goed gedrag te 
belonen, duidelijke verwachtingen uit te spreken en door incidenten te registreren, om van hieruit een 
analyse te maken en interventies te plegen op wat de groep of individuele leerlingen nodig hebben. 

De stuurgroep PBS stuurt de kinderraad aan, welke meedenkt over wat er op school nodig is om een 
veilige omgeving te creëren, waarin we met respect met elkaar omgaan. Ook is er op De Beatrixschool 
een PBS-ouderpanel, die vanuit het oogpunt van de ouders meedenkt over de informatievoorzieningen 
en zichtbaarheid van PBS in de klassen en naar de thuissituatie. 

De gedragsverwachtingen zijn voor iedereen zichtbaar in de school. Daarbij zijn de kernwaarden visueel 
vertaald welke duidelijk zichtbaar zijn in iedere klas. Incidenten worden op De Beatrixschool 
bijgehouden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine incidenten. SWIS™ Suite is 
het programma, waarmee data verzameld wordt over gedragsincidenten op school-, klas- en 
leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support 
(SWPBS). Met SWIS Suite verzamelen wij op een efficiënte, betrouwbare en vertrouwelijke manier 
informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag op school. Zo krijgen wij als school inzicht in wat 
er op school gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten en 
evalueert en analyseert onder leiding van de stuurgroep PBS de data. Door een schoolbrede aanpak 
kunnen wij als school onderbouwde beslissingen nemen voor de opzet van gerichte interventies. 

De te plegen interventies zijn onderverdeeld in 3 niveaus: 

• Universele interventies 
• Doelgroep interventies 
• Intensieve individuele interventies 

De ‘universele interventies’ worden ingezet voor de grootste groep leerlingen en richten zich op het 
expliciet maken van verwachtingen en het structureel waarderen van gewenst gedrag. Dit gewenste 
gedrag ‘aanleren’ gebeurt door structureel en cyclisch de gedragslessen in te zetten en de 
gedragsverwachtingen visueel te maken in de school. 

De ‘doelgroep interventies’ richten zich op leerlingen met beginnend probleemgedrag. Door deze 
groep preventief en tijdelijk extra ondersteuning te bieden, kan gedrag tijdig worden bijgestuurd. 

De ‘intensieve individuele interventies’ zijn bedoeld voor leerlingen die kampen met zwaardere 
gedragsproblematiek. Deze groep heeft een intensievere vorm van professionele hulp nodig. Hierbij 
zijn de ouders van de desbetreffende leerling, de IB-er van de school en de locatiedirecteur intensief 
betrokken. Gezamenlijk wordt gezocht naar passende maatregelen voor deze leerling om thuisblijven 
te voorkomen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Groepsplan gedrag (Sociaal Emotioneel Leren, SEL)
Voor iedere groep wordt een groepsplan gedrag geschreven. Hiervoor gebruiken we gegevens van o.a.:

• Kindgesprekken 
• Sociogram (vanaf groep 5)
• ZIEN! 
• SWIS (zie bovenstaande omschrijving) 

Op De Beatrixschool voert de leerkracht kindgesprekken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich 
gehoord voelen en dat de leerkracht een vertrouwensband opbouwt met de leerling. Deze gesprekken 
geeft de leerkracht extra inzicht in hoe het kind het beste geholpen kan worden en wat het kind fijn of 
minder fijn vindt op school. 

Vanaf groep 5 nemen wij het sociogram af. Het doel is zicht krijgen op de bestaande verhoudingen in de 
groep. De kinderen mogen schriftelijk aangeven met wie ze wel en niet graag spelen (maximaal 3). Dit 
wordt ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. We kunnen dan zien welke kinderen vaak of 
minder vaak worden gekozen. Wie zijn de leiders, wie wordt genegeerd en wie wordt misschien wel 
gepest. Dit zijn essentiële gegevens en worden gebruikt om het groepsplan vorm te geven. Hierover 
gaan we intern met elkaar in gesprek. 

ZIEN!
Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook 
concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer. Dit door observaties goed te analyseren. Zien! 
hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben: Welbevinden en 
Betrokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies die relevante informatie geven over de 
ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied. 

Betrokkenheid en Welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te 
profiteren van het onderwijsaanbod. Betrokkenheid en welbevinden zijn twee kwaliteitsdimensies die 
op alle leeftijden te observeren zijn op individueel en groepsniveau. Ze hebben een waardevolle 
signaalfunctie voor motivatie, zelfvertrouwen, innerlijke gemoedstoestand en cognitief functioneren. 
Lijkt een leerling of een groep minder betrokken of signaleert de leerkracht een lager welbevinden, dan 
maakt Zien! gebruik van doorvragen. Zo helpen we de leerkracht om zicht te krijgen op mogelijke 
oorzaken van deze lagere score. 

De volgende vaardigheden zijn nodig om op een adequate manier de sociaal-emotionele 
ontwikkeltaken te volbrengen: 

• Sociaal initiatief 
• Sociale flexibiliteit 
• Sociale autonomie 
• Impulsbeheersing 
• Inlevingsvermogen 

De categorieën helpen de leerkracht om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van een lagere 
betrokkenheid en/of welbevinden. Ze geven zicht op de sociaal-emotionele ontwikkelbehoeften van 
een kind of groep. Dit stelt de leerkrachten op De Beatrixschool beter in staat om leerlingen adequaat 
te kunnen ondersteunen. Een belangrijk kenmerk van de vijf vaardigheidscategorieën is dat het hier 
gaat om direct te beïnvloeden leerlingkenmerken. De categorieën zijn onder te verdelen in 
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ruimtenemende vaardigheden en ruimtegevende vaardigheden. Een leerling moet in sociale situaties 
zowel ruimte in kunnen nemen voor zichzelf (Sociaal initiatief en Sociale autonomie) als ruimte geven 
aan de ander (Sociale flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen).  

De Vreedzame School
De doelstellingen van De Vreedzame School zorgen samen met de methode Startpunt voor het 
aanbod van burgerschapsonderwijs. De Vreedzame School is een programma dat de school beschouwt 
als oefenplaats waar kinderen democratisch burgerschap kunnen ontwikkelen. De school wordt gezien 
als een kleine leefgemeenschap waar kinderen kennis en vaardigheden leren ter ontwikkeling van hun 
eigen identiteit en ten behoeve van sociale integratie. 

5.5 Kwaliteitszorg

De Beatrixschool is een lerende organisatie, gericht op voortdurende verbetering en ontwikkeling van 
de personen en van de organisatie. Wij bieden een omgeving waar zowel onze leerlingen als onze 
medewerkers betekenisvol kunnen leren, door te onderzoeken en samen te creëren. Duurzaam 
ontwikkelen van kennis en vaardigheden is bewezen effectiever en efficiënter als dit direct kan worden 
toegepast in de praktijk.

Professionele leergemeenschappen (PLG)
Op De Beatrixschool dragen de leergemeenschappen zorg voor de onderwijsontwikkelingen. Een PLG 
kenmerkt zich door samenwerking, onderzoek, exploreren, uitproberen en elkaar meenemen in nieuwe 
inzichten en werkwijzen. Goed functionerende leergemeenschappen transformeren de school naar een 
meer bottom-up organisatievorm, waarin medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen en 
verantwoordelijkheid en leiding kunnen en durven nemen voor de ontwikkelingen die nodig zijn op 
school.

Grip op kwaliteit
De lesobservaties zijn een belangrijk onderdeel om zicht te krijgen op het domein ‘onderwijsleerproces’ 
binnen De Beatrixschool. Daarmee maakt het een wezenlijk deel uit van het kwaliteitsbeleid van de 
school en Ichthus. We doen onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

Het doel van een lesobservatie is:

• zicht te krijgen op de kwaliteit van het pedagogisch- en didactisch handelen binnen de gehele 
school met behulp van een genormeerd instrument (waarnemen);

• om met deze uitkomsten te kunnen analyseren welke onderdelen van het pedagogisch- en 
didactisch repertoire op individueel- en schoolniveau van goede kwaliteit zijn en welke aspecten 
verdere aandacht behoeven, om vervolgens te kunnen verklaren waarom dit zo is (begrijpen);

• om vanuit deze analyse het vervolg te kunnen bepalen, met optimale afstemming, om de 
kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren (plannen).

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Het genormeerde observatie-instrument uit ‘Goed Onderwijs’ is leidraad voor de observaties. 
Startende leerkrachten worden gecoacht op indicator 1 t/m 4. Ervaren leerkrachten worden 
gemonitord op indicator 1 t/m 4 en geven aan op welk gebied zij door willen ontwikkelen. Vanuit de 
schoolontwikkelingen worden ook gedurende een periode specifieke indicatoren centraal gesteld. Op 
De Beatrixschool is de IB verantwoordelijk voor het monitoren en overzicht houden in indicator 6. Zicht 
hierop uit zich inde groepsplannen en het OGW-document dat in de groepsbesprekingen centraal staat.

Naast de kijkwijzer met de indicatoren wordt op de Beatrixschool ook gebruik gemaakt van kijkwijzers 
passend bij de implementatie en borging van bepaalde schoolthema’s. Zo is er een PBS-kijkwijzer waar 
gebruik van wordt gemaakt door de stuurgroep en geven we collega`s de ruimte om gericht bij elkaar 
te kijken, waarbij specifieke kijkwijzers worden ingezet. In dergelijke observaties kan gekozen zijn voor 
‘good practice’, of een leerkracht heeft een gerichte feedback-vraag, waar hij of zij een collega gericht 
in mee laat kijken. Op die manier leren we van en met elkaar.

Reflectie
We vinden het belangrijk dat niet alleen vanuit de schoolleiding input wordt gegeven voor 
ontwikkeling, maar willen vooral een professionele cultuur, waarin iedere leerkracht de kans krijgt op 
zichzelf te reflecteren. Leerkrachten bereiden zich om deze reden voor op het feedbackgesprek. Dit kan 
aan de hand van een eigen geschreven reflectieverslag of gericht op de indicatorenlijst, waar specifieke 
onderdelen uit worden benoemd in bijvoorbeeld tips en tops. In de reflectie van de leerkracht zoeken 
we naar duidelijke verbinding met de persoonlijke ontwikkeling. In het feedbackgesprek wordt niet 
alleen de lesobservatie besproken, welke gericht is op de prestaties, maar op het algehele functioneren 
van de leerkracht in de organisatie.

De gesprekscyclus
Om onderwijskundige ambities te verwezenlijken, speelt de tweejarige gesprekkencyclus een 
belangrijk een sturende rol in het personeelsbeleid. Tijdens de gesprekkencyclus komen het 
functioneren, de loopbaanontwikkeling en de ambities van de medewerker aan de orde. We bespreken 
ook of de ambities overeenkomen met de koers van de school en in breder verband met de koers van 
Vereniging Ichthus.

Professioneel handelen
Van alle medewerkers verwachten wij een professionele houding, waarbij onze kernwaarden liefde, 
veiligheid, verantwoordelijkheid en respect worden uitgedragen. We benaderen elkaar respectvol en 
spreken elkaar zo nodig aan. Daarnaast is de bereidheid om verder te ontwikkelen van essentieel 
belang. Het vermogen om te reflecteren als instrument om het eigen handelen in en buiten de klas te 
evalueren en bij te stellen, is daarbij een belangrijke vaardigheid. Genoemde begrippen spelen om die 
reden een belangrijke rol in de gesprekkencyclus en bij werving van nieuwe collega’s.

Startende leerkrachten
Voor startende leraren is er een apart begeleidingstraject dat is afgestemd op de 
ontwikkelingsbehoeften van de betreffende professional (starter, zij-instromer, diploma academische 
pabo). Hierdoor kan de startende leraar zich ontwikkelen tot basis- c.q. vakbekwaam. De starterscoach 
en beeldcoach vanuit Ichthus speelt hierin een belangrijke rol.
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 1/2 5

Bewegingsonderwijs 3 t/m 4 1

Bewegingsonderwijs 5 t/m 8 2

Zwemonderwijs 3 t/m 4 1* (om de week)

Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs voor groep 1/2 verdelen we in:

• het buitenspel
• de speellessen in het speellokaal, dat wil zeggen dans-, zang- en tikspelen
• de kleutergymnastiek, dat wil zeggen oefeningen, spelen met hoepels, ballen, blokken en het 

lange touw, maar ook met het grote materiaal zoals de rekken met glijbaan en klimladders, de 
banken, de kast en de matten in het speellokaal. 

De lessen in de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door de groepsleerkracht en/of vakleerkracht in de 
gymzaal aan de Bovenlangewijnseweg.    
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Goede Vrijdag en Pasen 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met CKO de Ark (Vijgenboom), in en buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met CKO de Ark (Vijgenboom), in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. CKO de Ark is een landelijk opererende 
organisatie voor Christelijke Kinderopvang. Onze school heeft een locatie voor kinderopvang naast de 
school, genaamd De Vijgenboom. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Zwemonderwijs
De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben om de week een uur zwemles in het zwembad 'De Meent'. 
Ze worden met de bus naar het zwembad en weer terug naar school gebracht. Het vervoer wordt door 
de gemeente geregeld.
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