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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 IKC 't Eimink Katholiek Basisonderwijs.
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Ligging

Contactgegevens
IKC 't Eimink Katholiek Basisonderwijs
Johan Buziaustraat 14
7558LA Hengelo
 0742780775
 http://www.eimink.nl
 info@eimink.nl
Stichting Samenwerkingsverband 23-02
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Extra locaties
't Eimink 2.0
Johan Buziaustraat 14
7558LA Hengelo
 074-2780775

Schoolbestuur
Dr. Schaepmanstichting
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 4.211
 http://www.drschaepmanstichting.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Wendy Steenbeeke

w.steenbeeke@eimink.nl

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

416

2017-2018

Inschrijven van nieuwe leerlingen
Wanneer u overweegt uw kind op IKC ‘t Eimink in te schrijven, dan kunt u contact opnemen met de
directie en een afspraak maken. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij u een
rondleiding door het gebouw krijgt. In een gesprek kunnen wij over opvang en onderwijs op ‘t Eimink
vertellen. Er zijn verschillende arrangementen. U kind mag naar de Peuteropvang vanaf 2 jaar en
stroomt daarna door naar de Peuterspeelschool groep om het moment dat hij 2,5 jr is. Tijdens het
intakegesprek ontvangt u een voorlopig inschrijfformulier en een informatiepakket. Als uw
(basisschool) kind staat ingeschreven, voor school ontvangt u een maand voor zijn vierde verjaardag de
uitgenodigd om in te stromen op de 1e woensdag van de maand. Alle kinderen van die maand die dan 4
jr worden stromen tegelijk in. Ouders worden die ochtend met koffie ontvangen en kunnen kennis
maken met elkaar.
•

Uitnodiging intakegesprek, per mail bevestigd
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•
•

Voorlopige inschrijving, per mail bevestigd
Uitnodiging voor instroom koffie ochtend op de dag dat uw kind instoomt.

Toelaten van leerlingen
Onze school staat open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school
respecteren en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden ouders/verzorgers
geïnformeerd over de school. In dat gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde:
•
•
•

de ontwikkeling van het kind;
de katholieke identiteit van de school en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven;
verwachtingen van de ouders.

In de volgende gevallen kunnen wij inschrijven weigeren:
•
•

er bestaat een gegronde verwachting dat uw kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal
hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren;
aanmelding in de loop van het schooljaar; indien een kind van een andere basisschool afkomstig
is en er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie van de school
waar het kind staat ingeschreven akkoord gaat met de overstap.

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd:
•
•

1.2

wanneer een kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in
afwachting is van plaatsing;
indien het kind is aangemeld voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale
school voor basisonderwijs. In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin
verwijdering van een leerling wordt overwogen zijn procedures van toepassing.

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
Werken themagericht

Effectief Onderwijs

Integraal Kind Centrum

Staan voor onze Opbrengsten

Het Kind en Talenten Centraal
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Missie en visie
We beseffen dat we als school de taak hebben de talenten van kinderen te ontwikkelen. Dit zijn de
talenten die het kind later als volwassene nodig heeft om goed te kunnen functioneren en die het kind
in staat stelt de weg te vinden in onze samenleving in de 21ste eeuw. Er is vraag naar mensen die
creatief en innovatief zijn, mensen die originele ideeën hebben, kritisch denken en oplossingsgericht
zijn. En deze samenleving vraagt om mensen met sociale vaardigheden en kunnen samenwerken. Het
draait om het hebben van goede relaties, het verbanden kunnen leggen en prestaties leveren. Wij
bieden een omgeving waar kinderen leren denken en hiernaar handelen. Dit versterkt motivatie,
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We streven naar hoge opbrengsten bij taal, lezen en rekenen. Dit
als basisvoorwaarden om straks goed te kunnen functioneren. 't Eimink wil zo laten zien dat meten en
verbeteren uitstekend hand in hand kunnen gaan met aandacht voor het kind.

Prioriteiten
- Opstarten van IKC 't Eimink
- Tablet onderwijs in alle groepen
- Google Chromebooks in groepen 6 t/ m 8
- Themagericht onderwijs in alle groepen
- PBS
- Gezondeschool
- Engels in alle groepen

Identiteit
•

•

•

Identiteit en katholiciteit van een basisschool zien we als een dynamisch gegeven waarbij
leerkrachten de intentie hebben om samen met kinderen, collega’s en ouders/verzorgers te
zoeken naar wie/wat hen bezielt en beweegt bij levensbeschouwelijke en/of ethische vragen.
Kernwaarden uit de katholieke traditie (solidariteit, verantwoordelijkheid, ontwikkeling,
perspectief en kleur bekennen) bieden richting in dit continue zoekproces, dit in verbinding met
kernwaarden uit andere levensbeschouwelijke bronnen (respect en verbinding).
Dit betekent onder meer dat (affiniteit met) geloof en geloofsuitingen niet vaststaan maar deel
uitmaken van een interactief zoekproces. Deze invalshoek speelt in op de diversiteit aan
gedachten en beelden over katholiciteit en maakt het voor de individuele leerkrachten mogelijk
om op geloofwaardige wijze inkleuring te geven aan levensbeschouwelijke identiteit.
Vanuit dit perspectief is 't Eimink van mening dat katholiciteit middels de beschreven
kernwaarden (brede visie) zichtbaar moet zijn in de alledaagse onderwijspraktijk, zoals:
dagopeningen, vieringen, levensbeschouwelijk onderwijs en sociale activiteiten;het betekenisvol
ter sprake brengen / vieren van de christelijke hoogfeesten (learning about en learning from)
a.d.h.v. kernwaarden: solidariteit en menswording; opstanding en perspectief; enthousiasme en
opnieuw beginnen;het ter sprake brengen van een christelijke verhalentraditie in verbinding met
de joodse en islamitische verhalentraditie;een aantoonbare verbinding met de pedagogische en
maatschappelijke opdracht (vanuit menswording). Nadrukkelijk dient te worden gesteld dat er op
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•

voornoemde terreinen geen sprake is van vrijblijvendheid die onverschilligheid in de hand werkt.
Bij bijzonder onderwijs gaat het niet om ‘neutraal’ en ‘algemeen’, bij bijzonder (goed) onderwijs
gaat het allereerst om kleur bekennen.
De identiteit zit verweven in onze themavoorbereidingen en uitwerking hebben tijdens de lessen
van het thematisch werken.
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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
- Mobiliteitscentrum
middels A Pool en B pool

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

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 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Taalactiviteiten
Rekenactiviteiten
Motorischevaardighede
n
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Engels
Thema gericht
onderwijs

1 uur

1 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Spel en Leren
Zelfstandigheid
bevorderend

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 u 40 min

5 u 40 min

5 u 40 min

5 u 40 min

5 u 40 min

4 u 35 min

4 u 50 min

4 u 35 min

4 u 35 min

4 u 35 min

4 u 35 min

1 uur

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming

1 u 45 min

2 u 45 min

2 u 30 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

2 u 10 min

2 u 30 min

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Thematisch werken
Techniek en ICT
Schrijven

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Leerplein in de hal
Hal met podium
Logopedie
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•
•

2.4

Regionaal Instituut voor Dyslexie
Voorschool van 2,5 tot 4 jaar. Peuteropvang van 2 tot 4 jaar.

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.
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.
Wat bieden wij aan Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.
Binnen onze school gaan we voorschoolse educatie aanbieden, als onderdeel van de peuteropvang. De
basisschool was al verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De aansturing van de VVE valt
binnen ons bestuur onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de basisschool. VVE is meer
dan taalontwikkeling alleen. Door binnen onze scholen één doorgaande lijn op zowel educatie als zorg
uit te zetten voor kinderen vanaf 2 ½ jaar, bieden we ieder kind de mogelijkheid tot een optimale
ontwikkeling.
De VVE-programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Kinderen zijn aan de
hand van thema’s bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar
verhalen en praten hierover met elkaar.
De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:
•
•
•
•

Taalontwikkeling; hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het
samen spelen en werken.

In de voorschool kan een peuter vanaf 2½ jaar spelenderwijs leren en ervaren. Alle
ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd op een manier dat al lijkt op een basisschool, uiteraard
aangepast aan de ontwikkeling van het kind. De kinderen verbeteren onder meer hun spraak, taal en
motoriek en er wordt gewerkt aan de omgang met andere kinderen. Dit alles door vooral veel te spelen.
We willen ons inspannen dat alle peuters naar de voorschool kunnen gaan. Daarmee willen we ieder
kind een goede start geven en eventuele ongelijkheid in ontwikkeling tussen kinderen verkleinen.
Op 't Eimink zijn peuters vanaf 2 jaar welkom in de peuteropvanggroep. In samenwerking met onze IKC
partner Spring! en Kindercentrum.nl gaan we de uitdaging aan. We wisten al langer: de kernvakken zijn
niet de enige vakken die er toe doen bij de ontwikkeling van kinderen. Vooral de ‘brede ontwikkeling’
van het kind doet er toe.
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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.
SCHOOLCONCEPT
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze de kans krijgen om hun
talenten te ontwikkelen. Daarbij is onze missie: Boeiend, Effectief en Opbrengstgericht onderwijs.
De school staat voor effectief en handelingsgericht onderwijs dat gericht is op hoge opbrengsten.
Uitgangspunt voor ons daarbij is dat het onderwijs boeiend en uitdagend moet zijn.
De school is een lerende organisatie, waar zowel kinderen als leerkrachten zich blijven ontwikkelen.
BASISONDERSTEUNING
Het samenwerkingsverband heeft voor de schoolondersteuningprofielen de ondergrens en de
streefdoelen vastgesteld. De ondergrens is gebaseerd op het toetsingskader van de inspectie en het
referentiekader van o.a. de PO Raad. Voor alle deelnemende scholen (basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs) zijn de streefdoelen met de principes van opbrengstgericht en
handelingsgericht werken vastgesteld.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider
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Orthopedagoog

4

Specialist hoogbegaafdheid

2

PBS coach

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
http://www.swpbs.nl/files/754/swpbs+folder+versie+2.0.pdf
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SWPBS

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
Volgens de waarden van PBS registeren we gedrag op schoolplein en middels LOOQIN op
welbevinden, betrokkenheid en motivatie in de groep.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van der Linde. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via v.vanderlinde@eimink.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Levink. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
s.levink@eimink.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op weg van Informeren naar Samenwerken...
Over samenwerking tussen ouders en school ten behoeve van de ontwikkeling van uw kind. Hierbij
maken wij gebruik van onze nog in ontwikkeling zijnde visie op ouderbetrokkenheid en zoeken naar
nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.
Graag willen we doorgroeien naar ouderbetrokkenheid 3.0
Waar ouders en leerkrachten voortdurend samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van
leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Wij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten
die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van het kind, de leerling.
Onze school heeft het volgende keurmerk/label: We werken samen met Actiefouderschap.nl

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
- Één keer per week komt er een nieuwsbrief uit
- De onderbouw stuurt per thema de themabrieven uit
- De School in ontwikkeling Nieuwsbrief wordt één keer per periode gedeeld
- Via de Google omgeving kunnen gedeelde documenten gevonden worden
- Gemaakte foto's worden in Google Drive gedeel
- Mail
- Parnassys
- Startgesprekken (aan het begin van het schooljaar)
- Ontwikkelgesprekken (twee keer per jaar)
- Tussentijdse gesprekken met ouders, het kind en leerkrachten
- Thema-afsluitingen in de groep
- Via de Eimink APP

Klachtenregeling
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Klachtenregeling primair onderwijs
’t Eimink maakt gebruik van de landelijke klachtenregeling van de VBKO. De contactpersoon is de
directeur. Via de contactpersoon kan de klager worden doorverwezen naar de interne
schoolcontactpersoon, externe vertrouwenspersoon, directeur of de klachtencommissie.
School Vertrouwenspersonen en Schoolcontactpersoon
De school heeft juf Kim Baveld en juf Sabine Levink als intern schoolcontactpersoon aangewezen bij
wie leerlingen, ouders/verzorgers terecht kunnen als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties,
waarin iemand zich - op school - niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie,
discriminatie en ongewenste intimiteiten. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we: ongewenste
seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein.
Zowel volwassenen als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen. Het is goed daar met iemand
over te praten. Ook als de ander het niet met opzet gedaan heeft, mag men het toch vertellen aan
bijvoorbeeld de intern schoolcontactpersoon.
De Dr. Schaepmanstichting heeft een schoolcontactpersoon aangewezen. Dit is mevrouw Anne
Overbeek. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich met klachten betreffende seksuele intimidatie, agressie
en pesten wenden tot de schoolcontactpersoon als zij van mening zijn dat de klachten niet naar
tevredenheid zijn opgelost door de school of wanneer zij zaken liever eerst met een onafhankelijke
functionaris buiten de school bespreken. Mevrouw Anne Overbeek is niet aan één van de scholen van
ons schoolbestuur, de Dr. Schaepmanstichting verbonden.
Klachten
De Dr. Schaepmanstichting heeft een klachtenregeling vastgesteld. Op grond hiervan kunnen
ouders/verzorgers en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten
daarvan) van het bestuur, directie en personeel van de school.Als u een klacht heeft over het onderwijs
kunt u terecht bij de leerkracht en de directie. Heeft u klachten over ongewenste intimiteiten, pesten,
discriminatie of bejegening, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de schoolcontactpersoon of de
directeur. Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de
school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het
bestuur benoemd is.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is wat de naam al zegt: een orgaan voor
medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school
aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.
De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft
recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk zijn.
In de MR vergaderingen wordt gesproken over:
&bull; voorbereidingen van standpunten en adviezen naar het CvB
&bull; beleidsvoorstellen die te maken hebben met onze school, waarvoor overleg en gedragenheid
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nodig is (formatieplan, schoolplan etc.).
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR te maken met:
&bull; instemmingsrecht: instemming van de MR is vereist bij bv. het vaststellen van het schoolplan, de
schoolgids of de klachtenregeling;
&bull; adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bv. de vakantieregeling, aanstelling en
taakverdeling van de schoolleiding;
&bull; initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen;
&bull; informatierecht: het bevoegd gezag stelt de MR ten minste tweemaal per jaar in de gelegenheid
de algemene gang van zaken in de school te bespreken.
De geledingen
De MR bestaat uit twee geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding.De oudergeleding wordt
gekozen uit en door de ouders van de school. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het
personeel van de school.De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De goedgekeurde notulen van de
vergadering van de MR staan op de website. De mededelingen van de MR kunt u lezen in de
nieuwsbrief na elke MR-vergadering en op de website van de school. De voorzitter van de MR is Mike
Balm, de secretaris van de MR is Nanniek Bijen. Zij zijn te bereiken via mr@eimink.nl
Ouderraad
Het contactorgaan tussen het team en de ouders van de leerlingen is de ouderraad (OR).
De OR van ’t Eimink houdt zich bezig met:
&bull; het bevorderen van contact tussen school en ouders;
&bull; het team helpen bij het behartigen van de belangen van de leerlingen;
&bull; het geven van adviezen over de vormgeving van die contacten;
&bull; het starten en organiseren van activiteiten in samenwerking met het team;
Een nieuwe vorm van ouderparticipatie is begin dit schooljaar gestart: ouders konden zich via een
aanmeldformulier opgeven voor allerlei activiteiten. Het vervolg daarvan is dat het wenselijk is een
schakel te creëren tussen deze ouders en teamleden. Een onderdeel daarvan is ook een aanspreekpunt
te hebben voor de lief en leed ouders. Elke klas heeft in dit schooljaar een lief en leed ouder. Verder is
het streven om korte lijnen te hebben met de MR. Dit alles om de betrokkenheid, waarover is
gesproken op de ouderavond over ouderparticipatie, te versterken.
De voorzitter van de OR is Kim Hannink, de secretaris is Leonie de Vries en penningmeester is
Véronique de Vries.
Ouderactiviteiten
Het welslagen van vele onderwijsactiviteiten is sterk afhankelijk van de mate waarin de ouderraad en
het team kunnen rekenen op de hulp van andere ouders. We werken met werkgroepen die ter
ondersteuning van de verschillende activiteiten worden ingezet. Ouders kunnen hier, door middel van
inschrijven, betrokken bij raken. De onderdelen waarbij hulp noodzakelijk is, zijn onder andere:
sinterklaas, kerst, carnaval, sponsorloop, Koningsdag, Pasen en buitenschoolse activiteiten zoals
excursies, schoolreisjes.
Lief en Leedouders:
Bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht. Indien gewenst
andere ouders betrekken bij activiteiten. Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep,
bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit in overleg met de
leerkracht. Het ondersteunen van de OR waar nodig.
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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 € 60,00
Daarvan bekostigen we:
•
•
•
•

Allerlei extra activiteiten; carnaval, pasen, kermis, sponsorloop en koningsspelen etc
Kerst
Schoolreis
Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

4.4

Ziekmelden en verzuim aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden 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:
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- Telefonisch
- Per mail
- Op de website volgens een formulier
- Via de Eimink APP
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
- Via een verlofformulier
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

- Cito; twee keer per jaar nemen wij de Cito toetsen. Deze toetsen worden individueel geanalyseerd,
waarbij wordt gekeken of het kind binnen zijn behaalde scores een groei heeft laten zien. Deze analyses
worden verantwoord in Parnassys. Doelen, interventies en kindgesprekken worden gekoppeld aan deze
analyses.
- Snappet leerlijn ; binnen Snappet wordt elk kind dagelijks gevolgd op de hoofdvakken. Voor elk
hoofdvak is een leerlijn uitgezet voor dat leerjaar. Vervolgens wordt er door Snappet en door de
leerkracht een streefniveau per kind bepaald. Dit geeft aan hoeveel het kind zou moeten kunnen
groeien op basis van reeds geleverde prestaties. Aan de hand van grafieken per vak kan de groei van elk
individuele kind gevolgd worden. Per kind kan aan de hand van staafdiagrammen gekeken worden wel
doel er al gehaald is en waar het kind zich ten opzichte van de leerling bevindt.
- Startgesprek, Kindgesprek en Ontwikkelgesprek; het schooljaar start met een startgesprek, waarin
een reflectie van het kind op zijn/haar eigen handelen, door het invullen van het ik-rapport wordt
besproken, eerste indrukken van ouders en leerkrachten worden gedeeld, doelen worden gesteld.
Gaandeweg het schooljaar volgen kindgesprekken, samen met de leerkracht wordt er gekeken naar de
opbrengsten van Snappet middels de grafieken, hier stelt het kind voor zichzelf doelen voor de
komende periode, oude doelen worden geëvalueerd.
Twee keer per jaar hebben ouders met de leerkracht(en) een ontwikkelgesprek, centraal staat de
talentmap en de ontwikkeling van het kind.

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 voorgezet 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.
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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

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

Percentage leerlingen

onbekend

5.4

100,0%

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:

Veiligheid

Respect

Verantwoordelijkheid

PBS staat voor Positive Behavior Support en is een werkwijze om op een uniforme, positieve manier
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met gedrag van kinderen om te gaan. We oefenen gewenst gedrag en belonen dat direct en op een
positieve manier. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school
belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het
de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee
wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van
het geboden onderwijs.We willen graag een veilige school zijn, zowel fysiek als mentaal. We vinden het
respecteren van elkaar en elkaars (on)mogelijkheden heel belangrijk en verantwoordelijkheid hebben
we gekozen om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen gedrag

Werkwijze Sociale opbrengsten

De kern van PBS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.5

Schoolbredeaanpak vanuit gedeelde waarden
Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
Basiswaarden van de school vertaald naar pro-sociaal gedrag
Veilige, positieve leeromgeving
Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
Gedragsregistratie en sturing op gedrag
Samenwerking met de ouders
Begeleiding door SWPBS-coach
Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

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.
- middels borgdocumenten en draaiboeken
- jaarplanning
- zelfevaluaties per periode
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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

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

14:15 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

14:15 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

14:15 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

14:15 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

14:15 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Maandag: Opvang voor/na schooltijd door kinderopvang org
Dinsdag: Opvang voor/na schooltijd door kinderopvang org
Woensdag: Opvang voor en na schooltijd door kinderopvang org
Donderdag: Opvang voor en na schooltijd door kinderopvang org
Vrijdag: Opvang voor en na schooltijd door kinderopvang org

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groepen 2

Dinsdag en Donderdag

Gymnastiek

Groepen 3

Dinsdag en Donderdag

Gymnastiek

Groepen 4

Dinsdag en Donderdag

Gymnastiek

Groepen 5

Dinsdag en Donderdag

Gymnastiek

Groepen 6

Dinsdag en Donderdag

Gymnastiek

Groepen 7

Donderdag en Vrijdag

Gymnastiek

Groepen 8

Donderdag en Vrijdag

Zwemmen

Groepen 3-8

Vijf keer zwemmen op jaarbasis

Fit2School Gym

Groepen 1-6

Drie keer op jaarbasis

Gymnastiek

Groepen 1

Maandag en Woensdag
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum.nl, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum.nl, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

20 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari 2019

24 februari 2019

Meivakantie

27 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

13 juli 2019

25 augustus 2019

6.4

Spreekuren

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

Dag(en)

Tijd(en)

Startgesprekken

Start schooljaar

Na schooltijd

Ontwikkelgesprekken

Midden schooljaar

Na schooltijd

Ontwikkelgesprekken

Eind schooljaar

Na schooltijd

Gedurende het schooljaar hebben wij vaste momenten waarop ouders en leerkrachten in gesprek gaan.
Op aanvraag is er tussendoor ook altijd ruimte voor een gesprek, dit kan door ouders of door de
leerkracht geïnitieerd worden.
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