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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van obs De Polsstok

Voorwoord
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Contactgegevens

obs De Polsstok
Prins Bernhardstraat 40
2825BE Berkenwoude

 0182362540
 http://www.depolsstok.nl
 directie.polsstok@onderwijsprimair.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Gerrit de Koster directie.polsstok@onderwijsprimair.nl

Locatieleider Bram de Jong bramdejong@onderwijsprimair.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Onderwijs Pr1mair
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 2.772
 http://www.onderwijsprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij St Samenwerkingsverband PO Midden Holland.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

40

2018-2019

OBS De Polsstok biedt onderwijs in kleine groepen van maximaal 20 leerlingen. Hier kennen alle 
leerlingen alle leerkrachten en andersom. 

Kernwoorden

Realistische verwachtingen

Betrokken samenwerkenOuders en kinderen centraal

Persoonlijke leerlijnen Engels voor alle leerlingen

Missie en visie

Missie:
Want ieder kind verdient geluk, uitdaging en succes!

Visie:

Op de Polsstok werken we vanuit 8 pijlers: Partners, Passie, Planeet, Persoonlijk, Proces, Project en 
plein, Product, Pedagogisch tact). Samen vormen zij Prachtonderwijs.

Ons Prachtonderwijs staat voor het volgende: Elk kind heeft zijn eigen talenten en eigen 
onderwijsbehoeften. We bevorderen de betrokkenheid, motivatie en nieuwsgierigheid van ieder kind. 
Ons onderwijs is op maat voor elk kind. Op OBS De Polsstok maak je deel uit van de hele school. 
Kinderen, ouders en alle leerkrachten maken samen onderwijs. Wij stemmen af met kind en ouders 

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.
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door in gesprek te gaan en afspraken te maken. Wij spreken hoge verwachtingen uit. Wij leren kinderen 
om verantwoordelijk te zijn. Kinderen werken individueel, maar zeker ook samen met anderen. We 
werken samen met andere scholen in binnen en buitenland, met de buurt en met bedrijven om ons 
heen. We leren zoveel mogelijk in verbinding met de ‘echte wereld’. Het leren is betekenisvol. We 
bereiden het kind voor op een volwaardige deelname aan de samenleving in de 21e eeuw. Naast een 
stevige basis van taal en rekenen, werken we aan competenties als samenwerken, plannen, reflecteren, 
communiceren en presenteren. Er is ook aandacht voor omgaan met ICT, creativiteit, oplossend en 
onderzoekend leren. In ons thematisch onderwijs komt dit bij wereldoriëntatie, natuur, burgerschap, 
kunst, cultuur, muziek en techniek ruimschoots aan bod. Onze kinderen leren op een duurzame manier 
in het leven te staan. Engels wordt vanaf groep 1 aangeleerd. Kinderen leren communiceren over de 
landsgrenzen.   

Kernwaarden 

1.        Relatie, autonomie en competentie, we bieden onderwijs op maat. 

2.        Leren is een blijvend proces, we hebben hoge verwachtingen en vieren onze successen. Ons 
onderwijs voldoet aan de kerndoelen.

3.        We bereiden onze kinderen voor op deelname aan de samenleving waarbij duurzaamheid hoog in 
het vaandel staat. 

4.        We maken onderwijs samen met verschillende partners; kinderen, ouders, leerkrachten, buurt, 
bedrijven en andere externen. 

5.        We werken met professionals in een rijke leeromgeving. 

6.        De school heeft een buurtfunctie en is meer dan alleen leren.

Prioriteiten

Prioriteiten voor het komende jaar:

* Betrokkenheid en samenwerking bij de lessen begrijpend lezen vergroten.

* Portfolio uitbouwen naar volledig digitaal.

* Kindgesprekken doorontwikkelen.

* Onderbouwd in de onderbouw goed invoeren.

* Vergroten samenhang kunst, cultuur en wereldorëntatie

* Ontwikkeling van een uitdagende schoolplein

Identiteit

OBS De Polsstok is één van de scholen van stichting Onderwijs Primair. Onderwijs Primair staat voor 
goed en eigentijds openbaar onderwijs. Dit houdt in dat wij geen onderscheid maken naar godsdienst 
of levensovertuiging. Integendeel, op onze school staat de ontmoeting tussen verschillende mensen 
centraal. Wij laten de kinderen toe, die wij volgens ons zorgprofiel kunnen begeleiden. Als we het zelf 
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niet kunnen, zullen we ouders behulpzaam zijn in het zoeken naar een passende school voor hun kind. 

Zoals in de maatschappij hebben onze kinderen, ouders en leerkrachten verschillende opvattingen over 
religie en levensbeschouwing. Wij schenken aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en 
meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing 
verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo leren kinderen elkaars 
identiteit te respecteren. Op deze manier zorgen kinderen, ouders en leerkrachten voor een levendige, 
kleurrijke school. Je zou kunnen zeggen: een samenleving in het klein. 
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Groepsleerkrachten  

Leerkrachten maken het verschil. Leerkrachten die pedagogisch en didactisch vaardig zijn, halen méér 
uit de leerlingen. Hun leerlingen halen betere resultaten en hebben meer plezier in de lessen. Er worden 
hoge eisen gesteld aan de didactische en pedagogische vaardigheden van onze leerkrachten. 

Coördinator leerlingenzorg (CLZ) 

De coördinator leerlingenzorg is belast met de zorg voor de continuïteit van de leerlingzorg. Naast het 
intensieve contact met de groepsleerkrachten en de directie onderhoudt de coördinator leerlingenzorg 
ook contact met diverse bij de zorg betrokken externe instanties.  

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)-coördinator  

Deze leerkracht houdt zich door het uitwerken en ondersteunen van het computergebruik specifiek 
bezig met de kwaliteit van het ICT-onderwijs binnen De Polsstok. De ICT-coördinator onderhoudt de 
website van de school.

Locatieleider 

De leiding van de school wordt gevormd door de directeur en de locatieleider. De dagelijkse, 
organisatorische leiding op de school is in handen van de locatieleider. Voor u als ouder 
is de locatieleider van de school het aanspreekpunt binnen de schoolleiding. Hij verzorgt de intake van 
nieuwe leerlingen en behandelt de verlofaanvragen. 

Directeur 

De directeur is eindverantwoordelijke voor de totale schoolorganisatie en richt zich o.a. op het 
personeelsbeleid, de financiële beleidsvoering en het leiden van het proces van onderwijskundige en 
organisatorische beleidsvorming. Namens De Polsstok neemt hij deel aan het 
managementteamoverleg, waarin alle directeuren van de scholen van de Stichting Onderwijs Primair 
zitting hebben.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Verlof personeel

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt een invalkracht geregeld. Vaak nemen collega's het van elkaar 
over om zo de continuïteit en de kwaliteit van het lesgeven te waarborgen. 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Sociale vaardigheden
2 uur 2 uur 

Aanvankelijk lezen
4 uur 4 uur 

Aanvankelijk rekenen
3 uur 3 uur 

Taal en woordenschat
2 u 30 min 2 u 30 min

Schrijven en motorische 
ontwikkeling 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 4 uur 4 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
1 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min
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Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Begrijpend lezen
1 uur 1 uur 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Schrijven
2 uur 2 uur 2 uur 1 uur 

Burgerschapsvorming
1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Ontdeklokaal
• Schooltuin

In de school zijn ook een bibliotheek en een speellokaal gevestigd. Leerlingen van groep 1,2 mogen 
iedere week twee boeken lenen, die ze mee naar huis mogen nemen. Ook de leerlingen uit de andere 
groepen lenen in de bibliotheek boeken. Vaak lezen zij deze boeken op school en soms gaan ze mee 
naar huis. 

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen die hoogbegaafd zijn, kunnen deze 
kinderen een dagdeel les volgen in de Plusklas met Lev van Onderwijs Primair. Deze lessen staan onder 
leiding van twee experts. Leren leren staat centraal. Ook kinderen van andere scholen uit de regio 
maken hier gebruik van. 

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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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.

Een passend onderwijsaanbod kan de school bieden aan leerlingen met leerproblemen. 

De grenzen zijn bereikt zodra een leerling een achterstand heeft op cognitief gebied van 2 jaar of meer. 
Het team ziet geen mogelijkheden om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een 
verstandelijke beperking die niet of in zeer beperkte mate leerbaar zijn. 

Voldoende mogelijkheden ziet de school om (met hulp/ externe expertise) een passend 
onderwijsaanbod te kunnen bieden aan leerlingen 

• met dyslexie;
• die een taal-leesprobleem hebben; 
• met hoogbegaafdheid. 

Voor leerlingen met onrust en concentratieproblemen zal de school in de meeste gevallen een aanpak 
hebben of kunnen ontwikkelen met ondersteuning door externe deskundigen. In een aantal gevallen, 
als de problemen ernstig zijn of er sprake is van een meervoudige problematiek, zal dat niet gaan. 

Het team heeft ervaring in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met ADHD en PDD-nos. Bij 
hoogbegaafdheid in combinatie met gedragsproblemen is het voor het team een uitdaging om - met 
hulp - een passend onderwijsaanbod te kunnen verzorgen. 

Het team kan géén passend onderwijs bieden aan leerlingen met een reactieve hechtingsstoornis en/of 
ernstige angstproblematiek. Ook kunnen we niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen 
die één-op-één zorg nodig hebben. 

Tegelijkertijd is de school in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven. De ambities van de school 
betreffende passend onderwijs liggen vooral op het gebied van: 

• Lezen/taal en dyslexie 
• Hoogbegaafdheid en meerbegaafdheid 
• Sociaal-emotioneel functioneren 

Er zijn de komende jaren voldoende middelen en mogelijkheden tot scholing voor het team en 
individuele medewerkers.

Gediplomeerde specialisten op school
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Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 1

Onderwijsassistent 5

Rekenspecialist 4

Specialist hoogbegaafdheid 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de Polsstok werken we vanuit Pedagogisch Tact. Iedere leerkracht is hierin geschoold en handelt 
hierna. Bij Pedagogisch Tact zijn drie pijlers van belang: relatie, competentie en autonomie. We sluiten 
niemand buiten en we veroordelen niet. 

Met de leerlingen zijn regels opgesteld die regelmatig onder de aandacht worden gebracht. We doen 
met elkaar het juiste, ook in de ogen van de leerlingen. 

Op De Polsstok, waar we eraan hechten dat iedereen zich thuis voelt en zich veilig voelt, nemen wij 
stelling tegen pesten. Bij pestgedrag denken wij aan schelden, schoppen, slaan, uitlachen en chanteren, 
maar ook aan indirect gedrag als buitensluiten en negeren. Een kind kan bij pesten onder druk komen 
te staan en er geestelijk en/of lichamelijk langdurig –zelfs levenslang – onder gaan lijden. De school 
kiest voor een brede aanpak van het pestgedrag. Pesten heeft namelijk niet alleen betrekking op de 
pester en het slachtoffer. Het is een probleem dat iedereen aangaat, zeker ook de zwijgende 
meerderheid onder de leerlingen. Daartoe behoren de kinderen die min of meer bewondering hebben 
voor wat de pester allemaal durft en doet, maar ook de kinderen die pesten afkeuren en zich er niet 
mee bemoeien. Wij gaan daarom ook met die zwijgende groep leerlingen in gesprek en brengen de 
geldende schoolregels nog eens onder de aandacht. 

Bij pesten treden wij direct en adequaat op. Uitgaande van onze pedagogische opdracht en 
gebruikmakend van de geldende schoolregels hanteren wij daarbij een stappenplan, het 
“pestprotocol”: Leerkrachten, leerlingen en ouders zien pesten als een probleem, dat de sfeer aantast. 
Bij leerlingen gaat het niet alleen om de pester en het gepeste kind maar ook om de zwijgende 
meerderheid. Wij willen pesten – in welke vorm dan ook – voorkomen. 

Noodzakelijke voorwaarden zijn: een vertrouwd pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich thuis 
voelen, het hanteren van en het zich houden aan schoolregels en het bespreken van het onderwerp 
‘pesten’ met de leerlingen in de groep. Pesten wordt zowel door de leerkrachten en leerlingen als door 
ouders waargenomen. Melden is hier geen klikken. De betreffende groepsleerkracht treedt direct en 
gepast op. Lukt dat niet of vindt er een onbevredigend vervolg plaats, dan meldt die leerkracht dat bij 
de directie en de coördinator leerlingenzorg. Samen zoeken zij een passende oplossing, waarbij 
duidelijk stelling wordt genomen. Ook het team wordt op de hoogte gesteld en indien gewenst in de 
oplossing betrokken. Indien nodig kunnen ouders betrokken worden bij het oplossen van het 
pestgedrag, bijvoorbeeld door middel van gesprekken. Na overleg en instemming van hen kunnen ook 
hulpverlenende instanties worden ingeschakeld.
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK veiligheidsmonitor.

Ieder jaar nemen we bij alle leerlingen van groep 6 t/m 8 de veiligheidsmonitor af van WMK. Deze wordt 
via ParnasSys naar de inspectie gestuurd. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Lieuwen. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
willieuwen@onderwijsprimair.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Lieuwen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
willieuwen@onderwijsprimair.nl.
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Klachtenregeling

En soms gebeurt er iets op school waarvan u zegt: “Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.” Als dat zo 
is, is het belangrijk dit bespreekbaar te maken. Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken 
in de school kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en bij de leiding van de school. De meeste 
klachten zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als de klacht niet naar 
tevredenheid wordt afgehandeld, of als de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, kunt u een 
beroep doen op de klachtenregeling. Het bestuur van de Stichting Onderwijs Primair heeft voor de 
openbare basisscholen een klachtenregeling vastgesteld en is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie (LKC). De klachtenregeling geeft ouders en personeel individueel recht om te 
klagen over gedragingen en beslissingen – en het nalaten daarvan – van het bevoegd gezag of het 
personeel. Ook is het mogelijk om te klagen over gedragingen van andere ouders of leerlingen. De 
klachtenregeling ligt ter inzage op school en is gepubliceerd op de website van het bestuur, 
www.onderwijsprimair.nl. Indien men van de klachtenregeling gebruik wenst te maken, kan men 
daartoe contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Zij gaat na of u geprobeerd heeft de klacht 
met de aangeklaagde of de directeur van de school op te lossen. Als dat niet gelukt is, kan de 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Aan het begin van het schooljaar is er in iedere groep een algemene informatieavond over het reilen en 
zeilen in de groep.

Ouders worden vooral op de hoogte gehouden via de basisschoolapp. Hier is te vinden welke 
activiteiten plaats vinden, wanneer de vakanties zijn en andere praktische zaken. Verder worden hier 
regelmatig berichtjes geplaatst over wat we zoal gedaan hebben. 

Ouders kunnen verder altijd even binnen lopen, bellen of mailen. De leerkrachten lopen vaak even mee 
naar buiten en hebben hierdoor regelmatig contact met de ouders.

Drie keer per jaar organiseren we gesprekken met alle ouders en kinderen. In deze gesprekken komen 
het welbevinden en de resultaten aan bod. In groep 8 is er een adviesgesprek, waarbij het betreffende 
kind en ouders aanwezig zijn. Wanneer het wenselijk is, kan er rond de genoemde gesprekken ook een 
extra afspraak worden gemaakt voor een gesprek zonder de aanwezigheid van het kind. 

Ouders zijn partners. Ouders denken daarom mee over het onderwijs en zijn betrokken bij verschillende 
activiteiten. Ouders hebben meegedacht bij het opzetten van Prachtonderwijs. Ouders maken deel uit 
van de MR en de Oudervereniging. Waarbij de MR-leden meer meedenken over het beleid en het 
vormgeven van het onderwijs, organiseren de leden van de OV allerlei activiteiten. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders zijn betrokken bij allerlei activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaas, kerstviering, 
pleinfeest, schooltuin, voorlezen, met de kinderen lezen, wiskunde, proefjes, schoolreisje, .....

contactpersoon u desgewenst verwijzen naar de vertrouwenspersoon. 

Voor de openbare basisscholen die vallen onder het bestuur van de stichting Onderwijs Primair is een 
vertrouwenspersoon benoemd:

Stichting School & Veiligheid 

Zwarte Woud 2, 

3524 SJ Utrecht

030 - 285 65 31

vertrouwenswerk@schoolenveiligheid.nl

Giti Bán – g.ban@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 08

Frank Brouwer –f.brouwer@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 35

Een vertrouwenspersoon zal nagaan of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. De 
vertrouwenspersoon kan de betrokkene zo nodig verwijzen naar andere instanties. Hij kan de klager 
eventueel begeleiden bij de verdere procedure. Voor klachten over seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik, lichamelijk en geestelijk geweld, grove pesterijen; extremisme en radicalisering is er een 
landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).
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Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Diverse schoolfeesten en schoolschaatsen

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

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

Ieder jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 6 op schoolreisje. Groep 7/8 gaat op kamp. Dit wordt niet 
betaald van de ouderbijdrage. De ouders krijgen hiervoor een aparte rekening.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Zowel leerkrachten als ondersteunend personeel en participerende ouders zijn via de school verzekerd 
voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Elke leerling (in casu de ouders van de leerling) is in principe zelf 
aansprakelijk voor schade door hem/haar aangericht. Dit is niet van toepassing als de school 
tekortschiet in toezicht of beheersmaatregelen. Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering en 
ziektekostenverzekering gelden ook voor uw kind als het op school zit.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Ouders kunnen dit telefonisch melden, liefst tussen 8.00 uur en 8.15 uur.  Via de schoolapp kunt u 
ook voor dit tijdstip uw kind ziek melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Voor de toekomst van uw kind is onderwijs van groot belang. Onderwijs vergroot de kansen in de 
maatschappij van morgen. Het is daarom belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste 
lessen kunnen later gemiste kansen zijn. De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de 
Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In deze wet staat dat ouders en/of 
verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kind vanaf 5 jaar tot het eind van het schooljaar waarin het 
kind 16 jaar wordt, volledig dagonderwijs volgt. Daarna is een kind nog twee jaar partieel leerplichtig. 
Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Als u vrij wilt aanvragen dan dient u altijd het 
formulier 'Vrijstelling Schoolbezoek' bij de locatieleider van de school in te leveren. Dit formulier is o.a. 
te downloaden van onze website onder de button ‘Info’ of op school verkrijgbaar bij de locatieleider. 
Richtlijnen om vrij te mogen vragen: vakantieverlof : (minimaal 6 weken van te voren aanvragen) 
Wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is 
buiten alle schoolvakanties op vakantie te gaan. Hiertoe dient de werkgever een officiële verklaring (zie 
formulier) af te geven. Deze verklaring geldt voor alle vakanties in een schooljaar. Het is dus niet 
toegestaan met een dergelijke verklaring buiten bijvoorbeeld de zomervakantie weg te gaan, terwijl 
men dan in de voorjaarsvakantie ook nog weggaat. Vakantieverlof mag eenmaal per schooljaar worden 
verleend: * niet langer duren dan 10 schooldagen; * niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het 
nieuwe schooljaar. gewichtige omstandigheden: (indien mogelijk 6 weken van te voren aanvragen) Bij 
gewichtige omstandigheden moet o.a. worden gedacht aan een verhuizing, een huwelijksfeest, het 
overlijden van een familielid of een jubileum. extra verlof in verband met religieuze verplichtingen: 
(minimaal 2 dagen van te voren aanvragen) Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien 
uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag 
per verplichting vrij wordt gegeven. Voor de uitgebreidere richtlijnen zie de toelichting bij het formulier. 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur van de school of de 
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de 
leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar nemen wij bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 Cito-toetsen af. Deze toetsen worden 
geanalyseerd op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Ook de onderwijsbehoeften worden in 
beeld gebracht, dit gebeurd door observaties, gesprekken met leerlingen en ouders.  Met alle gegevens 
stellen wij nieuwe doelen en leerstof op voor de komende periode. Dagelijks wordt gekeken of de 
aangeboden leerstof voldoende beheerst wordt en wordt hierop geanticipeerd. 

5.2 Eindtoets

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

Op de Polsstok is het gewoon dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past. Dat betekent dat 
we vrijwel alle kinderen tot en met groep 8 bij ons houden. Kinderen met didactische achterstanden 
worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement. Op de 
Polsstok hebben we te maken met een zodanige leerlingenaantal dat het niet valide is om conclusies te 
trekken op basis van groepsscores. Wij kijken dan ook naar de ontwikkeling van individuele leerlingen. 
De eindscore van 2019 is bepaald door 6 kinderen. Onderwijsinspectie gaat uit van minimaal 8 kinderen 
voor een enigszins representatieve score.

Schoolscore

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.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 20,0%

havo 40,0%

vwo 40,0%

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.

leerlingen kennen zichzelf

Leerlingen hebben contactenLeerlingen zijn veilig

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Ieder jaar nemen wij de veiligheidsmonitor af. Één van deze lijsten geeft de sociale vaardigheden weer. 
Ruim 80 % van onze leerlingen geven aan zich hierin competent te voelen. Zij weten hoe zij contacten 
kunnen aangaan en onderhouden. Ze nemen initiatief en luisteren naar een ander. Binnen de Polsstok 
is het pedagogisch klimaat zeer plezierig. Leerlingen mogen zijn wie ze zijn.

Op de Polsstok wordt gewerkt vanuit de gedachte van Pedagogisch tact. Het juiste doen, ook in de 
ogen van de leerling. Leerlingen worden gehoord! De leerkrachten hebben regelmatig kindgesprekken. 
Verder doen we het op de Polsstok samen met de ouders. Ouders worden daarom regelmatig 
uitgenodigd voor een gesprekje of vragen hier zelf om. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Naast gesprekken en observaties gebruiken we het volgsysteem van ZIEN. Twee keer per jaar worden 
hier de leerlingen ingevoerd. Natuurlijk is dit een momentopname en is zijn observatielijsten nooit 
helemaal objectief, toch zien we dat we hiermee alle ontwikkelpunten nog eens grondig bekijken en 
kunnen we op groepsniveau zien welke ontwikkelpunten in de komende periode van belang zijn. 

5.5 Kwaliteitszorg

Binnen de school werken we allen aan het verzorgen van goed onderwijs. De manier waarop wij 
lesgeven, de leerlingen volgen en aan welke verbeterpunten wij werken staan allemaal vastgelegd in 
het kwaliteitshandboek.Iedere leerkracht volgt de professionalisering die we schoolbreed inzetten, 
daarnaast professionaliseren de leerkrachten zich ook individueel. Kennis en vaardigheden worden met 
elkaar gedeeld. Zo weten we wie welke expertise heeft en delen we boeken, artikelen en b.v. sites met 
interessante onderwerpen. 

Onderwijsdoelstellingen 2018 – 2019   

- Iedere leerkracht geeft inspirerend en kwalitatief goed les in begrijpend lezen. Het leerplezier en 
resultaten zijn verhoogd. Het traject krijgt in het schooljaar een verder vervolg. Focus op reflectie en 
differentiatie.

- In ieder geval werken we met een onderwijsplan voor begrijpend lezen en werken we bij dit vak via 
opbrengstgericht passend onderwijs. Nog in ontwikkeling. Fine tuning kan plaatsvinden na afronding 
traject doordacht lesgeven.

- Alle leerlingen hebben een digitaal portfolio. Het is niet alleen een middel maar wordt ingezet om de 
betrokkenheid en het eigenaarschap te vergroten. Behaald. Inhoudelijk blijven we het verder 
ontwikkelen.         

- Nieuwe taalmethode wordt door iedereen gebruikt zoals deze bedoeld is. De leerlingen volgen met 
meer leerplezier de taallessen en de resultaten zijn voor alle groepen verhoogd. Behaald      

- Iedere leerkracht is een inspirerende kartrekker voor in ieder geval één onderwerp. We leren van en 
met elkaar. Behaald       

- Kunst en cultuur is in iedere groep planmatig ingezet. Gedeeltelijk behaald. Relatie met 
wereldoriëntatie moet versterkt worden·        

- Engels is in iedere groep ingevoerd met nieuwe programma. Doelen zijn helder voor de komende 
jaren Behaald     

- Onderbouwd is ingevoerd. Leerkrachten hebben duidelijk zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen. 
Behaald 

- Ondergrens inspectie of hoger behalen met de Centrale Eindtoets. Niet behaald. Aantal leerlingen te 

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.
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klein voor een representatief beeld. De individuele uitstroom was naar verwachting.       

- Werkdruk is afgenomen. Werkdruk is afgenomen maar nog steeds hoog door geringe grootte van de 
school.  

Lange termijn: ·        

- Werken met een passend aanbod voor de leerlingen uitgaande van de overeenkomst in 
onderwijsbehoeften. ·        

- Kwaliteitsinstrument WMKPO volledig invullen.

- De acht pijlers van Prachtonderwijs zijn zichtbaar in de school (partners, passie, planeet, persoonlijk, 
proces, project & plein, product en pedagogisch tact.   
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Vrijdag: groep 1 t/m 3 's middags vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 1 t/m 8 Maandag
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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 10 mei 2020

Hemelvaart + vrijdag 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 01 juni 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Spreekuur Op werkdagen Op afspraak

Leerkrachten zijn op hun werkdagen te benaderen voor een kort gesprekje. Voor een langer gesprek is 
het altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van de leerkrachten. Wilt u contact met de 
directie of de coördinator leerlingenzorg dan is het verstandig om een afspraak te maken, omdat zij 
niet alle dagen op school zijn.

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 
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