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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van PCBS Beatrixschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
PCBS Beatrixschool
Jacob van Wassenaerstraat 5
1272BP Huizen
 035-5253276
 http://www.beatrixschoolhuizen.nl
 beatrixschool@ichthushuizen.nl

Schoolbestuur
Ver. Protestants Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus'
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1.100
 http://www.ichthushuizen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Locatieleider

Michiel van den Brink

beatrixschool@ichthushuizen.nl

Directeur

Herwieta Molenaar

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Unita.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

182

2018-2019

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.

Kernwoorden
Liefde

Respect

Veiligheid/vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Missie en visie
Aandacht is onze kracht!
De Beatrixschool is een christelijke school, waar iedereen die onze levensbeschouwing respecteert van
harte welkom is. Elk kind is uniek en waardevol en heeft zijn of haar talenten. Aandacht is onze
kracht! Wij zien het als een uitdaging om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen.
Wij willen werken vanuit de drie onderstaande pijlers:
Identiteit
De liefde van God en Jezus Christus willen we overbrengen op de kinderen. Ieder kind is uniek. We
willen onze leerlingen een veilige en duidelijke leeromgeving bieden.
Samenwerkend Leren
Samenwerkend Leren zorgt voor grotere leeropbrengst, bevordert sociale en communicatieve
vaardigheden van leerlingen.
Ta(a)lent
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Taal: Nederlands, taal, lezen en spelling en Engels zijn onze speerpunten.
Talent: Een kind beschikt over talenten en daar willen we mee aan de slag. We willen het beste uit ieder
kind halen.
Vanuit een positieve benadering bekijken we continu wat de individuele behoeften zijn van de kinderen
om zich goed te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Naast de cognitieve ontwikkeling
van ieder kind werken we ook aan sociale emotionele ontwikkeling. Daarom zijn wij het
invoeringstraject gestart van de methode Positive Behavior Stimulans.

Prioriteiten
Wij zijn het invoeringstraject gestart voor de methode Positive Behavior Support (PBS). Dit is een
schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag. Veiligheid en geborgenheid is een basis om tot leren te komen.
Als team dragen wij de kernwaarden Liefde, Respect, Veiligheid/Vertrouwen, Verantwoordelijkheid uit
en bouwen hierop verder met de leerlingen en de ouders. Onder punt 3.2 -Sociale en fysieke veiligheidgaan we hier inhoudelijk verder op in.
Naast de invoering van PBS is Samenwerkend Leren een speerpunt. Samenwerkend Leren, ook
wel coöperatief leren genoemd, zorgt voor grotere leeropbrengst en bevordert de sociale- en
communicatieve vaardigheden.
We gaan gefaseerd over tot de aanschaf van Chroom Books om een kwaliteitsimpuls te geven aan ons
(digitaal) onderwijs.

Identiteit
Levensbeschouwelijk
De liefde van God en Jezus Christus willen we overbrengen op de kinderen. Ieder kind is uniek en heeft
zijn/haar eigen talenten. We willen het beste uit ieder kind halen. We werken vanuit ons geloof. We
laten dit zien door een christelijke levenshouding, respect te hebben voor elkaar, het naar elkaar
omzien, de dagelijkse dagopening, het vieren van christelijke feesten. We leren onze leerlingen respect
te hebben voor andere godsdiensten. Op een informatieve manier besteden we aandacht aan andere
godsdiensten; we laten zien dat er andere godsdiensten bestaan. Dagelijks beginnen en eindigen wij de
dag met gebed. Daarnaast zingen wij in de ochtend christelijke liederen en vertelt de leerkracht een
Bijbelverhaal aan de hand van de methode Startpunt.
Pedagogisch
De sfeer, de manier van omgaan met elkaar, de zorg van de leerkrachten, de uitstraling van de school,
de omgeving en het gebouw zijn samen bepalend voor het klimaat van de Beatrixschool. Aandacht is
onze kracht, we vinden het belangrijk oog te hebben voor ieder kind. We spreken dagelijks onze
gedragsverwachtingen uit naar de leerlingen, deze worden door hen gerespecteerd en door ons
beloond. Veiligheid en geborgenheid is een basis om tot leren te komen. Wij willen daarom voor uw
kind en voor u als ouder een veilige plek zijn.
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Onderwijskundig
Onze kernwaarden: Liefde, Respect, Veiligheid/vertrouwen en Verantwoordelijkheid staan in ons
onderwijs centraal. Elk kind is uniek. Vanuit een positieve benadering volgen we continu wat de
behoeften zijn van de kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en voor te bereiden op de
toekomst. We bieden uw kind de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in een veilige en duidelijke
leeromgeving. We willen het beste uit ieder kind halen. Leerlingen hebben verschillende niveaus en
onderwijsbehoeften. Het onderwijs passen wij hierop aan. Differentiatie is de wijze waarop een
leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Bij de vakken rekenen, lezen, taal en spelling
delen we de kinderen in drie niveaugroepen in. Op deze manier werken we handelingsgericht en bieden
wij onderwijs op maat. We kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind; we stellen ons de vraag:
“Wat heeft dit kind nodig?" Er is een minimum doel voor de groep als geheel. De leerlingen krijgen
klassikale instructie. Daarna gaan de leerlingen de leerstof zelfstandig verwerken. De leerkracht werkt
op dat moment met kinderen die verlengde instructie nodig hebben. Voor de meer- en hoogbegaafde
kinderen is er verdiepings- en verrijkingsstof. Ook deze kinderen hebben instructie nodig, deze wordt
daarom ook ingepland. Daarnaast is er voor de hoogbegaafde leerlingen een overkoepelende plusklas
vanuit onze schoolvereniging Ichthus. Wij volgen elk kind en kijken naar wat hij/zij nodig heeft op
cognitief gebied door; methodetoetsen, observaties en het leerlingvolgsysteem CITO en door in
gesprek te gaan met elk kind en zijn/haar ouders. Aan de hand van deze gegevens bekijken we per vak
in welke aanpak de leerling zit. Het kan voorkomen dat onze zorg niet meer toereikend is. Dan zoeken
we samen met de ouders naar een passende oplossing. Ons leerlingvolgsysteem betreft niet alleen de
schoolresultaten op cognitief gebied maar we monitoren ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van
het kind. We passen ons onderwijs binnen onze mogelijkheden hierop aan.
Maatschappelijk
Het onderwijskundig proces wordt gestimuleerd door het tonen van maatschappelijke betrokkenheid.
We zijn een school die werkt aan de normen en waarden die de maatschappij nodig heeft:
•
•
•
•
•
•
•

De Beatrixschool heeft een plek in de wijk.
Op onze school zitten verschillende nationaliteiten, een afspiegeling van de samenleving.
Met de lokale welzijnsorganisatie bieden we als school informatie over cursussen aan die erop
gericht zijn ouders te ondersteunen bij de opvoeding.
Er zijn contacten met woonzorgcentra/verpleeghuizen in de omgeving van de school.
Als school doen we regelmatig mee met een actie Schoenendoosmaatjes van het plaatselijke
Albanië comité.
Leerlingen van groep 8 van de Ichthusscholen verzorgen bij toerbeurt het oorlogsmonument in
Huizen in het kader van de 4 mei-herdenking.
We ondersteunen twee adoptiekinderen via Stichting Woord en Daad.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Als een leerkracht afwezig is, moet er vaak op korte termijn veel geregeld worden. Het zoeken van een
vervanger heeft daarbij prioriteit. Als er geen vervanger beschikbaar is, wordt er een oplossing gezocht
door de kinderen te verdelen over andere groepen. In uitzonderlijke gevallen, als de kinderen niet
kunnen worden onderverdeeld, heeft de desbetreffende groep vrij.

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

5 u 20 min

5 u 20 min

1 u 55 min

1 u 55 min

40 min

40 min

Bewegingsonderwijs
Engels
Muziek
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Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 u 25 min

1 u 55 min

werken met
ontwikkelingsmateriaal

7 u 45 min

9 u 05 min

sociaal emotionele
ontwikkeling

40 min

40 min

2 u 15 min

2 u 30 min

30 min

30 min

Vak
Nederlands

Godsdienst
Rekenen

Groep 1 en 2
De kinderen gaan voor het eerst naar school. Vaak hebben de kinderen thuis een vast ritme. Op school
is die ordening nog veel sterker. We proberen de 4-jarigen op die manier geleidelijk te laten wennen
aan bepaalde dagpatronen. We beginnen elke dag in de kring met godsdienstige vorming: een
Bijbelvertelling, een lied, een gebed. In de kring bespreken we wat we die dag gaan doen aan de hand
van dagritmekaarten. Werken in een vaste groep, samen zingen, gymmen, een taalspelletje; het hoort
er allemaal bij.
'Samendoen' is in de groep heel belangrijk. Natuurlijk moeten de kinderen zelfstandig handelen,
bijvoorbeeld hun materialen pakken en opruimen. Maar daarnaast leren ze ook dat ze anderen helpen,
met anderen spelen en naar anderen luisteren. Dat sociale aspect wordt verder uitgewerkt in groep 2. In
de werklessen gaan kinderen bijvoorbeeld samen aan de slag rondom thema's die over het hele jaar
verspreid zijn. ‘Leren spelen' of het 'spelend leren' staat centraal in deze groep. We proberen de
kinderen spelenderwijs interesse voor taal bij te brengen met prentenboeken, met poppenkast of met
verhalen. Ook maken ze kennis met rekenen. Spelenderwijs en doelgericht bereiden we de kinderen
voor op groep 3.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 45 min

5 u 15 min

2 u 45 min

5 u 50 min

2 u 10 min

4 uur

2 uur

6 uur

6 uur

3 uur

4 u 55 min

5 uur

4 u 15 min

4 u 45 min

4 u 15 min

3 u 45 min

4 u 35 min

3 u 55 min

55 min

1 u 30 min

1 u 45 min

2 u 30 min

2 u 40 min

2 u 45 min

1 u 50 min

2 u 15 min

1 u 10 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

1 u 30 min

2 u 20 min

1 u 50 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

1 u 50 min

1 u 40 min

1 u 55 min

1 u 45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 u 40 min

1 u 45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
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sociaal emotionele
ontwikkeling

25 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

Vanaf groep 3 komt de leerstof meer en meer per vakgebied aan de orde. De methodes die wij
gebruiken vormen het uitgangspunt. Alle methodes voldoen aan de door de overheid vastgestelde
kerndoelen.
Groep 3
In groep 3 leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven en daarnaast is er ook aandacht voor verkeer
en wereldoriëntatie. Het is de bedoeling dat de kinderen aan het eind van het jaar alle letters kennen,
dat ze woordjes van drie lettergrepen kunnen lezen en dat ze sommen kunnen maken van 1 tot en met
20. De methode Veilig Leren Lezen biedt volop mogelijkheden om te differentiëren naar niveau.
Daarnaast zijn er nog doe-vakken, zoals tekenen, handvaardigheid en zwemmen.
Groep 4, 5 en 6
In de middengroepen bouwen we de vaardigheden uit de eerste jaren steeds verder uit. Het accent ligt
voornamelijk op het reken-, taal- en leesonderwijs. De prentenboeken maken plaats voor
boekbesprekingen en spreekbeurten. In groep 5 komen nieuwe vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie/techniek aan de orde. De creatieve ontwikkeling beperkt zich niet alleen tot zingen en
handenarbeid, maar komt ook terug in de 'gewone' vakken zoals wereldoriëntatie: dit is het probleem,
hoe gaan we het oplossen? Bij het oplossen van die creatieve opdrachten zullen de kinderen ook vaak
op elkaar aangewezen zijn. Leren luisteren en respect voor elkaar zijn belangrijke leerpunten.
Groep 7 en 8
Het voortgezet onderwijs komt dichterbij. Om de doorstroming naar het voortgezet onderwijs
makkelijker te maken, maken de leerlingen kennis met het maken van werkstukken, het houden van
presentaties en het plannen van dagtaken en huiswerk. Daardoor ontwikkelen ze eigen initiatief en
verantwoordelijkheidsgevoel.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.4

Speellokaal
Kinder Oefentherapie/Fysiotherapie
Maandelijks open spreekuur GGD

Voor- en vroegschoolse educatie

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. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse 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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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.
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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 zal opgenomen worden 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, 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 nog in volle gang. Er is een gesprekscyclus met ouders. Aan het begin van het schooljaar
heeft de leerkracht een kennismakingsgesprek met de ouders van iedere leerling. Dit is een open
gesprek waarin de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind centraal staan. In het jaar is een
aantal gespreksavonden gepland waarin ouders en leerkracht elkaar kunnen spreken over de
ontwikkeling en welbevinden van het kind.
De ambitie van de school:
•
•

•

•
•
•
•

•

De Beatrixschool wil kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle leerlingen.
De school streeft naar een breed aanbod van ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen met
specifieke ondersteuningsvragen. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn welkom. We
toetsen de begeleiding eerst aan de basisondersteuning.
Bij aanmelding van een leerling met specifieke behoeften dienen deze goed in kaart worden
gebracht t.o.v. de ondersteuning die de school kan bieden. Om dit te verwezenlijken werken we
vanuit HGW.
HGW is geïmplementeerd. Borging is een aandachtspunt.
De school heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd ten aanzien van het leesonderwijs
en wil zich hierin verder ontwikkelen/specialiseren.
Ter ondersteuning van leeszwakke leerlingen zou het wenselijk zijn om de Leeskliniek uit te
breiden of eventueel een aanbod van Taalspurt in de school te hebben.
Binnen de school zijn meerdere leerkrachten werkzaam die gespecialiseerd zijn. Hun expertise
wordt ingezet t.b.v. leerlingen met ondersteuningsvragen en t.b.v. leerkrachten die
handelingsverlegen zijn.
Er is een onderwijskundig specialist op rekengebied.
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Om aan de ambitie van de school op het bieden van zorg en begeleiding te kunnen voldoen zijn of
worden in de komende periode onderstaande activiteiten ingezet op het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

handelingsbekwaamheid leerkrachten;
helder en duidelijke communicatie met ouders over groepsplan/handelingsplan;
in kaart brengen met ouders wat kinderen nodig hebben;
betere signalering en observatiemethoden om de analyse te versterken;
expertise van de leerkrachten verder ontwikkelen vooral op het vlak van leesondersteuning,
autisme, dyscalculie. Ondersteuning van IBers op het gebied van HGW en OGW;
de aanwezige kennis binnen de school meer met elkaar delen. Van elkaar leren door meer
collegiaal overleg in te plannen en bij elkaar te kijken;
Door een andere organisatie binnen de school kan er meer aandacht komen voor zorgleerlingen.
Tijdens de gymlessen door de vakleerkracht ontstaat ruimte voor het overnemen van een groep.
Te denken valt aan verlengde instructie en of feedback geven over pluswerk.
samenwerking ouders en leerlingen;
ouders zien als partner en ervaringsdeskundige van hun kind;
ouders inzetten bij de leerontwikkeling thuis en op school waar mogelijk en anders samen zoeken
naar een oplossing;
het voeren van kennismakingsgesprekken met ouders aan het begin van een schooljaar;
het voeren van kindgesprekken;
expertise en kennis;
inzetten van elkaars kwaliteiten. Samenwerking met externe instanties;
deelname aan het Zorg Advies Team (ZAT) en vanaf augustus 2014 MDO (=Multidisciplinair
Overleg);
analyseren van de opbrengsten.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

6

Intern begeleider

4

Rekenspecialist

6

Remedial teacher

1

Taalspecialist

6

speltherapeut, STTC

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Het anti-pest programma is geïntegreerd in onze methode Positive Behavior Support (PBS) en
combinatie met de methode De Vreedzame School . De kernwaarde Respect is hierin van grote
waarde. Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het
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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.
PBS (Postivite Behavior Support)
Wat is het doel van PBS?
Het doel van PBS is om een veilig school- en klassenklimaat te scheppen voor alle leerlingen. Hierdoor
wordt het leren bevorderd. Met PBS maken we concreet welke waarden en gedragsverwachtingen op
onze school belangrijk zijn. Door deze concrete gedragsverwachtingen actief aan te leren en
systematisch te bekrachtigen en te belonen lukt het leerlingen beter om zich aan verwachtingen te
houden en positief gedrag te laten zien. Hierdoor groeit het veilige en positieve schoolklimaat, waarin
elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Het PBS-systeem richt zich op drie niveaus: de school als
geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
Waar staat Positive Behavior Support voor?
Schoolbrede aanpak. De kracht van PBS, zit in de gezamenlijke schoolbrede aanpak. Naast de
leerkrachten doen ook het MT, onze collega’s van de administratie en RT mee. Met elkaar zullen we
vaststellen welke waarden het meest waardevol zijn. Als iedereen in de school zich veilig, respectvol en
verantwoordelijk voelt, is de (werk)sfeer optimaal.
Preventief
In PBS wordt de nadruk gelegd op preventie van gedragsproblemen. ‘Voorkomen is beter dan genezen’
is hierbij het motto. Teamleden zijn sterk gericht op preventie van ongewenst gedrag en gebruiken hier
diverse bewezen effectieve strategieën en technieken voor.
Gedrag
We willen vooral de nadruk leggen op het aanleren en versterken van gewenst gedrag. Vanuit de
gezamenlijke waarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid zijn voor de hele school, het
klaslokaal, de gang, het plein, de toiletten en de gymzaal duidelijke gedragsverwachtingen gemaakt.
De waarden en gedragsverwachtingen worden systematisch aangeleerd en geoefend in gedragslessen
voor zowel de ruimtes en situaties buiten als situaties in de klas.
Positief
PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, waarin alle kinderen met plezier
veel leren. Ieder kind (en iedere volwassene) vindt het fijn om complimenten te krijgen. Wij delen ze
dan ook graag uit! Als er weer iets nieuws is geleerd op het gebied van goed gedrag, gaat dit regelmatig
gepaard met een beloning. Zo stimuleren we kinderen tot positief gedrag.
Minimale aandacht voor ongewenst gedrag
Bij PBS ligt de nadruk op het geven van maximale aandacht aan positief, gewenst gedrag en minimale
aandacht aan ongewenst gedrag; wat je aandacht geeft, groeit immers. Bij ongewenst gedrag wordt op
eenduidige wijze gecorrigeerd door alle teamleden en bij voortduren van ongewenst gedrag worden
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heldere consequenties ingezet.
Datagestuurd
PBS is datagestuurd, dat wil zeggen dat wordt bijgehouden wat voor gedrag er in de school voorkomt.
Dit gebeurt door gebruik te maken van het incidentregistratiesysteem Swiss. Wanneer een
consequentie is ingezet bij ongewenst gedrag wordt dit bijgehouden in Swiss. Van deze data worden
maandelijks analyses gemaakt en er worden concrete acties opgezet zodat patronen snel doorbroken
worden. Samenwerken met ouders en ketenpartners PBS streeft naar een intensieve en positieve
samenwerking met alle ouders en samenwerkingspartners. Dat betekent dat ouders actief betrokken
worden bij het PBS-proces.
Ondersteuning & Hulp
Zoals gezegd is het goed om te erkennen dat iedereen hulp kan gebruiken om veilig, respectvol en
verantwoordelijk te zijn. Alle kinderen worden aangemoedigd en geholpen om zich goed te gedragen.
Zoals bij taal of rekenen, heeft de ene leerling meer hulp nodig dan een andere leerling.
Resultaten
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties
en het welbevinden van kinderen en leerkrachten. Op scholen waar PBS is ingevoerd ·
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voelen leerlingen zich veiliger;
gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen;
vertonen leerlingen minder probleemgedrag;
gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren;
worden leerlingen minder vaak de klas uitgestuurd als corrigerende maatregel;
hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk;
wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg;
zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen;
zijn leerkrachten beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen.

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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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Het contact tussen de school en het gezin vinden we waardevol en belangrijk. Wij hebben een
gemeenschappelijk doel met onze kinderen. We willen als team met de ouders en de kinderen zorg
dragen aan de ontwikkeling van het kind binnen een veilig schoolklimaat. We luisteren naar elkaar en
helpen waar het kan.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Nieuwsbrief
Iedere maand komt er een nieuwsbrief uit. Met de inhoud ervan houden we u op de hoogte van actuele
gebeurtenissen in en om de school. De data zijn opgenomen in de jaarkalender.
Website
Via de eigen website van de school wordt u geïnformeerd over schoolspecifieke zaken en actuele
ontwikkelingen.
Kennismakingsgesprek
Aan het begin van het schooljaar wordt u als ouder uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Tijdens
dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen besproken betreffende uw kind en eventuele
afspraken gemaakt voor het lopende schooljaar. Via een groeps-informatieboekje wordt u
geïnformeerd wat er dit schooljaar aan leerstof aan bod komt.
Rapportgesprekken
Naar aanleiding van de uitgereikte rapporten worden 10-minutengesprekken gehouden. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging.
Schooladviesgesprekken
De leerlingen van groep 7 krijgen aan het einde van groep 7 een breed richtinggevend schooladvies.
Voor de leerlingen van groep 8 vinden ook schooladviesgesprekken plaats. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging.
Ouderportaal
Via het ouderportaal hebben ouders inzage in de gegevens van hun kind(eren). Het is een onderdeel
van het administratiesysteem Parnassys. U ontvangt van school accountgegevens waarmee u kunt
inloggen in het systeem. Indien er wijzigingen zijn in contactgegevens, noodnummers, enz., kunt u dit
doorgeven via het ouderportaal of per e-mail.
Parro
We maken gebruik van Parro. Parro is een communicatie-app om vlot en veilig schoolgerichte
informatie met u te delen.
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Klachtenregeling
VPCBO Ichthus is aangesloten bij de klachtencommissie van Verus (Besturenraad Christelijk
Onderwijs). Hebt u vragen of klachten betreffende schoolzaken (denkt u aan onderwijskundige zaken,
bestuurlijke zaken, ongewenste intimiteiten of ander ongewenst gedrag) dan kunt u hierover contact
opnemen met de contactpersoon op school. Deze kan u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon
voor Ichthus. Contactpersoon en vertrouwenspersoon zullen in eerste instantie bezien of de klachten
intern kunnen worden opgelost. Als blijkt dat de klachten ernstiger zijn, kan de klachtencommissie
worden ingeschakeld. Het reglement van deze commissie ligt voor belangstellenden op school ter
inzage.
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:
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag,
070-3861697
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Identiteitscommissie
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(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad vormt een wettelijk verplichte schakel tussen school (team,
ouders/verzorgers) en het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad heeft instemmende en
adviserende bevoegdheden over zaken die de school betreffen, zoals vakantierooster, inzet van
personeel, enz. Alle scholen van Ichthus hebben een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is
samengesteld uit drie ouders en drie personeelsleden. Het doel van medezeggenschap is, mee te
praten en mee te denken over belangrijke onderwerpen die de scholen betreffen. De MR doet verslag
aan de ouders via de de notulen die op school ter inzage liggen. In de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) worden schooloverstijgende zaken besproken. Dit zijn vooral
onderwerpen van beleidsmatige en financiële aard. Bij een aantal onderwerpen heeft de GMR
zogenaamde instemmingsbevoegdheid. Denkt u bijvoorbeeld aan de vaststelling van het schoolplan
(meerjarenbeleidplan) en de schoolgids, maar bijvoorbeeld ook aan het beleid tegen pesten op scholen.
Voor andere onderwerpen heeft de GMR alleen adviesrecht. Wat onder adviesrecht dan wel
instemmingsrecht valt, is beschreven in een reglement dat iedere twee jaar door bestuur en GMR wordt
vastgesteld. De GMR kan ook zelf onderwerpen aan de orde stellen. Als er zaken zijn die onder ouders
of personeel (breed) leven, kan de GMR dit onder de aandacht brengen van bestuur en/of schoolleiding.
Overigens is de GMR geen klachtencommissie voor individuele klachten. Hiervoor zijn doorgaans de
kortere lijnen, dus direct via leerkracht en directie.
De ouderraad
De ouderraad bestaat alleen uit ouders. Over de taken van de ouderraad (OR) is niets vastgelegd in de
wet. Leden van de OR organiseren activiteiten op school, zoals feesten, evenementen en
sportactiviteiten.
Identiteitscommissie
Aan iedere school is een identiteitscommissie (IC) verbonden. De IC heeft een adviserende taak op het
gebied van identiteit en op de identiteitsaspecten van andere beleidsterreinen (onderwijs, organisatie,
aanname van leerlingen, personeelsbeleid). Als kader en leidraad gelden doel en grondslag van Ichthus,
zoals die concreet zijn uitgewerkt in de identiteitsnotitie. De ouders die de identiteitscommissie
vormen, zijn lid van de vereniging.

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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

schoolactiviteiten, zoals sportdag, projectweek en excursies
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•

Kerst

•

Sinterklaas

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

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een 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.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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:
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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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Afwezige leerlingen behoren, indien mogelijk, 's morgens voor schooltijd telefonisch of schriftelijk te
worden doorgegeven. Wanneer u weet dat uw kind op een bepaalde dag afwezig is, wilt u dan vooraf
bericht geven en indien nodig toestemming vragen door middel van een verlofformulier.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Wilt u voor uw leerplichtige kinderen vrij vragen, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Dat is nodig om
ons te kunnen verantwoorden bij de inspectie en de leerplichtambtenaar. De leerplichtwet biedt alleen
ruimte voor vrije dagen als er sprake is van:
•
•
•
•

huwelijk, overlijden en jubileum van bloed- en aanverwanten;
verhuizing;
voor andere, naar het oordeel van de directeur, bijzondere omstandigheden;
redenen van godsdienstige aard.

Zaken die niet onder de bijzondere omstandigheden vallen zijn:
•
•
•
•
•

familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan;
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.

Verzoeken om ontheffing van de leerplichtwet in verband met extra vakantie moeten schriftelijk en
duidelijk gemotiveerd worden ingediend. De directie behandelt deze verzoeken. Genoemd verzoek
wordt goedgekeurd als:
•
•
•

er een werkgeversverklaring wordt overlegd;
er sprake is van ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakantie;
er een aantoonbaar verplichte bedrijfsvakantie is.

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
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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

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Om de tussenopbrengsten in beeld te brengen, kijken we begin maart naar de opbrengsten van het
Cito LeerlingVolgSysteem op school-, groeps- en leerlingniveau. Bij positieve resultaten kijken we
welke factoren een rol gespeeld hebben, zodat we hiermee door kunnen gaan en bekijken we op welke
manier we de leerlingen nog verder kunnen uitdagen. Bij tegenvallende resultaten zoeken we naar
verklaringen en oplossingen waar we de nieuwe periode mee aan de slag gaan. De leerkrachten
verwerken dit door hun oude groepsplan te evalueren en een nieuw groepsplan te schrijven.

5.2

Eindtoets

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.
De eindtoets voor groep 8 bestaat uit de volgende onderdelen: taal, rekenen, informatieverwerking en
wereldoriëntatie. Hoe zien de resultaten van onze school er nu precies uit?
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. De score wordt aangegeven door middel van een getal variërend
van 515 tot 550.
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). In september 2018 zal hierover voorlichting
worden gegeven.
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Schooladviesgesprekken
De leerlingen van groep 7 krijgen aan het einde van groep 7 een breed richtinggevend schooladvies.
Voor de leerlingen van groep 8 vinden ook schooladviesgesprekken plaats. Ruim voor de uitslag van de
AMN-eindtoets worden aparte avonden gehouden waarop de schooladviesgesprekken plaatsvinden. U
ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Als een leerling in groep 8 zit, moet een vervolgschool gekozen gaan worden. Als ouder bepaalt u
natuurlijk zelf naar welke school uw kind gaat. Veel VO-scholen geven via de basisschool of
rechtstreeks informatie in de vorm van schoolgidsen en open dagen. Zo mogelijk brengen we met de
gehele klas een bezoek aan een school voor voortgezet onderwijs. Alle informatie die wij binnen krijgen
geven wij via uw kind aan u door. Wij geven geen advies over de scholen zelf. Wel geven wij advies over
de vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij uw zoon/dochter past. De rapporten van uw kind, de
toetsuitslagen en het dagelijks werk in de klas geven een goed beeld van de betreffende leerling. U van
uw kant weet natuurlijk ook hoe uw kind leert en presteert en hoe het omgaat met huiswerk. Op de
avonden met adviesgesprekken komen we (het liefst samen met u) tot een schooladvies. Soms scoort
een leerling hoger bij de AMN dan wat het VO-advies uitwijst. In overleg met de ouders kan het advies
worden bijgesteld naar een hoger niveau. Als een leerling lager scoort bij de AMN, blijft het
oorspronkelijke advies van kracht. De leerlingen van groep 7 krijgen aan het einde van het schooljaar
een voorlopig schooladvies. Informatie over de inschrijfprocedure en de sluitingsdata ontvangt u via de
scholen. De basisschool maakt een onderwijskundig rapport en stuurt deze gegevens samen met de
AMN-score door naar de VO-scholen. Vanaf dat moment onderhouden de scholen zelf de verdere
contacten met u. Zij zullen u informeren over de toelating, de plaatsing en de kennismakingsmiddag.
Onderwijskundig rapport
Als een leerling onze school verlaat, wordt aan de nieuwe school altijd een onderwijskundig rapport
verstrekt. Dit rapport geeft een beschrijving van de ontwikkeling, prestaties en bijzonderheden van het
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kind. Een onderwijskundig rapport wordt opgesteld voor het voortgezet onderwijs, maar (bv. bij
verhuizing) ook voor een andere basisschool en (bij verwijzing) de school voor speciaal basisonderwijs.
Indien ouders bezwaar hebben tegen de uitwisseling van de gegevens, kunnen zij dit melden bij de
directeur.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

2,1%

vmbo-b

4,3%

vmbo-k

6,4%

vmbo-(g)t

27,7%

vmbo-(g)t / havo

2,1%

havo

27,7%

vwo

29,8%

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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Liefde en Respect

Veiligheid/vertrouwen

Verantwoordelijkheid

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de
kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en
(onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap: wij besteden
aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid o.a. wekelijks een les te geven uit de methode De
Vreedzame School. We richten ons op attitudevorming van leerlingen: niet alleen voor je zelf leven, je
inzetten voor anderen, empathisch leven, vergevingsgezindheid tonen bij mislukken en falen en
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tekortschieten, leven met verantwoordelijkheid en in afhankelijkheid. Dit is een onderdeel van onze
christelijke identiteit. Daarnaast zijn we bezig met de implementatie van Positive Behavior Support
(PBS). Hierbij willen we preventief inzetten op het aanleren van gewenst gedrag. Door dit actief aan te
leren en systematisch te bekrachtigen en belonen, lukt het leerlingen beter om zich aan verwachtingen
te houden en positief gedrag te laten zien. Liefde, Respect, Veiligheid/vertrouwen en
Verantwoordelijkheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale
ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, humor en respect zien.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt jaarlijks in kaart gebracht door middel van
leerlijnen voor groep 1 en 2 en ZIEN voor groep 3 t/m 8. Daarnaast vullen de leerlingen zelf twee keer
per jaar een sociogram in. De leerkrachten krijgen hierdoor zicht op de onderlinge verhoudingen.
Daarnaast zijn we bezig met de implementatie van Positive Behavior Support (PBS). Hierbij willen we
preventief inzetten op het aanleren van gewenst gedrag. Ongewenst gedrag wordt digitaal
geregistreerd zodat we maandelijks een data-analyse kunnen maken. Hiermee kunnen we er indien
nodig concrete actie op zetten.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
Op onze school willen we de kwaliteit van het onderwijs bewaken, borgen en indien nodig bijstellen.
We werken vanuit de drie pijlers:
1.
2.
3.

identiteit
samen Leren (coöperatieve werkvormen)
Ta(a)lent: Taal (Nederlands en Engels)/Talent

Alle activiteiten die wij op school aanbieden zijn verbonden met deze drie pijlers. Op deze manier is ons
aanbod effectief en bieden wij kwaliteit.
Aan de hand van klassenbezoeken, kijkwijzers en feedbackgesprekken bewaken wij de kwaliteit en
borgen wij wat we ingevoerd hebben.
Twee keer per schooljaar kijken we naar de opbrengsten van ons Cito LeerlingVolgSysteem. Dit doen
we op schoolniveau, klassenniveau en op leerlingniveau. Dit is aanleiding om de vraag te beantwoorden
wat we nog kunnen verbeteren. Zo blijft ons onderwijs voortdurend in beweging.
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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).
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

-

-

Opvang
Schooltijd

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 en 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.
Zwemonderwijs
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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.

6.2

Opvang

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.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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. De opvang ligt in het verlengde van het eigen schoolconcept en is
herkenbaar aan de protestants-christelijke identiteit. CKO hecht belang aan de geloofsopvoeding in de
eerste levensjaren van kinderen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Goede Vrijdag en Pasen

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

18 april 2020

05 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinksteren

01 juni 2020

01 juni 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020

Studiedagen (kinderen vrij) 28-10-2019, 16-01-2020 en 20-05-2020
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