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Voorwoord
Geachte ouder/verzorger,
Voor u ligt de schoolgids. De schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen op
Finlandia, maar ook andere betrokkenen bij onze school. Er wordt onder meer beschreven hoe wij het
onderwijs organiseren, maar ook wanneer bijvoorbeeld de studiedagen zijn.
Wij hebben veel plezier beleefd aan het schrijven van de schoolgids. Het is een verkorte weergave van
alles waar wij trots op zijn en wat wij bereiken met onze leerlingen. Met de schoolgids geven wij inzage
in de keuzes die wij maken en wat wij belangrijk vinden. We werken met plezier en vol energie aan het
beste onderwijs voor uw kind. Onze openbare school is een rustige plek waar met oog voor alle
leerlingen les wordt gegeven.
Er is een prettig en veilig pedagogisch klimaat, waar wij elke leerling uitdagen om te komen tot mooie
prestaties. Wij hebben specifiek aandacht voor creativiteit, sport en zo prettig mogelijk leren. De
informatie in de schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad (MR).
Dit is het papieren, beschrijvende verhaal van onze school. U bent altijd van harte welkom om de sfeer
in het echt te komen proeven. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van de school, Inge
Jansen, via i.jansen@obs-finlandia.nl of telefonisch via het algemene nummer van de school.
Wij nemen u graag mee in het verhaal van onze school waar we zo trots op zijn en wensen u dan ook
veel leesplezier.
Namens het gehele team van obs Finlandia,
Inge Jansen
Directeur obs Finlandia
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Finlandia
Brigantijnstraat 46 -48
3028HH Rotterdam
 0104151130
 http://www.obs-finlandia.nl
 info@obs-finlandia.nl

Schoolbestuur
Stichting BOOR
Aantal scholen: 99
Aantal leerlingen: 30.483
 http://www.stichtingboor.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Inge Jansen

i.jansen@obs-finlandia.nl

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

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

162

2018-2019

De verwachting is een groeiend leerlingaantal de komende jaren. Dit door wijzigingen in de omgeving
voor wat betreft woningbouw, alsmede de huidige kwaliteitsstructuur van de school.
Daarnaast zijn de groepen in de bovenbouw kleiner dan in de onderbouw. Het aantal leerlingen dat de
school verlaat is daarmee kleiner dan het aantal leerlingen dat zich inschrijft. Zodoende groeit de
school naar verwachting in leerlingaantal.

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
Opbrengstgericht

Gelijkwaardig

Taalrijke leeromgeving

Ouderbetrokkenheid

Veiligheid

Missie en visie
Op Finlandia bieden wij een taalrijke leeromgeving waarin gelijkwaardigheid en veiligheid centraal
staan binnen de Rotterdamse omgeving, met lessen waarin expliciete en gedifferentieerde instructie
wordt gegeven.
Opbrengstgericht
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Finlandia werkt opbrengstgericht. Hiermee zorgen wij voor een leeraanbod passend bij onze
verschillende leerlingen. Door de combinatie tussen het leeraanbod en opbrengstgericht werken halen
wij het beste uit de leerling en realiseren wij waar nodig extra ondersteuning. Onze zorgstructuur vindt
plaats volgens het Handelingsgericht Werken model. Zodoende analyseren en duiden wij
leeropbrengsten, waarna wij ons onderwijs plannen. Dit gebeurt volgens een vast tijdspad, zodoende
borgen wij de kwaliteit van ons onderwijs.
Taalrijke leeromgeving
Er is op onze school extra aandacht voor het verwerven van taal op alle niveau's. In alle groepen is er
aandacht voor taalverwerving door middel van taalspelletjes en coöperatieve werkvormen. Wij werken
met zoveel mogelijk concrete en visuele materialen ter ondersteuning. In de school is een bibliotheek
aanwezig. Er wordt dagelijks voorgelezen in alle groepen en er vinden leesbevorderingsactiviteiten
plaats vanuit de Bibliotheek Rotterdam. Wij hebben hoge verwachtingen rondom alle leerlingen. Ons
aanbod is dusdanig divers dat er niet alleen aandacht is voor leerlingen met een niet-Nederlandstalige
achtergrond. Wij bieden juist ook een uitdagend aanbod voor leerlingen die van huis uit Nederlands
spreken. De taalrijke leeromgeving start al op jonge leeftijd. Wij werken nauw samen met de
peutergroepen van Peuter&Co, waar veel aandacht is voor taal. Leerlingen die naar de peutergroepen
gaan, zijn al gewend aan het gebouw en hebben hierdoor een prettige start bij de kleuters. Bij de peuter
en kleuters wordt op dezelfde manier gewerkt.
Lekker Fit
Finlandia is een school met het keurmerk Lekker Fit. Dit betekent dat er een gediplomeerde gymdocent
aanwezig is. Alleen bewegen is onvoldoende. Gezond eten en drinken is eveneens van belang. Tijdens
de kleine pauze wordt er verwacht dat leerlingen fruit eten en water drinken. Alle leerlingen kunnen
gebruik maken van ons naschools aanbod rondom sport. Leerlingen nemen deel aan sporttoernooien
zoals bijvoorbeeld de Kidsrun tijdens de marathon van Rotterdam.
Creativiteit
Naast ons extra sportaanbod is er extra aandacht voor creativiteit. Leerlingen hebben immers
verschillende talenten. Onze vakdocent beeldend besteedt onder meer aandacht aan tekentechnieken,
driedimensionaal werken en jezelf via creativiteit uitdrukken. Tevens is er in de lessen aandacht voor
wetenschap en techniek.
Rotterdam
Rotterdam is de prachtige stad waarin onze school staat. Leerlingen groeien in deze dynamische
omgeving op. Uitjes die wij maken vinden zoveel mogelijk plaats in Rotterdam. De stad biedt immers
veel mogelijkheden in de directe omgeving. Leerlingen raken daardoor betrokken en bekend bij en met
hun directe (woon)omgeving. De leerlingraad start dit jaar. Binnen deze leerlingraad krijgen leerlingen
een stem binnen de school en werken wij aan burgerschapsvorming.
Gelijkwaardigheid en veiligheid
Gelijkwaardigheid en veiligheid staan centraal binnen onze school. Finlandia is een openbare
basisschool waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te
hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten
en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school
heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.
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Veiligheid is voor een ieder die betrokken is bij onze school belangrijk. Dat geldt voor onze leerlingen,
maar zeker ook voor onze leerkrachten en ouders. Wij werken op basis van wederzijds respect en
vertrouwen. Zowel ouders als leerkrachten willen het allerbeste voor onze leerlingen. Om de veiligheid
te waarborgen zorgen wij voor een schoon, heel en veilig schoolgebouw, maar ook voor een
pestprotocol en een prettig pedagogisch leerklimaat. Wij hebben veel aandacht voor schoolregels en
afspraken, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt. Het resultaat hiervan is dat
leerlingen onze school zeer positief beoordelen met een prachtige 8.
Wij vinden het belangrijk dat elke leerling na zijn basisschooltijd bij Finlandia een goede, passende plek
vindt in het voortgezet onderwijs. Hiermee mag u van ons verwachten dat wij staan voor een goede
basis, waar onze leerlingen belangrijke vaardigheden hebben geleerd om in de maatschappij een
positieve bijdrage te kunnen leveren. Door de aandacht voor taal leren onze leerlingen zich goed
uitdrukken. Erasmus heeft hierover het volgende gezegd:
'Wie niet vertrouwd is met de kracht van de taal, oordeelt altijd kortzichtig, verward en onzinnig over de
werkelijkheid.'
Door leerlingen zich hiervan bewust te laten zijn en hun vaardigheden hierin te vergroten zorgen wij
ervoor dat zij zich in onze talige maatschappij goed staande kunnen houden.
Ouderbetrokkenheid
De relatie tussen ouders en school is gebaat bij samenwerking. Naast de gesprekken rondom
welbevinden en leerresultaten voeren wij ook kennismakingsgesprekken aan het begin van het
schooljaar. Als ouder heeft u kennis over uw kind die ons zal helpen in het realiseren van een passend
onderwijsaanbod. Daarnaast organiseren wij informatiebijeenkomsten voor u als ouder waar u
eventuele hulpvragen kunt stellen. Dit jaar werken wij onder andere voor het eerst met het project
'Onwijze Moeders' in samenwerking met de politie.
Als ouder kunt u tevens actief betrokken zijn door plaats te nemen in de ouderraad of de
medezeggenschapsraad. De ouderraad ondersteunt vooral bij praktische zaken zoals de feesten bij ons
op school. De medezeggenschapsraad praat en denkt mee over het beleid op school. Zij hebben tevens
advies- en instemmingsrecht op het beleid.
Samengevat is Finlandia een school gericht op taal, gelijkwaardigheid, veiligheid in nauwe
samenwerking met ouders en dit alles binnen de Rotterdamse context. Een school waar we met elkaar
trots op zijn.

Prioriteiten
Verdieping en verbreding van de aanwezige kennis en vaardigheden van ons team staat voorop. Dit
schooljaar heeft de school onderstaande speerpunten.
Zo starten wij met de nieuwe rekenmethode Getal&Ruimte Junior. Deze methode ondersteunt
leerkrachten om gedifferentieerd onderwijs te realiseren vanuit een stevige basis met hoge
verwachtingen. Leerlingen leren een eenduidige strategie voor het uitrekenen van sommen door alle
jaren heen. Hiermee wordt het rekenonderwijs inzichtelijker voor leerlingen en ontvangen zij beter
onderwijs.
Ons aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt dit jaar uitgebreid met de inzet van
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Levelwerk. Leerlingen worden uitgedaagd om te leren leren. Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen de
eigen klas onder supervisie van de eigen leerkracht.
De school werkt met een praktische, gedegen kwaliteitsstructuur. Het afgelopen jaar is een
verdiepingsslag gemaakt rondom opbrengst- en handelingsgericht werken. De komende jaren staan in
het teken van (nog) eerder signaleren en verdiepend analyseren, om zodoende een goed passend
aanbod voor elke leerling te realiseren. Met deze stap borgen wij de intensieve kwaliteitscyclus.
De prioritering van de taalrijke leeromgeving uit zich in het voortzetten en uitbreiden van de
woordenschatmethode Logo3000 in de groepen 4 en 5. Leerlingen oefenen met schooltaalwoorden.
Kennis van deze woorden leidt tot beter begrip van de vragen en beantwoording bij rekenen en
begrijpend lezen.
Daarnaast openen wij dé schatkist van Finlandia, onze schoolbibliotheek, waar alle leerlingen een
heerlijke leesplek vinden.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Voor schooljaar 2019/2020 is de personele bezetting als volgt:
Directie: Inge Jansen
Intern begeleider: Vanda Mendes
Groep 1/2a: Ramona van Doorn
Groep 1/2b: Yolande ter Horst
Groep 3: Kim Vermeulen
Groep 4: Roelie Offermans & Inez Wildhagen
Groep 5: Robert Klop
Groep 6: Geert Vermeegen & Vanda Mendes (ma)
Groep 7: Laura de Vos
Groep 8: Ron Noort
Remedial teacher: Inez Wildhagen
Lekker fit gymleerkracht: Joel Roeleveld
Beeldend docent: Marius van Berloo
Conciërge: Peter van Wingerden
Ouderconsulent: Maria Martins da Silva
Administratie: Bibi Doekhi
Schoolmaatschappelijk werk: Naoual El Bousikhani

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Verlof wordt zoveel mogelijk binnen het team opgevangen.
De eerste dag bij ziekte van de groepsleerkracht wordt de klas verdeeld.
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Duurt het verlof langer, dan zoekt directie naar een andere oplossing. Helaas zorgt het huidige
leerkrachtentekort ervoor dat het soms moeilijk is om een goede en snelle oplossing te vinden. In
samenwerking met ons bestuur wordt er uiteraard wel alles aan gedaan om ondanks het tekort zo snel
mogelijk een oplossing te vinden.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Tekenen

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.
Naast het reguliere onderwijsaanbod is het mogelijk om gebruik te maken van Sport X-tra. Leerlingen
kunnen zich hiervoor opgeven bij de Lekker Fit docent. Deze activiteiten vinden plaats na schooltijd.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 uur

6 uur

7 uur

7 uur

8 uur

8 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

Bewegingsonderwijs
Taalontwikkeling
Ontwikkelingsmateriaal
Sociale Redzaamheid
Expressievakken
Pauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

2 u 30 min

2 uur

1 u 30 min

1 uur

1 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

1 u 15 min

2 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociale vaardigheden
1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 45 min

1 u 30 min

45 min

45 min

15 min

15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

Zelfstandig werken
Spelling
Schrijven
Begrijpend lezen
Pauzes
3 uur

In groep 3 wordt er thematisch gewerkt waarbij taal, lezen en wereldoriëntatie in elkaar overlopen.
Zodoende staan er geen aparte uren wereldoriëntatie en begrijpend lezen voor groep 3 op het rooster.
Alle tijden zijn indicatief. Op groeps- of leerlingniveau kan sprake zijn van kleine aanpassingen op basis
van behaalde resultaten. Soms is er meer tijd nodig voor een bepaald vak voor een bepaalde groep of
leerling. Door af te wijken realiseren wij passend onderwijs waar nodig.
Dagelijks hebben leerlingen een half uur grote pauze en een kwartier kleine pauze. Deze pauzes zijn
belangrijk om te ontspannen en met elkaar te spelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren hoe
je met elkaar buiten speelt en hoe je ruzies oplost. Wij zien de pauzes dan ook als een belangrijk
onderdeel van ons onderwijsaanbod.
Zelfstandig werken heeft bij ons een aparte vermelding op het rooster. Leerlingen oefenen dan met
taakaanpak, zodat zij zelf in staat zijn om zelfstandig problemen waar ze tegenaan lopen op te lossen.
De leerkracht heeft op dat moment ruimte om extra instructie en leertijd te bieden aan leerlingen die
daar behoefte aan hebben.
Levensbeschouwelijk onderwijs vindt alleen plaats indien er genoeg aanmeldingen zijn. Jaarlijks wordt
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dit geïnventariseerd door middel van een brief welke uw kind meekrijgt.

2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Bibliotheek
Gymlokaal
Computerlokaal
Handvaardigheidlokaal

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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuter&Co. We gebruiken daarbij KO-totaal en LOGO
3000.
Om onze leerlingen zo vroeg mogelijk optimaal tot leren te laten komen werken wij nauw samen met
Peuter&Co. Binnen het gebouw zitten de kleuter- en peutergroepen op dezelfde etage. De kleuter- en
peutergroepen werken beiden met LOGO 3000 en het observatie instrument Kijk!. Daarnaast
overleggen de leerkrachten van de kleuters maandelijks met de peuterleidsters. Wanneer de leerling
doorstroomt naar onze school vindt er een warme overdracht plaats. Tijdens deze overdracht zijn
ouders aanwezig.
Jaarlijks staan er overlegmomenten gepland tussen directie van de school en de uitvoerend manager
van Peuter&Co. Zij stellen het werkplan op waarmee de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Door de
nauwe samenwerking bereiken we met twee verschillende organisaties toch eenduidig handelen door
beide teams. Kleuters hebben zo een goede start op de basisschool.
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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.
Leerlingen vanuit de volgende doelgroepen kunnen bij ons terecht.
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Leerlingen met lichte gedragsproblematieken
Leerlingen met concentratieproblemen
Leerlingen met dyslexie
Meer- en hoogbegaafde leerlingen
Leerlingen met ADHD
Leerlingen met autisme
Leerlingen met hechtingsproblematieken

Bovenstaande problematieken dienen enkelvoudig te zijn. Meervoudige problematieken vragen een
andere manier van zorg en specialisme die binnen onze school niet aanwezig zijn. De veiligheid van
leerlingen en leerkrachten mag op geen enkele manier in gevaar komen.
Voor meer informatie is ons volledige schoolondersteuningsplan beschikbaar. Deze ligt ter inzage bij de
balie of is opvraagbaar via info@obs-finlandia.nl.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Intern begeleider

10

Rekenspecialist

2

Remedial teacher

4

Taalspecialist

2

Co-teacher
Meer- en
hoogbegaafdenspecialisten

2
2
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
'Gouden weken!'
Dat is dé start van elk schooljaar op Finlandia. De 'Gouden Weken' richten zich op een positieve
groepsdynamiek. Na elke vakantie vindt er een korte herhaling plaats, de 'Zilveren Weken'.
Naast de aanpak van 'Gouden Weken' werken wij ook met Zien!. Dit observatiemiddel geeft extra tips
en adviezen aan de leerkracht om de groep te versterken op sociaal-emotioneel vlak. In combinatie met
de methode 'Kinderen en hun sociale talenten' bieden wij een uitgebreid aanbod ter voorkoming van
pesten.
Pesten accepteren wij als school niet. Wij voorkomen veel door de preventieve aanpak die wij inzetten
als school. Toch kan het voorkomen dat er wordt gepest. Bij het oplossen van het pesten heeft de
groepsleerkracht een belangrijke rol. Alle betrokkenen van gepeste, pester, omstander tot meeloper
hebben verschillende ondersteuning nodig. In overleg met de intern begeleider wordt bekeken wat er
nodig is en waar nodig wordt ter ondersteuning schoolmaatschappelijk werk ingezet.
Voor meer informatie is het gehele pestprotocol inzichtelijk op school of opvraagbaar via info@obsfinlandia.nl. Daarin wordt uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met ordeverstorend en
grensoverschrijdend gedrag. Indien de veiligheid van leerlingen of teamleden in gevaar komt werken
wij met gele en rode kaarten. In het uiterste geval kan dit leiden tot schorsing of verwijdering. Een
leerling wordt nooit langer dan vijf schooldagen geschorst. De hele procedure staat beschreven in het
protocol schorsen en verwijderen, opvraagbaar via info@obs-finlandia.nl en ter inzage op school.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Via Zien! en de Vensters vragenlijst monitoren wij de sociale veiligheidsbeleving.
Zien! nemen wij halfjaarlijks af. In de groepen 5 t/m 8 wordt ook door de leerlingen een vragenlijst
ingevuld.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Mendes. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
v.mendes@obs-finlandia.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Ter Horst. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
y.horst@obs-finlandia.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De betrokkenheid van ouders vinden wij erg belangrijk op Finlandia.
Als school zorgen wij voor verschillende contactmomenten om u op de hoogte te houden over de
ontwikkeling van uw kind. Dit zijn echter niet de enige momenten waarop contact mogelijk is. Indien u
vragen heeft bent u altijd welkom bij de groepsleerkracht, intern begeleider of directie. In
samenwerking tussen ouder en school realiseren we het onderwijs dat uw kind nodig heeft.
Daarnaast bieden wij voor ouders verschillende bijeenkomsten aan in de ouderkamer. De
bijeenkomsten kunnen informerend zijn over hoe u uw kind het beste kunt ondersteunen op
verschillende vlakken, maar ook informele bijeenkomsten om in gesprek te gaan met andere ouders.
Daarnaast werken wij onder meer nauw samen met verschillende partijen en faciliteren wij onder meer
het project 'Onwijze moeders' in samenwerking met de politie.
Daarnaast zijn er een ouderraad en medezeggenschapsraad waar ouders een actieve bijdrage leveren
aan de school en een stem hebben in het beleid van de school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Er zijn verschillende manieren waarop wij communiceren met ouders.
Aan het begin van het jaar hebben we de opening van het schooljaar. Hierin informeren we u over
activiteiten en focuspunten van dat schooljaar. Een week later vinden individuele
kennismakingsgesprekken plaats met de groepsleerkracht.
Gedurende het jaar vinden er gesprekken plaats over de voortgang van uw kind bij ons op school. Twee
keer per jaar wordt de voortgang met u gedeeld via het rapport. Bij al deze gesprekken vragen wij ook
actief naar uw eigen ervaringen en wisselen ouders en leerkracht met elkaar uit wat werkt. Uiteraard
bent u ook van harte welkom op andere momenten om de voortgang van uw kind te bespreken. Dit kan
op eigen initiatief of vanuit de school.
Drie keer per jaar wordt er een nieuwsbrief aan u verstuurd via e-mail. Wanneer er tussendoor zaken
zijn die van belang zijn voor u, zullen wij dit ook via e-mail aan de betreffende groep(en) versturen.

Klachtenregeling
Wanneer er zich een probleem voordoet gaat u eerst naar de leerkracht. De leerkracht is altijd het
eerste aanspreekpunt. Mocht u er niet uitkomen met de leerkracht dan kunt u zich wenden tot de
directeur van de school.
Mochten wij er met elkaar niet uitkomen dan kunt u zich ook wenden tot het College van Bestuur van
Stichting BOOR. Een schriftelijke klacht dient dan te worden gericht aan het volgende adres:
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Stichting BOOR t.a.v. College van Bestuur
Postbus 23058
3001KB Rotterdam
Contactpersoon namens het bevoegd gezag bij klachten is bestuurssecretaris, de heer Drukker.
Bereikbaar via: g.drukker@stichtingboor.nl en 010-25 40 800.
De volledige klachtenregeling is beschikbaar via: https://www.stichtingboor.nl/

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

•
•

Van ouders vragen wij een actieve bijdrage aan activiteiten op onze school.
Zo kunnen ouders deelnemen aan de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). De MR
heeft instemmings- en adviesrecht op verschillende beleidsmatige keuzes die de school maakt. De OR
is ondersteunend in de activiteiten die we organiseren zoals de Kinderboekenweek en Sinterklaas.
Ook vragen wij uw hulp bij uitjes naar de kinderboerderij en bijvoorbeeld een museum.

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 € 50,00
Daarvan bekostigen we:
•

Afscheid groep 8

•

Paasontbijt

•

Schoolreis

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
- De bijdrage voor deelname aan de werkweek, dit betreft een bedrag van €90,-.
- Bijdrage van vervoerskosten bij excursies.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Er worden echter veel activiteiten uit betaald zoals Kerst, Sinterklaas en
de Kinderboekenweek.
Lukt het u niet om de ouderbijdrage te betalen? Neem dan contact op met de directeur. Er kan dan een
betalingsregeling getroffen worden of een fonds ingeschakeld worden om toch tot betaling te kunnen
komen.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een (wettelijk verplichte) aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten voor
leerlingen, personeel, overblijfvrijwilligers en ouders die onder schooltijd participeren. Leerlingen van
Finlandia zijn verzekerd tegen ongevallen gedurende hun verblijf op school en
tijdens door de school georganiseerde uitstapjes.
Het meebrengen van eigendommen naar school evenals het achterlaten van sieraden bij de gymles
geschiedt op eigen risico; school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal. Wel doen we natuurlijk
ons uiterste best dit te voorkomen!
Advies is om kostbare zaken thuis te laten. Voor schade aan kleding en brillen en dergelijken
zijn de kinderen nooit via de school verzekerd.

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
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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:
Via de Schoolapp of telefonisch voor 8.45 uur.
Indien een leerling niet op tijd is ziek gemeld wordt de leerling als ongeoorloofd afwezig geregistreerd.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Bij de balie of directie is een verlofformulier verkrijgbaar. Dit formulier dient tijdig, minstens zes weken,
van te voren ingediend te worden. Alleen directie kan een verlofaanvraag goed- of afkeuren.
Verlof wordt alleen conform geldende wettelijke regels verleend en bij hoge uitzondering.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Op school meten wij het effect van ons onderwijs op verschillende manieren:
- methodegebonden toetsen
- cito-toetsen
- dagelijkse observaties door de leerkracht
- individuele toetsen
Naast de halfjaarlijkse cito-toetsen, toetsen wij leerlingen ook bij afronding van een blok. Zo meten wij
continue of leerlingen de gestelde doelen behalen. De resultaten worden halfjaarlijks met u gedeeld via
het ouderportaal in Parnassys en het rapport. Naar aanleiding van de toetsen schrijven de leerkrachten
een Didactisch Werkplan. Hierin wordt beschreven wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen en
groep zijn met daarbij een passende aanpak om te zorgen dat gestelde doelen worden behaald. Na elke
toets wordt waar nodig het plan bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider.
Halfjaarlijks is er een teambrede opbrengstenvergadering na de cito-toetsen. Hierin worden de
behaalde resultaten op schoolniveau besproken en indien nodig aanpassingen gerealiseerd of een
werkende aanpak gecontinueerd binnen de school. Binnen de kwaliteitscyclus vinden er daarna
besprekingen plaats tussen de intern begeleider en groepsleerkracht om te voorzien in eventuele
zorgbehoeften van een groep of leerling.
Niet alleen toetsen zijn een moment van signalering. De dagelijkse observaties van een leerkracht in de
klas zijn een derde gegeven. De leerkracht stemt continue zijn handelen af op observaties. Zodoende
hebben wij constant en dagelijks zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
Wij werken zoveel mogelijk preventief door de onderwijsbehoeften en opbrengsten in beeld te hebben
en planmatig te werken.

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.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

PrO

5,6%

vmbo-b

11,1%

vmbo-k

22,2%

vmbo-(g)t

11,1%

vmbo-(g)t / havo

5,6%

havo

22,2%

havo / vwo

11,1%

vwo

11,1%

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.

18

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Gelijkwaardig

Veilig

Jezelf en de omgeving

Gouden weken!
Zo noemen wij de start van het schooljaar. Binnen deze Gouden Weken is er aandacht voor een
positieve groepsvorming. In deze periode leren leerlingen met elkaar samenwerken en leren zij elkaar
en de groepsleerkracht goed kennen.
Wij besteden extra aandacht bij de sociale opbrengsten aan:
- het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Dit is ondersteunend bij het leren.
- het verwoorden en omgaan met emoties.
- jezelf en je relatie met je omgeving.
- veiligheid. Iedereen voelt zich welkom en prettig op school.
- gelijkwaardig. We besteden aandacht aan verschillen tussen mensen en hoe je daarmee om kan gaan.
Leerlingen zijn in groep 8 gegroeid in hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en emotioneel
weerbaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Elke groep maakt tijdens de Gouden Weken, bij de start van het schooljaar, groepsafspraken naast de
algemene schoolregels. Zodoende krijgen alle leerlingen een stem in de afspraken in de groep.
Rond de herfstvakantie en in februari wordt door de leerkrachten Zien! ingevuld. In de groepen 5 tot en
met 8 wordt er ook een vragenlijst door leerlingen ingevuld. Wij horen immers graag wat leerlingen
vinden en ervaren. Dit wordt meegenomen in de aanpak van de groepsleerkracht.
Tijdens de Gouden Weken voeren wij ook kennismakingsgesprekken met de ouders. De
groepsleerkracht leert dan de nieuwe leerlingen en ouders snel kennen. De rol van ouders is erg
belangrijk bij het welbevinden van leerlingen. De Gouden Weken zetten wij in ter bevordering van een
positieve groepsdynamiek. Door dit na elke vakantie te herhalen stimuleren wij de borging van de
positieve groepsdynamiek.
Leerkrachten maken op basis van eigen inschatting en aansluitend bij hun groep keuzes in het aanbod
van Kinderen en hun... sociale talenten. Zijn er zorgen omtrent een groep, dan ondersteunt de intern
begeleider in het realiseren van een passend aanbod.
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Van alle volwassenen die betrokken zijn bij onze school, zowel ouders, als leerkrachten, directie en
vrijwilligers verwachten wij voorbeeld gedrag overeenkomstig de schoolregels. De schoolregels zijn
zichtbaar in de school door middel van pictogrammen.
Wij werken preventief om pesten te voorkomen. Toch is het mogelijk dat ook bij ons op school wordt
gepest. Hiervoor hebben wij een anti-pestprotocol. Dit document ligt ter inzage bij de balie bij
binnenkomst of is opvraagbaar via info@obs-finlandia.nl.

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 Finlandia wordt eenduidig gehandeld.
Als team werken wij met elkaar aan goede lessen en een kwalitatieve zorgstructuur eromheen. Over de
processen binnen de school worden afspraken gemaakt en deze worden met elkaar geborgd. Onze
afspraken over ons lesgeven zijn vastgelegd op kwaliteitskaarten.
Het gehele schooljaar monitoren wij de resultaten van onze leerlingen. Dit gebeurt op basis van
methodetoetsen, Cito-toetsen, observaties tijdens de les en de eindtoets in groep 8. De resultaten
zorgen waar nodig voor aanpassingen op het basisaanbod. Halfjaarlijks zijn wij als school hierover in
gesprek met elkaar om te komen tot verbetering van ons onderwijs.
Leerkrachten bereiden met elkaar lessen voor, schrijven met elkaar plannen en bespreken
onderwijsinhoudelijke thema's. Zodoende creëren we eenduidig handelen en leren van en met elkaar
als team.
Scholing wordt teambreed en op individuele basis gevolgd. De scholing vindt altijd plaats om de
kwaliteit op school te verbeteren.
Dit jaar werken wij aan de volgende thema's:
- meer- en hoogbegaafdheid
- rekenonderwijs
- professionele schoolcultuur
Daarnaast nemen leerkrachten deel aan professionalisering over onder meer de volgende
onderwerpen: autisme, effectief technisch leesonderwijs in groep 3&4, hechtings- en
traumaproblematieken en Teach like a champion.
Directie en intern begeleider zijn nauw betrokken bij het onderwijsproces en monitoren de uitvoering
van de kwaliteitsstructuur en het eenduidig handelen in de klas. Daarnaast is er twee dagen in de week
een schoolcoach aanwezig welke de leerkrachten ondersteunt in effectief didactisch handelen. Er
worden veelvuldig klassenbezoeken afgelegd door directie, de intern begeleider en de schoolcoach.
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Daarnaast vindt er ook collegiale klassenconsultatie plaats van leerkrachten onderling.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: alle groepen
Dinsdag: alle groepen
Woensdag: alle groepen
Donderdag: alle groepen
Vrijdag: alle groepen

6.2

Opvang

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

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

22 februari 2020

01 maart 2020

Meivakantie

25 april 2020

03 mei 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020

Aanvullend op de vakanties zoals vastgesteld door FOKOR plannen wij nog extra studiedagen in
waarop de leerlingen vrij zijn.
Studiedagen
12 en 13 september 2019
4 oktober 2019 BOOR brede studiedag (alle BOOR scholen gesloten)
18 & 28 oktober 2019 (aansluitend aan de herfstvakantie)
6 en 7 februari 2020
29 juni 2020
17 juli 2020 (aansluitend aan de zomervakantie)
Dagen leerlingen eerder vrij:
5 december Leerlingen 12.15 vrij
20 december Leerlingen 12.15 vrij

23

© 2019

