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Voorwoord
Beste ouders,
Naar school gaan is een hele stap voor kinderen. In het begin heel spannend, later vormt het een
logisch onderdeel van hun leven. Als ouder vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de
groepsleiders. Dat is een groot deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen steeds meer van elkaar! In de manier van werken en in het omgaan met elkaar. Elke
school heeft zo zijn eigen specialismen. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, informeert
ouders op deze punten en vormt als het ware een vingerafdruk van de school. Wij hopen dat ouders na
het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig worden en zich verder willen verdiepen in onze school. Is uw
nieuwsgierigheid na het lezen van de schoolgids gewekt? Maak dan vooral een afspraak. Wij hopen u te
mogen begroeten op onze school!
Namens het team van de Kruidenhoek,
Mascha Stolk
Directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Kruidenhoek Jenaplan Basisschool
Geelkruid 27 -29
3068SN Rotterdam
 0104211674
 http://www.kruidenhoek.nl
 info@kruidenhoek.nl
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Schoolbestuur
Stichting BOOR
Aantal scholen: 96
Aantal leerlingen: 30.061
 http://www.stichtingboor.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Mascha Stolk

mascha.stolk@kruidenhoek.nl

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

239

2020-2021

De school kent een stabiel leerlingaantal en wil vooral een alternatief bieden voor scholen die vooral de
nadruk op leren hebben.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Jenaplan

stamgroepen

gesprek, spel, werk en viering

Missie en visie
3

De Kruidenhoek is een Jenaplanschool en is lid van de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Er zijn
in Nederland ongeveer 200 Jenaplanscholen, de meeste voor basisonderwijs. Zij baseren zich op de
ideeën van de Duitse onderwijskundige Peter Petersen (1884 - 1952), die als hoogleraar aan de
universiteit van Jena vanaf 1924 zijn visie aan de bestaande universiteitsschool vorm gaf. Petersens
pedagogische visie is gebaseerd op ideeën over menszijn, samenleving, onderwijs en de taak van de
school. De eigenheid en het uniek zijn van elk kind staan centraal. Dit betekent dat ieder kind zich moet
ontwikkelen tot degene die het in wezen al is. Volwassenen hebben de opdracht om kinderen in hun
eigen menszijn te waarderen. De visie op samenleven gaat uit van de gedachte dat de mens alleen in
relatie met anderen mens kan worden. Mensen spelen, praten, werken, eten en vieren met elkaar. De
belangrijkste taak van de school is onderwijs en opvoeding: kinderen leiden en begeleiden in hun
ontwikkeling als mens.
Leren is meer dan alleen kennisoverdracht en daarom hebben we op de Kruidenhoek een aanpak die
past in de samenleving van de toekomst! De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen,
stamgroepleiders en ouders een eigen rol hebben. De kinderen leren en leven in een stamgroep, met
kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. In de stamgroep wordt
samengewerkt en geleerd van elkaar.
Er is een weekplan waarin samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar
afwisselen. De kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol
in de groep en de school. Wij werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en -taken, waarin kinderen
ruimte krijgen om te kiezen. Wij bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende, unieke
kwaliteiten en talenten van kinderen. Kinderen voorbereiden op een wereld die steeds uitdagender
wordt, doen we niet met een hoge score op taal of rekenen. Leren is meer. We willen kinderen leren om
zich te kunnen ontwikkelen tot ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen
die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. De kinderen leren nadenken over hun inbreng, ze
kunnen reflecteren en ze willen en kunnen verantwoordelijkheid dragen. Kortom we leren de kinderen
ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Dit zijn de
essenties van het Jenaplanonderwijs.
Op de Kruidenhoek vinden wij dat de kwaliteit van de school veel verder moet gaan dan alleen een
weergave van meetbare leerresultaten. Het feit of leerlingen zich prettig en veilig op school voelen en
het gegeven dat ze zich ontwikkelen tot mensen die zorg hebben voor elkaar, zijn zeer belangrijke
kwaliteitsaspecten. Die kwaliteitsaspecten worden natuurlijk niet bereikt door uitsluitend bezig te zijn
met methodegebonden leerboeken. Leerlingen leren ontzettend veel van de praktijk, van concrete
ervaringen.
Het hart van ons onderwijs is wereldoriëntatie. Kinderen worden gestimuleerd om open te staan voor
de wereld in al haar facetten en samenhangen. Door middel van projecten, de mediatheek en de
integratie van nieuwe media in het onderwijs bereikt de school zijn doelstellingen. Wij gebruiken geen
methoden met een leerlijn van aparte zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en
natuurkunde). De wereldoriëntatie is opgezet rondom thema’s die in de belangstelling staan of welke
door de school als belangrijk worden ervaren. De Kruidenhoek daagt leerlingen uit en stimuleert ze in
hun ontwikkeling. Tevens probeert de school sociale vaardigheden bij te brengen zodat leerlingen zich
kunnen ontwikkelen tot stabiele en creatieve persoonlijkheden. Door de grenzen te verleggen tot
buiten de muren van de school en buiten de kaft van het methodeboek, krijgen de leerlingen de kans
zich te vormen tot kritische volwassenen met zorg en respect voor anderen.
Middelen daartoe zijn o.a. het werken in stamgroepen, het opzetten van allerlei projecten door de hele
school en het integreren van nieuwe media in de onderwijspraktijk, waardoor leerlingen zelfstandig en
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met grote mate van flexibiliteit en differentiatie kunnen werken aan allerlei opdrachten. Schoolse
vakken beheersen is één doel, echter beoogt de Kruidenhoek duidelijk meer: kinderen leren
samenwerken en hen te leren weten wat zich in de wereld om hen heen afspeelt. Kinderen moeten
zichzelf kunnen zijn en uitgedaagd worden tot leeractiviteiten. Zelfactivering en zelfwerkzaamheid zijn
bij ons zeer belangrijk. Geen concurrentie maar samenwerking, ontwikkelen van zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidsbesef.

Identiteit
De Kruidenhoek is een openbare school. Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn/haar
sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze 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 een bepaalde opvatting.
Wij zijn een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn
alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam
aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van
stichting BOOR. Meer weten? Kijk op www.stichtingboor.nl
Burgerschap
De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden hun kinderen samen
met de school op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame
wereld. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij
ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij
leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Door af te stemmen op wat
een leerling nodig heeft, halen de leerlingen op onze jenaplanschool het beste uit zichzelf in de
basisvakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie. Burgerschap heeft voor de Kruidenhoek
betrekking op het benutten van de openbare identiteit door onze leerlingen zo goed mogelijk toe te
rusten door hen te leren de dialoog te voeren over de verschillende achtergronden en
levensovertuigingen die samenkomen in de scholen van Stichting BOOR en hen goed toe te rusten voor
een plek in een diverse samenleving. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren aan de versterking
van het democratisch burgerschap; een van de maatschappelijke opdrachten van het onderwijs.
Op de Kruidenhoek is een leerlingraad aanwezig, waarbij leerlingen de kans krijgen een actieve rol te
spelen in het democratische proces. Daarnaast worden de leerlingen in de klas, in kringgesprekken,
gestimuleerd hun eigen ideeën uit te werken en vorm te geven. Dit kan zich beperken tot ideeën in de
klas, maar kan ook uitgebreid worden naar het zelf opzetten van een overleg met de directie.
Digitaal burgerschap betekent dat leerlingen bewust en verantwoord met sociale media leren omgaan.
Ook bij het gebruik van internet, mobiele telefoon en andere media dienen zij een goede,
verantwoordelijke burger te zijn.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Ritmisch weekplan
Het Jenaplanonderwijs gaat er vanuit dat de basisactiviteiten van gesprek, spel, werk en viering de
bouwstenen van het onderwijs en de samenleving vormen. Deze activiteiten volgen elkaar op volgens
een wisselend ritme. We hanteren op de Kruidenhoek geen vakkenrooster. In plaats daarvan spreken
we van een ‘ritmisch weekplan’. Dat is een uitgekiende afwisseling van inspannende en ontspannende
individuele en gezamenlijke leeractiviteiten in de vorm van gesprek, spel, werk en viering.
Gesprek
Praten is één van de belangrijkste uitdrukkingsmogelijkheden. Door een gesprek kunnen mensen
dichter tot elkaar komen. Groepsgesprekken maken een groep hechter. Vandaar dat bij ons het gesprek
een belangrijke plaats inneemt. Het gesprek reguleert op een unieke manier de communicatie tussen
mensen. Het gesprek op school vindt o.a. plaats in de kring. Door onze opstelling laten we zien dat we
bij elkaar horen. Doordat we allemaal een gelijkwaardige plaats in de kring hebben en elkaar goed
kunnen zien, is het duidelijk dat wanneer iemand iets zegt dit ons ook allemaal aangaat. Het naar voren
durven treden in gezelschap en het leren luisteren naar anderen is belangrijk voor nu en voor later op
weg naar volwassenheid. Het ordenen van gedachten en het duidelijk zeggen wat je bedoelt, heeft een
belangrijke taalvormende waarde. We streven ernaar dat in gesprekken alle deelnemers gelijkwaardig
zijn.
Spel
We zien spel vooral als een prikkelende en uitdagende activiteit, waaraan we ons willen overgeven.
Vooraf weet je bij een spel niet precies wat de uitkomst of het effect van je inspanning zal zijn. Bij een
spel gaat het vaak om strategie. Zowel in de klas als daarbuiten zorgen we er voor dat kinderen
dagelijks kunnen spelen.
Werk
Werken is ons verzamelwoord voor doelgericht bezig zijn met leeractiviteiten. Bij een werkopdracht
weten kinderen vooraf wat het doel is. Kinderen oefenen heel gericht door lees-, taal-, reken- en
schrijfopdrachten. Oefenen betekent bij ons werken. De blokperiode is een aaneengesloten tijd waarin
de kinderen kunnen werken aan deze dag- en/of weektaken. De instructie voor rekenen, taal, spelling
en begrijpend lezen worden op jaargroepniveau gegeven. Tijdens het werken wordt er individueel of
samengewerkt. Een belangrijk deel van de dag wordt in beslag genomen door werk. Dit geldt voor
onder-, midden- en bovenbouw. In de onderbouw wordt thematisch
ervaringsgericht/ontwikkelingsgericht gewerkt. Het spelend leren van de onderbouw loopt in de
middenbouw wat terug en is in de bovenbouw meer taakgericht geworden. In de situatie ‘werk’ leren
de kinderen om te gaan met de eisen die volwassenen aan hen stellen en aan eisen die ze zichzelf leren
stellen. Dit geldt t.a.v. afspraken, regels en verplichte leerstof.
Viering
Op de Kruidenhoek neemt de viering een belangrijke plaats in. In het werkplan van de school heeft de
viering een vaste plek. De nadruk ligt op het samen iets vieren in een goede sfeer. Het samen vieren,
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actief bezig zijn en beleven van een feestelijke gebeurtenis geeft een groot gevoel van saamhorigheid.
De viering wordt in het algemeen door de kinderen voorbereid en uitgevoerd, maar soms ook door
volwassenen. Dit kan gebeuren in de hele school, in een gedeelte van de school, in een bouw of in een
stamgroep. Sinterklaas, Kerstfeest, verjaardagen en het afscheidsfeest voor de schoolverlaters vinden
in het algemeen op de meeste scholen plaats, maar hebben extra nadruk op Jenaplanscholen.
Daarnaast kent men vanouds in de Jenaplanscholen nog bijzondere vieringen zoals: weeksluitingen,
workshops, bouwvieringen. In vieringen leren kinderen waarderen wat zijzelf en anderen beleefd en
gemaakt hebben. Dit krijgt vorm in bijv: muziek, dans, toneel, film, tekeningen, teksten, knutselwerk,
enz.

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

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

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

9 uur

9 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

Bewegingsonderwijs
Taal/lezen/schrijven
Rekenen
Wereldorientatie
Sociale redzaamheid
Expressie

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

4 uur

3 uur

4 uur

4 uur

Lezen
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Taal
4 uur

4 uur

4 u 45 min

5 uur

4 uur

4 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal

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

Bibliotheek
Mediatheek
Technieklokaal
Handvaardigheidlokaal
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2.2

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bij ziekte of afwezigheid van een groepsleider probeert de school intern naar een oplossing te zoeken.
Vanwege een leerkrachtentekort zijn er geen externe vervangers, war we uiteraard wel als eerste naar
zoeken. Een interne oplossing betekent dat de leerlingen over de andere groepen worden verdeeld of
dat de groep wordt over genomen door een niet-groepsgebonden leerkracht.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een groep naar huis wordt gestuurd.
Dit gebeurt nooit zonder de ouders hierover in te lichten.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in
de buurt. Met Stichting BijDeHand.
Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en
kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de
kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt
het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van
Parnassys en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier
werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaalemotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Kinderen bij ons op school komen van
verschillende peuterspeelzalen. We werken in ieder geval samen met peuterspeelzalen van
Kinderopvang BijDeHand.
Overdracht vanuit de peuterspeelzaal
Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht.
Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en
registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind,
hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1

9

makkelijker. Het aanbod In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we aantal
thema’s die een periode centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in
een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch
en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling. We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat
leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van
elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte
om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.
Het volgen van de ontwikkeling
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode van
Parnassys. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en
noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen
hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop
afstemmen.
Overgang naar groep 3
We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar
groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2
ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitievemaar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met
een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van
groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van
inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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.

Doelen in het schoolplan
Zie schoolplan op website Kruidenhoek

Hoe bereiken we deze doelen?
Op onze school werken wij opbrengstgericht volgens 4 dimensies (4D) Opbrengstgericht werken is
onderwijs, dat ongeacht de achtergrond van de leerlingen, goede resultaten met leerlingen weet te
behalen en leerlingen laat excelleren.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen
dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de
meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het
vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De
school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind
extra ondersteuning nodig is. Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO) Om dit
mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het
samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit
samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo
goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken. Aanmelding, informatie en
zorgplicht Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij
voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra
ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te
melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij
graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen
worden als wij de school van eerste keuze zijn. Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de
onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een
besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij
uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de
schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere
passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt
uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/
Schoolondersteuningssprofiel Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw
kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze
is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen
van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een
schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien
op de website en het ligt ter inzage bij de directie van de school. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Als
we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan
aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind
voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in
het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de
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inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de
extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1
keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In
het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten
uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te
krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden
ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om
hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat
u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse
bijstelling wordt door ouders ondertekend.
De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO:
Marleen van Dijk
m.vandijk@pporotterdam.nl
De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is:
Helma van de Ouwelant
h.vandenouwelant@pporotterdam.nl
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt
aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijke en consistent aannamebeleid heeft
en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze
gevallen verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het
samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er - zo nodig toch ondersteuning aan ouders geboden wordt om een passende onderwijsplek voor hun kind te
vinden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school
weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of
levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslotte
is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2
instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van
samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.
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Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

-

Intern begeleider

-

Onderwijsassistent

-

Rekenspecialist

-

Remedial teacher

-

Specialist hoogbegaafdheid

-

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wij maken geen gebruik van een specifiek programma. Ons schoolconcept gaat al uit van een
pedagogische aanpak.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.

13

Via het bestuur wordt elk jaar een enquete verstuurd onder ouders en leerlingen.
De uitslagen worden doorgestuurd naar de inspectie, vanwege de wettelijke verplichting.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Gecks

nynke.gecks@kruidenhoek.nl

anti-pestcoördinator

Traas

sebastiaan.traas@kruidenhoek.nl

anti-pestcoördinator

Taheri

sahba.taheri@kruidenhoek.nl

vertrouwenspersoon

Gecks

Nynke.gecks@kruidenhoek.nl

vertrouwenspersoon

van Hoek

francis.vanhoek@kruidenhoek.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op de Kruidenhoek zijn ouders actief betrokken bij het beleid van school. Ouders en leerkrachten
werken voortdurend samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen,
zowel thuis als op school.
Ouders zijn dagelijks welkom voor aanvang van de lessen, tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Ze kunnen dit
moment gebruiken om even (kort) iets uit wisselen met de leerkracht of om naar het werk van de
kinderen te kijken. Ouders ontmoeten elkaar op de stamgroepavond van de groep. Op deze avond
vertellen we zoveel mogelijk over het ‘reilen & zeilen’ in de groep, maar maken we ook graag afspraken
over ouderparticipatie.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden over schoolzaken geïnformeerd door een nieuwsbrief, brieven vanuit de schoolleiding,
de website en via de app.
Ouders worden over hun kind geïnformeerd door de leerkracht, zowel mondeling in gesprekken als
tijdens reguliere avonden 3x per jaar. Ook krijgen ouders 2x per jaar een rapport mee, waarin de
ontwikkeling van hun kind wordt vermeld.
Ouders worden over extra activiteiten geïnformeerd door de ouderraad.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie gaat graag
met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de
klacht zich richt. Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot ons bestuur, stichting
BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u
kenbaar maken door een e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw
naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt
vervolgens contact met u op.
Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen
tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR heeft
gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Als een van
bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een neutrale persoon,
dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op school. De contactpersoon is een eerste
aanspreekpunt met verwijsfunctie naar één van de navolgende externe vertrouwenspersonen of de
klachtenfunctionaris van stichting BOOR, afhankelijk van de soort klacht. Als een van bovenstaande
stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u
zich wenden tot één van de navolgende externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR:
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Contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw Jakkie Ames e-mail: jakkie_ames@hotmail.com telefoon: 06 13570625
Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van: de klachtfunctionaris de externe
vertrouwenspersonen de landelijke klachtencommissie de vertrouwensinspecteurs zijn beschreven in
de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Deze is te raadplegen
op https://boorbestuur.nl/default.asp?page=Klachtenregeling&pid=174

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

•

De Kruidenhoek staat open voor ouders. Elke morgen zijn onze hallen levendige ontmoetingsplaatsen
van kinderen, ouders en groepsleiders! Ouders die de school willen ondersteunen bij allerlei activiteiten
zoals de keuzecursus, mediatheek, maken en repareren van leermiddelen, excursies, projecten, de
sportdag, sinterklaas, de kerstviering, de schoolkrant, het schoolplein, de overblijf en
computeronderhoud zijn van harte welkom.
De Ouderraad heeft taken in en buiten de school, zoals het contacten leggen met ouders, het
organiseren van en helpen bij allerlei evenementen.
In de MedezeggenschapsRaad (MR) overleggen en adviseren of stemmen ouders en personeel in over
regelgeving en allerlei ontwikkelingen in het onderwijs.
In de praktijk betekent het lid zijn van een OR of een MR dat ouders meedenken, meewerken en
meedoen met het hele schoolgebeuren.

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 € 57,50
Daarvan bekostigen we:
•

excursies

•

Kerst
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•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De bovenbouw (6 t/m 8) gaat op kamp. De kosten hiervoor zijn €120,-

Het basisonderwijs is gratis in Nederland. De extra activiteiten die een aanvulling vormen op het
onderwijs, worden niet door de overheid bekostigd. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de
kerstmaaltijd, sportdag of het schoolreisje. Deze activiteiten moeten op een andere manier bekostigd
worden. Wij vragen u om als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage te leveren aan het bekostigen van
deze activiteiten. Uw bijdrage gebruiken we voor het organiseren van deze leuke activiteiten voor de
kinderen. Natuurlijk wordt dit geld goed beheerd door de school. Jaarlijks maken we een begroting en
een verantwoording. De oudergeleding van de mr van onze school moet hiermee instemmen. De
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt op onze school € 57,50.
De school maakt bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik van WIS Collect. WIS Collect is
het systeem voor digitale facturatie. De school e-mailt de betaalverzoeken voor de vrijwillige
ouderbijdrage naar de ouders / verzorgers. In deze e-mail is een link opgenomen naar een digitaal
ouderportaal. U kunt via deze link de bijdrage met iDeal betalen. De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals
de naam al zegt, vrijwillig. Het is, om de activiteiten voor de kinderen te laten doorgaan, wel erg
belangrijk dat alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen. De activiteiten zijn er voor alle kinderen
op school. Bij vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de directie. Samen
zoeken we naar een passende oplossing.
Voor schoolreizen en werkweken kunt u, onder voorwaarden, een aanvraag doen voor een vergoeding
bij Stichting Meedoen in Rotterdam, kijk op https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-tevragen/
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Mededeling van verzuim dient u vóór 08.30 uur te doen. Na 09.00 uur neemt de school contact met u
op. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt door de school bij de leerplichtambtenaar gemeld.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Schriftelijk aanvragen bij de directie.
De school gebruikt hiervoor de formulieren van afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam en
hanteert ook de wettelijke regelging voor toestemming voor verlof. Zie ook de site van afdeling
leerplicht: leerplicht Rotterdam

4.4

Toelatingsbeleid
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Alle leerlingen zijn welkom!
Er zijn wel grenzen van zorg beschreven in het schoolondersteuningsprofiel, die als beleidskader dienen

4.5

overige informatie

Privacy en leerlinggegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken als school
persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo
hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind in te schrijven als leerling op onze school , om
de studievoortgang bij te houden of bij inschrijving van uw kind op een andere school. Daarnaast
hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals
DUO (ministerie van Onderwijs) en Gemeente (leerplichtambtenaar). Wij verwerken gegevens van uw
kind voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen
wij alleen met uw toestemming verwerken.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media
door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar
maken via een mail aan de directeur. De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn
met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan
om foto’s en video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor
commerciële doeleinden. In onze privacy verklaring, te vinden op www.boorbestuur.nl onder kopje
beleid, leest u meer over de gegevens die wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en op welke manier
deze worden beveiligd.
Hoe wordt er bij BOOR omgegaan met onderwijsgeld
Onze school maakt deel uit van Stichting BOOR. Een Stichting met ongeveer 75 scholen. De
bekostiging vanuit de overheid (ministerie van OCW) vindt plaats per school. Het bestuur van onze
stichting heeft als beleid dat alle scholen de beschikking hebben over de middelen die door OCW voor
de school zijn beschikt.Vanuit deze middelen moeten echter ook BOOR Services en de bovenschoolse
activiteiten betaald worden. BOOR Services verzorgt onder andere voor de gehele organisatie de
salarisadministratie, werving- en selectie van nieuwe leerkrachten, ICT-diensten, de financiële
administratie, verantwoording richting OCW, gemeente en andere subsidieverstrekkers, het regelen
van onderhoud aan de schoolgebouwen, ondersteuning bij onderwijskwaliteit en juridische
vraagstukken. De bovenschoolse activiteiten betreffen de salarislasten van de bovenschoolse directie,
personeelslasten die in verband met de wet op de privacy niet per school geadministreerd mogen
worden, opleidingstrajecten voor de gehele sector en overige kosten voor de gehele sector. Om de
kosten van deze diensten te dekken, dragen alle scholen een percentage van de totale baten per school
af. De hoogte van dit bedrag is bij elke schoolbegroting zichtbaar. De afdracht wordt zo laag mogelijk
gehouden, zodat het onderwijsgeld zoveel mogelijk wordt besteed aan het onderwijsproces.
Sponsoring en giften
Soms willen ouders, bedrijven of anderen de school sponsoren of een gift geven. Onze school houdt
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zich aan de regels die zijn opgenomen in het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs
en sponsoring” 2020-2022. Dit houdt onder andere in dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat er
sponsoring is. Ook moet onze mr instemmen met de sponsoring. De sponsoring moet verenigbaar zijn
met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van onze school èn in
overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Onze school is onderdeel van stichting
BOOR. Stichting BOOR is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat er fiscale
voordelen verbonden kunnen zijn aan een gift aan de school.
Vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo
geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders
daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan
betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het
leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.
De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse
levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor: Vormingslessen vanuit een specifieke
levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of
protestants vormingsonderwijs;
Vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse
levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen. Als de ouders van zeven of meer leerlingen
interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisaties die het
vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan
verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Ga voor meer informatie naar de
website www.vormingsonderwijs.nl
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij volgen de ontwikkeling van de resultaten van de kinderen via het IEP-leerlingvolgsysteem. Na elke
afname zijn er leerlingbesprekingen, analyse van de toetsgegevens en hierop volgend het maken van
een werkplan. Dit staat in het ondersteuningsplan beschreven en is geborgd op de toetskalender.

5.2

Resultaten 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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.

21

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Op de Kruidenhoek gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. We organiseren het
onderwijs zo dat we zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder
kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te
komen in de ontwikkeling. Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. We
onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuwe praktijk en/of
verbeterplannen. Na analyse van het aanbod, het doorvoeren van wijzigingen, volgt wederom analyse
en evaluatie. Zo is ons onderwijs continu onderhevig aan systemische en cyclische zorg voor kwaliteit.
Hierbij maken we gebruik van opbrengstgericht werken en het bijbehorende model 4D van data,
duiden, doelen en doen.
Op onze school maken we gebruik van de Iep eindtoets. Daarnaast kijken wij bij de eindtoets ook naar
de behaalde percentages op de referentieniveaus. We kijken hierbij het fundamentele niveau (F), dat
wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het hogere streefniveau
(S). Van basisschool tot hoger onderwijs is in de referentieniveaus vastgelegd wat leerlingen moeten
kennen en kunnen als het gaat om taal, rekenen en wiskunde. Het is daarmee dus een ijkpunt, een maat
waarmee de school, stamgroepen of leerlingen kunnen worden vergeleken.
Uit de analyse van de afgelopen 3 jaren blijkt dat het percentage behaalde referentieniveaus 1F op de
Kruidenhoek 85,6 % is. Dit ligt net boven de signaleringswaarde van 85%. Het percentage behaalde
referentieniveaus 1S/2F is 40,7%, wat onder de signaleringswaarde van 45,5 % ligt. Wij zullen ons de
komende periode inzetten om onszelf, onze onderwijskwaliteit, de resultaten en de (individuele)
planmatige ondersteuning aan leerlingen te verbeteren. Wij willen onze leerlingen het onderwijs bieden
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dat zij verdienen. Wij doen ons uiterste best om het maximale uit onze leerlingen te halen en tegemoet
te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften binnen de brede ontwikkelingskaders van ons
concept en vanuit een sterke positieve pedagogische basis. Dat betekent dat wij zowel aandacht
hebben voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, alsook voor de (hoog)begaafde
leerlingen. De komende periode willen wij bovenal alle leerlingen uitdagen hun talenten ten volle te
benutten. We verwachten door het versterken van de didactiek en van de zicht op ontwikkeling dat
onze resultaten zullen verbeteren. We zijn er van overtuigd dat we, vanuit de kracht van ons concept,
nog optimaler kunnen werken aan leeropbrengsten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
85,6%

Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

94,5%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
40,7%

Kruidenhoek Jenaplan Basisschool

56,9%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (45,5%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Het advies in groep 8 voor het vervolgonderwijs is gebaseerd op het oordeel van de groepsleider.
We baseren dit advies op het leerlingvolgsysteem, de methode gebonden toetsen, observaties en het
sociaal emotionele volgsysteem. Werkhouding en motivatie spelen hierin een belangrijke rol. We
houden daarnaast rekening met de criteria uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer.
Voor uitleg over de Rotterdamse Plaatsingswijzer: www.fokor.nl

23

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

3,4%

vmbo-b

13,8%

vmbo-k

6,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t

3,4%

vmbo-(g)t

31,0%

vmbo-(g)t / havo

3,4%

havo

20,7%

havo / vwo

3,4%

vwo

13,8%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Jenaplan

Samenwerken

Vieringen

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor leerlingen, ouders en
de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig
samenwerken is. Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun
totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen
opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen
omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
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De kinderen zitten in ‘stamgroepen’. Stamgroep is onze benaming voor een groep van kinderen die
verschillen in leeftijd, ontwikkeling, capaciteit en sociale herkomst. De stamgroep wordt in leeftijd
zoveel mogelijk heterogeen samengesteld. In de praktijk bestaan de stamgroepen uit leerlingen van
drie opeenvolgende leerjaren. Door verschillen in leeftijd kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken,
elkaar hulp bieden en samenwerken. Verder is er in een stamgroep sprake van meer continuïteit in het
leer- en ontwikkelingsproces doordat de kinderen hun eigen tempo kunnen volgen. Ze zijn
achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep. Dit heeft als gevolg dat ook kinderen met
een ‘vaste’ positie in de jaargroep toch elk jaar een andere positie in de stamgroep hebben.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij hanteren een leerlingvolgsysteem voor de sociale opbrengsten.
Deze worden meegenomen in de leerlingbesprekingen en eventueel wordt hiervoor een plan van
aanpak gemaakt.
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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 - 14:15

- 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:45

-

-

Donderdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Bijdehand, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is opvang tijdens de middagpauze. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Bijdehand, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang dient geregeld te worden door
ouders zelf of met de BSO
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

18 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

20 december 2021

03 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022

04 maart 2022

Meivakantie

25 april 2022

06 mei 2022

Zomervakantie

11 juli 2022

19 augustus 2022

Studiedagen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de vakanties. Deze worden aan het begin van het
schooljaar op de jaarkalender gepubliceerd.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

directeur

alle dagen

op afspraak

leerkracht

alle dagen

op afspraak

interne begeleider

ma t/m do

op afspraak
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U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht, directeur of de intern begeleider.
Uiteraard is het eerste contact altijd met de leerkracht.
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