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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 OBS De Kloetingseschool
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
OBS De Kloetingseschool
Zomerweg 2
4481CB Kloetinge (Gem. Goes)
 0113214519
 http://www.ikckloetinge.nl
 kloetingseschool@alberoscholen.nl

Schoolbestuur
Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 3.628
 http://www.alberoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Ron Meuldijk

r.meuldijk@alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

156

2019-2020

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
Coöperatieve werkvormen

Kwink pestpreventie

Welbevinden en leerplezier

Respect, structuur, veiligheid

Laagdrempelig

Missie en visie
Op de Kloetingseschool staat welbevinden hoog in het vaandel. Bij ons voelen onze leerlingen zich
veilig en gewaardeerd. Wanneer leerlingen en leerkrachten daarnaast plezier hebben in leren en
werken, zal dat een goede basis zijn voor optimale prestaties. We streven er samen naar om ‘het
onderste uit de kan’ te halen. Daarbij zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om alle leerlingen
succes te laten ervaren. We hanteren eigentijdse methodieken die onze missie ondersteunen.
Op de Kloetingseschool is er aandacht voor elkaar, wordt er genoten van elkaars diversiteit, mag je zijn
wie je bent met respect voor anderen en rekenen we elkaar niet af op het maken van fouten. Onze
school is een plek waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele
mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld, binnen een veilig klimaat. Vanuit dit perspectief en de Wet
invoering Passend Onderwijs willen we inzicht in zowel de groep als individuele leerlingen hebben,
zodat we kinderen begrijpen en kunnen ondersteunen. Als het nodig is, werken we met
groepsoverzichten en groepsplannen (ook voor gedrag). Binnen dit groepsplan kennen we niet alleen
trajecten voor het ‘gewone’ kind, maar ook voor kinderen die (extra) ondersteuning nodig hebben. We
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houden regelmatig kind-gesprekken, waardoor kinderen meer en actiever betrokken worden bij hun
leerproces.

Prioriteiten
- Verregaande samenwerking met onze partner kinderopvang Kibeo richting nieuwbouw en IKCvorming
- Blijvende aandacht voor een veilig pedagogisch klimaat
- Vormgeven aan groepsoverstijgend lesgeven (unit-onderwijs)
- Invoeren van een nieuwe rekenmethodiek
- Het EDI-instructiemodel (expliciete directe instructie) uitbreiden en afstemmen
- Het verder digitaliseren van onze methoden

Identiteit
De Kloetingseschool is een openbare school. Openbaar onderwijs betekent voor ons dat kinderen van
elk denkbare richting of geloofsovertuiging welkom zijn. Deze diversiteit in achtergrond vinden wij
belangrijk. Op onze school leren de kinderen om met respect met elkaar, zichzelf en de omgeving om te
gaan.
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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
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
In geval van verlof of ziekte van een leerkracht doorlopen we de volgende stappen:
1. We kijken of er vervangen kan worden door de duo-partner van de leerkracht of een andere
leerkracht uit het team, die die dag vrij heeft. 2. We leggen een vervangingsverzoek neer bij TCOZ
(de vervangingscentrale voor Zeeland) en hebben geen verdere invloed op wie komen gaat.
3. De directie kijkt of er ruimte zit in zijn agenda (directietaken blijven dan liggen).
4. Als er echt niemand beschikbaar is, bekijken we de mogelijkheid om de betreffende groep te
splitsen in kleine groepjes en te verdelen over de andere groepen.
5. Als alle mogelijkheden op zijn, zijn we genoodzaakt de leerlingen naar huis te sturen.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

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
Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

Rekenen / Oriëntatie in
de ruimte

5 uur

5 uur

Oriëntatie op mens en
maatschappij

2 uur

2 uur

Oriëntatie op natuur en
techniek

2 uur

2 uur

Vak
Nederlandse Taal
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Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 uur

2 uur

Bewegingsonderwijs en
spel

3 u 15 min

3 u 15 min

Sociaal-emotioneel
leren

45 min

45 min

Vak
Kunstzinnige oriëntatie

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

5 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

6 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

6 u 45 min

6 u 45 min

6 u 15 min

6 u 15 min

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Kwink SEO
Kringactiviteit

2.3

Extra faciliteiten

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

Speellokaal
De school organiseert in samenwerking met partners een gevarieerd naschools aanbod (niet
kosteloos)
Eenmaal per week kunnen peuters, die daar aan toe zijn, gebruik maken van de peuterkleuterklas (op dinsdagmorgen)
Leerlingen kunnen deelnemen aan een plusprogramma. Deze plusklas wordt één keer per week
verzorgd in samenwerking met twee andere scholen.
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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.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Op basis van het leerlingengewicht komt de Kloetingseschool niet in aanmerking voor extra gelden
t.b.v. voor- en vroegschoolse educatie.
Dat neemt niet weg dat er een goede samenwerking is met het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal,
dat er een afstemming is met betrekking tot gebruikte methodes en dat leerlingen die vanuit de
peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf de school bezoeken uitgebreid worden besproken.
Op die manier kan er sprake zijn van vroegtijdig signaleren en/of het voortzetten van gestarte (hulp-)
trajecten.
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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.
Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs
gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. En verder: De
scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra
ondersteuning behoeven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen
en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de
leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra
ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio: 'Kind
op 1'. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning
alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke
voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf
inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Klassenassistent
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Onderwijsassistent

3

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Onze school maakt gebruik van 'Kwink' als anti-pestprogramma.
Dit programma wordt aangevuld met een actueel pest-protocol.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
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ZIEN.
Om de sociale veiligheid te monitoren maakt de school gebruik van de module 'ZIEN' uit ParnasSys.
Deze gegevens worden uitgewisseld met de onderwijsinspectie.
ZIEN wordt digitaal afgenomen in de maand november. Voor de leerlingen van de groepen 3 en 4 vult
de leerkracht de vragenlijst in, de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen zelf hun vragenlijst in. De
methode 'Kwink' sluit hier goed op aan en geeft de leerkracht mogelijkheden iets te doen met de
resultaten.
Voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2 gebruikt de school de KIJK-registratie voor het volgen van de
sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van As. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
s.vanas@alberoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Priester. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
d.priester@alberoscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Onze visie op ouderbetrokkenheid 3.0
Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking met ouders. Om hier een duidelijk
beeld van te geven, hebben wij deze omschreven in een visie op ouderbetrokkenheid:
- De school is erop gericht professionele, duidelijke en vriendelijke (individuele) contacten met ouders
aan te gaan en te onderhouden.
- De school is erop gericht samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken te
onderzoeken en vorm te geven, zowel op leerlingniveau met individuele ouders als op klas- en of
schoolniveau met de MR.
- Ouders worden waar mogelijk actief ingezet bij klusjes of andere neutrale schoolse zaken. Te denken
valt bijvoorbeeld aan begeleiding en vervoer bij activiteiten.
- De school neemt onderwijskundige beslissingen voor kinderen (denk aan methodes, handelplannen
etc). Ouders mogen meedenken.
- De school is pro-actief in het aangaan van contacten met ouders op zowel leerling- , groeps- en
schoolniveau.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd:
- De maandelijkse nieuwsbrief
- Parro (een app die op klasniveau wordt gebruikt)
- Rapportgesprekken
- Plangesprekken
- Ouderbezoekje (groepen 1 en 2)
- Toegang tot het ouderportaal van ParnasSys
- Informatie-avond (aan het begin van het schooljaar)
- Website en sociale media
- E-mail

Klachtenregeling
Klachtenprocedure van Albero streeft ernaar afspraken zo klantvriendelijk, efficiënt en effectief
mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de school. Wanneer
zich een dergelijke situatie onverhoopt voordoet, verzoeken wij u deze ontevredenheid niet op te
kroppen, maar aan ons kenbaar te maken. U stelt ons daardoor namelijk in staat de oorzaak van deze
ontevredenheid weg te nemen.
Hoe dient u een klacht in?
U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de school. Denkt u eraan minimaal de volgende
gegevens aan ons door te geven: uw naam en contactgegevens en een omschrijving van het feit waarop
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de klacht betrekking heeft.
Behandeling van uw klacht:
Het kan zijn dat u telefonisch een klacht aan ons doorgeeft, en dat wij deze direct samen met u kunnen
afhandelen. In dat geval is daarmee uw klacht afgehandeld. In alle andere gevallen ontvangt u van ons
binnen 3 dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. De directeur wint
inlichtingen over uw klacht in. Binnen 2 weken (met uitzondering van de schoolvakanties) kunt u van
ons een reactie verwachten. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij u uit voor een gesprek of
geven wij een gemotiveerde reactie. Wij streven naar een onderlinge oplossing van uw klacht.
Niet tevreden met de klachtafhandeling:
Het kan zijn dat u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld. U kunt
zich dan wenden tot het bestuur van de Stichting Albero. Het bestuur onderzoekt de feiten en geeft
hierover een oordeel. Indien u het niet met het oordeel of de gevolgde aanpak van het bestuur kunt u
zich wenden tot de Commissie Klachtbehandeling van Albero De commissie zal de feiten onpartijdig
onderzoeken en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak heeft de status van advies waarna het
bestuur een beslissing zal nemen.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Onze school is blij met de inzet van ouders ter ondersteuning van ons lesprogramma. Ouderparticipatie
is dan ook onlosmakelijk van de activiteiten die we op school organiseren.
Leerkrachten doen aan het begin van het schooljaar vaak een oproepje aan ouders om te participeren
bij diverse onderdelen.
Naast het zitting nemen in een medezeggenschapsraad of activiteitencommissie, kunnen ouders op
verschillende wijze hulp bieden bij activiteiten of het lesprogramma. Bijvoorbeeld als:
- Verkeers- of natuurouder
- Techniekouder (Ontdekkasteel)
- Leesouder
- Begeleiding schoolreis of schoolkamp
- Zwemouder (groepen 3 en 4) of
- Knutselouder

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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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 € 22,50
Daarvan bekostigen we:
•
•

Kosten voor projecten, vieringen, laatste schooldag, afscheid groep 8 etc.

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor deelname aan schoolreizen of het schoolkamp wordt een extra bijdrage gevraagd.

De ouders betalen per schooljaar een bedrag van € 22,50 aan ouderbijdrage.
Voor kinderen die na december op school komen worden andere bedragen gehanteerd. De hoogte van
dat bedrag wordt schriftelijke aan de nieuwe leerling(e) meegedeeld.
Van deze ouderbijdrage worden de kosten voldaan voor o.a. het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, de
laatste schooldag en inschrijfgeld voor toernooien. Deze bijdrage is vrijwillig.
De kas wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De kosten voor schoolreis en
schoolkamp worden jaarlijks vastgesteld en worden door de activiteitencommissie apart in rekening
gebracht.
Het schoolreisgeld bedraagt ongeveer € 25,- . Voor het schoolkamp moet u rekenen op ongeveer € 65,-.
Het rekeningnummer van de Activiteitencommissie Kloetingseschool NL62 INGB 000748 32 30 Voor het
voldoen van deze bijdrage kunnen minder draagkrachtige ouders een verzoek indienen voor een
gespreide betaling of een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Onze leerlingen zijn collectief verzekerd te rekenen vanaf een kwartier voor aanvang van de school tot
en met een kwartier na schooltijd.
Tevens zijn onze leerlingen verzekerd tijdens uitstapjes, excursies, naschools aanbod, alsmede
schoolreisjes en schoolkamp (ook al valt de begin- en eindtijd buiten de schooluren).
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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:
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:
Wanneer een leerling ziek is, kan de leerling op de volgende manieren worden ziek gemeld:
- Telefonisch of via de telefoonbeantwoorder (liefst voor aanvang van de les)
- Via de Parro-app
- Per mail

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof dient ruim tevoren te worden aangevraagd. Voor de aanvraag en de toekenning van het verlof
hanteert de school een aanvraagformulier.
Dit formulier kan worden opgevraagd bij de directie of kan gedownload worden via de schoolsite.
Voor ouders die door beroepsmatige omstandigheden niet in de gelegenheid zijn verlof te nemen
gedurende de reguliere schoolvakanties, kan de directie een aanvraag goedkeuren voor een periode
van maximaal 10 aaneengesloten dagen. Daartoe dienen ouders een verlofformulier in te vullen, dat
vergezeld moet gaan van een werkgeversverklaring.
Voor verlof voor een periode langer dan 10 dagen zal de directie de ouder(s) doorverwijzen naar de
leerplichtambtenaar.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Onze leerlingen worden gevolgd door een leerlingvolgsysteem.
Voor het volgen van de leerlingen in de groepen 1 en 2 gebruiken wij de KIJK-registratie
Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we ParnasSys waarin de toetsresultaten, zowel methodetoetsen als
onafhankelijke toetsen (IEP), worden geregistreerd. Deze resultaten zijn voor ouders, middels het
ouderportaal, in te zien.
Na elke toetsing worden de resultaten door de leerkracht geanalyseerd. Met het beeld dat de
leerkracht daardoor krijgt worden de groeps- en/of leerlingplannen bijgesteld of voortgezet.
Na elke IEP-toetsing (in februari en juni) bespreekt de leerkracht de resultaten met de directie en de
intern begeleider. Met hen bespreekt de leerkracht welke consequenties de resultaten hebben voor het
planmatig handelen.

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen 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.

14

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

17,4%

vmbo-(g)t

26,1%

vmbo-(g)t / havo

4,3%

havo

30,4%

havo / vwo

4,3%

vwo

17,4%

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:

Ik mag zijn wie ik ben

Ik lach niemand uit

Niemand speelt de baas

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.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De school is een veilige, kleurrijke plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten
samen leven en werken.
Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en
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werken.
Zodra je bij ons binnen stapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen
en toch te mogen zijn wie je bent.
De school maakt je nieuwsgierig en daagt je uit om optimaal tot leren te komen en het beste uit jezelf
te halen.

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.
Onze kwaliteitszorg baseren we op het INK-model. In dit model (aangepast voor het onderwijs), is een
onderverdeling gemaakt in organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, middelen en
processen) en resultaten (waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en leeropbrengsten).
Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden, wordt het
mogelijk het beleid waar nodig bij te sturen. In die zin maken we gebruik gemaakt van de plan-docheck-act cyclus. In het INK-model kort weergegeven door leren en verbeteren.
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitszorgsysteem. De werkzaamheden
zijn onder andere:
het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg
het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang;
het vastleggen en bewaken van teamafspraken;
het creëren van draagvlak.
het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren
het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch
geven van feedback).
Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de
kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat ontwikkelend
onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur. Kenmerkend daarvoor zijn:
ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, niet alleen voor de eigen taak, maar
voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid tot reflecteren op eigen handelen. Onze school
maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met voor ons onderwijs
relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de activiteiten, die we
in dit kader doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert leggen we verantwoording af naar de
betreffende instanties en ons bestuur en de ouders. Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van
waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven.
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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

07:00 - 08:25

08:25 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:00

Dinsdag

07:00 - 08:25

08:25 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:00

Woensdag

07:00 - 08:25

08:25 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:00

Donderdag

07:00 - 08:25

08:25 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:00

Vrijdag

07:00 - 08:25

08:25 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groepen 1 en 2 hebben geen les op vrijdag

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3, 4, 5/6, 6/7 en 8

Dinsdag en donderdag

De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in de gymzaal aan het Wesselopark. Studenten van het
CIOS geven onder toezicht van de leerkracht de gymlessen. Op donderdag gaan de leerlingen van de
groepen 3 en 4 zwemmen.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Kibeo verzorgt vaak opvang tijdens vakanties. Ze
draaien dan speciale programma's (de zogenaamde VakantieMix). Deze opvang wordt niet in ons
gebouw georganiseerd, maar op een andere locatie van Kibeo.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020

01 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari 2021

19 februari 2021

Goede vrijdag en 2e Paasdag

02 april 2021

05 april 2021

Meivakantie

26 april 2021

07 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021

14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli 2021

6.4

03 september 2021

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

GGD - Jeugdverpleegkundige

Maandag

1 x per maand

De data van het spreekuur worden in de nieuwsbrief en op de website van de school (agenda) gemeld.
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