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Voorwoord
Welkom op basisschool de Es! Wat fijn dat u voor De Es gekozen
hebt en ons het vertrouwen geeft om het onderwijs aan uw
kind(eren) vorm te geven. Middels deze brochure informeren we
u over de dagelijkse gang van zaken op de Es.

ontdekken, durven, doen

Leerlingen ontwikkelen zich optimaal in een veilige en
uitdagende leeromgeving waarin zij zich gewaardeerd,
gerespecteerd en prettig voelen. Het onderwijs op de Es is gericht op het proces. Wij besteden
aandacht aan alle componenten van het leerproces. Dus niet alleen aan het uitvoeren van
leeractiviteiten, maar ook aan het plannen, stellen van doelen, inzetten van vaardigheden en talenten
en het evalueren van het leerproces en leerresultaat. De leerkrachten geven aanwijzingen, stellen
vragen over het hoe en geven feedback. Hierbij maken zij een koppeling tussen het leerproces en de
resultaten.
Op de Es bieden wij thematisch onderwijs aan. Aan de hand van betekenisvolle activiteiten die worden
aangestuurd door vragen en inbreng van de leerlingen werken wij schoolbreed aan een thema. Binnen
een thema integreren we meerdere vakken, zowel de basisvakken (rekenen, taal en Engels) als
oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en kunstzinnige oriëntatie
(muziek, tekenen en handvaardigheid). Op jaarbasis werken we met een vijftal thema’s. Een thema
duurt ongeveer 8 weken. Na iedere schoolvakantie starten wij met een nieuw thema.
Onze kernwaarden zijn: ontdekken, durven, doen.
Deze waarden vormen de basis van ons onderwijs en van de organisatie.
Ontdekken:

Op basisschool de Es worden leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd om nieuwsgierig
te zijn en zelf naar oplossingen en uitkomsten te zoeken met behulp van diverse
bronnen.

Durven:

Op basisschool de Es worden leerlingen gestimuleerd om hun ideeën uit te werken,
waarbij ze constant feedback krijgen van de leerkracht en medeleerlingen op hun
proces. Hierbij mag (moet!) een kind fouten maken.

Doen:

Op basisschool de Es leren we leerlingen om volgens een plan te werken en hier op te
reflecteren.

Verder gaan we in ons onderwijs uit van de volgende uitgangspunten:
Uniek:
Autonomie:
Competentie:
Relatie:

Kinderen leren op verschillende manieren;
Kinderen willen autonoom zijn, zelf verantwoordelijk en zelfstandig zich ontwikkelen;
Kinderen hebben succeservaringen nodig om vertrouwen op te doen;
Kinderen leren met en van elkaar onder begeleiding van enthousiaste leerkrachten
als coach.

De quote op de muur in de entree van de Es is van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus
ik denk dat ik het wel kan’. Deze quote symboliseert de visie en de kernwaarden van de Es: niets is
onmogelijk, als je er maar voor gaat. Wij willen onze leerlingen meegeven dat als je iets heel graag wilt
en het niet lukt, je het echt nog een keer mag proberen. Je mag fouten maken, want daar leer je van!
Marloes Joosten
Robbert Flim
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Ik heb mijn kind aangemeld… En dan?
Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op om
een intakegesprek in te plannen. Het doel van dit gesprek is om nader kennis te maken met elkaar en
om u alle praktische informatie over de Es te verstrekken. Uw kind mag, voorafgaand aan zijn/haar 4e
verjaardag, tien dagdelen meedraaien in groep 1. Tijdens het intakegesprek worden deze dagdelen
ingepland. U ontvangt ook een vragenlijst van school. Deze vragenlijst gaat over de ontwikkeling van uw
kind en wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen. Op deze manier willen wij uw kind zo goed
mogelijk leren kennen.
In schema ziet de aanmeldingsprocedure er als volgt uit:

Leerplicht:
Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar wordt is het welkom op de Es. Uw kind is dan nog niet leerplichtig.
In Nederland zijn kinderen leerplichtig vanaf 5 jaar.

Verlof:
In sommige gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind(eren). Daarnaast zijn er ook buitengewone
verlof-mogelijkheden. In dat geval kunt u dit aanvragen bij de directie van de Es of door het verlofformulier in de app in te vullen. De directie is in dat geval gemachtigd door de leerplichtambtenaar om
deze aanvraag al dan niet te honoreren.

Snipperdag:
Leerlingen die deelnamen aan het open huis in januari 2021 krijgen hiervoor een dagdeel vrij. Dit
dagdeel is naar eigen keuze, maar wel in overleg met de groepsleerkracht, op te nemen. Snipperdagen
kunnen alleen niet in de laatste week voor de zomervakantie opgenomen worden.
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Informatie
Schooltijden:
De Es hanteert normaalgesproken schooltijden volgens het zogenoemde ‘Hoorns Model’. In verband
met Covid19 zijn we tijdelijk overgestapt naar een Corona-rooster (continu-rooster). Dit rooster houdt
in dat de schooltijden voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben
de kinderen les tot 14.30u en lunchen zij op school, op woensdag en vrijdag zijn alle leerlingen om
12.30u vrij.
Schooltijden (Corona-rooster):
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08.30u – 14.30u
08.30u – 14.30u
08.30u – 12.30u
08.30u – 14.30u
08.30u – 12.30u

Inloop:
Om 08.15u gaat de schoolbel en staan de deuren van de Es open. Tijdens de inloop gaan leerlingen
zelfstandig aan het werk met opdrachten die op de weektaak staan of klaarliggen. Leerkrachten
gebruiken deze tijd om met leerlingen in gesprek te gaan, extra ondersteuning te bieden of een kort
overleg met ouders. Om 08.30u starten wij met de lessen.

Locker:
Op de Es heeft elk kind een eigen locker. Bij binnenkomst gaan de jas, tas en gymtas in de locker.

3 x L (Locker, Laatje, Leerplek):
Voor leerlingen in de midden- en bovenbouw hanteren we het ‘3L-principe’: Allereerst gaan de jas en
de tas in de eigen locker. Daarna pakt een leerling zijn/haar eigen laatje uit de kast om vervolgens op
een leerplek te gaan zitten. Op de Es zijn leerlingen vrij om hun eigen leerplek te kiezen. Soms komt
het voor dat de leerkracht een leerplek toewijst, bijvoorbeeld omdat dit aansluit bij de behoefte van de
leerling, voor een extra uitleg of voor een werkvorm.

Pauze:
Vlak voor de ochtendpauze is er tijd om iets te eten en te drinken. Wij stimuleren een gezonde
pauzehap, bijvoorbeeld fruit. Wilt u bekers en bakjes voorzien van de naam van uw kind?

Gym:
Beweging en bewegingsonderwijs vinden we erg belangrijk. Marlou Schopman is onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs en geeft alle groepen twee keer in de week een gymles in de sporthal. Tijdens
atelier op donderdagmiddag kan een leerling uit groep 5-8 zelfs kiezen voor een derde uur gym!

Ons gymrooster is als volgt:
Groep 1
Groep 2a
Groep 2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Dinsdag 08.30u
Dinsdag 09.10u
Dinsdag 09.50u
Dinsdag 10.30u
Woensdag 09.50u
Dinsdag 11.15u
Dinsdag 12.45u
Dinsdag 13.20u
Dinsdag 13.55u

Vrijdag 09.15u
Vrijdag 10.00u
Donderdag 08.30u
Donderdag 09.15u
Donderdag 10.00u
Vrijdag 10.45u
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Gymkleding:
Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht tijdens bewegingsonderwijs. Het is, met
name in de onderbouw, raadzaam om de naam van uw kind in de kleding en in het schoeisel te
noteren. Vanaf groep 3 zijn leerlingen verplicht om na het gymmen te douchen!

Swim2Play:
Elk schooljaar neemt iedere groep vijf weken achtereen deel aan Swim2Play bij zwembad het Ravijn.
Het doel van Swim2Play is om kinderen spelenderwijs vertrouwd te maken met zwemmen. In de
onderbouw vooral door middel van spelletjes en in de bovenbouw zijn activiteiten gericht op het
bijhouden van zwemvaardigheden. In de week dat een groep naar het zwembad gaat wordt er één
keer minder gegymd. U bent als ouder in de gelegenheid om de lessen Swim2Play bij te wonen vanaf
de tribune in het Ravijn.

Excursies:
We vinden het belangrijk dat leerlingen de geleerde kennis of vaardigheden kunnen toepassen in de
echte wereld en nieuwe ervaringen of kennis opdoen. Daarom gaan wij op excursie of komt er een
spreker in de school. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan de thema’s. Ook bezoeken alle groepen
minimaal 1x per jaar een culturele voorstelling.

Schoolreisjes:
Eens per jaar gaan we met de groep op schoolreis. Dit schoolreisje wordt bekostigd vanuit de
(vrijwillige) ouderbijdrage. Per jaar wordt er, in overleg met de ouderraad, bekeken waar de reis heen
gaat. Groep 8 gaat in het begin van het schooljaar drie dagen op kamp.

Krönnenzommer:
Eens in de maand gaan we met een groepje kleuters naar verpleeghuis Krönnenzommer om een
bezoek te brengen aan de mensen die hier wonen. Samen wordt er een spelletje gedaan, gezongen of
een andere activiteit ondernomen. Deze activiteit wordt geleid door een groepsbegeleider van
Krönnenzommer.

Ouderhulp:
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te helpen bij het
onderwijs: hulp in de groep bij een activiteit, vervoer naar een excursie, brigadieren,
schoonmaakavonden, luizencontrole, teambegeleiding bij een schoolsport of door zitting te nemen in
de ouderraad of medezeggenschapsraad. Dankzij de hulp van ouders is er veel mogelijk en wij stellen
dit zeer op prijs.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is €6,00 per maand. Van deze bijdrage betaalt de ouderraad alle extra
kosten die gemaakt worden. Hier worden bijvoorbeeld de schoolreisjes, schoolkamp en feestelijke
activiteiten mee bekostigd.
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TSO (TussenSchoolse Opvang):
Op de Es is er de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven (TussenSchoolse Opvang). De kosten
van overblijven bedragen €1,50 per keer. De TSO staat onder leiding van gecertificeerde
overblijfouders. De kinderen nemen zelf hun lunch mee naar school.

Aanmelden:
Iedere maandag kunt u uw kind opgeven door zijn naam in te vullen op de overblijftlijst in de keuken of
via de app van school.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de flyer van het overblijven.

Privacy en leerling-gegevens
Persoonsgegevens zijn de persoonlijke gegevens van leerlingen die wij binnen onze organisatie nodig
hebben om ons werk uit te voeren. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de
school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement
is met instemming van de GMR vastgesteld. Het volledige privacy-document vindt u op onze website:
www.es-ikt.nl. U ontvangt aan het begin van ieder schooljaar een lijst waarop u uw voorkeuren ten
aanzien van privacy kunt aangeven.
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Communicatie
School en ouders hebben een
gezamenlijk doel: Het onderwijs voor
onze leerlingen zo goed mogelijk
inrichten. Communicatie is hierbij
essentieel.
Het is altijd mogelijk om naast de
geplande ouder-kindgesprekken, een
gesprek met de leerkracht aan te gaan.

Uitgangspunten
In onze (ouders)communicatie hanteren we drie
kernwaarden:
1. We zijn gelijkwaardig.
2. We zijn samen verantwoordelijk.
3. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar.
Bron: Handboek ouderbetrokkenheid 3.0

Begin schooljaar:
Informatieavond voor ouders groep 1,
3 en 8
Doel: informeren van ouders over het schooljaar (praktisch en inhoudelijk).
Startgesprek tussen leerkracht, ouder(s) en kind.
Groep 2 en 4 t/m 7
Doel: Kennismaking, bouwen aan relatie.

Medio december:
Verwijzingsgesprekken VO groep 8 tussen leerkracht, ouder(s) en kind.
Doel: Samen bespreken wat een volgende stap zou kunnen zijn voor uw kind.

Medio maart:
Oudergesprekken groep 1/2/3
Ouder-kindgesprekken groep 4-7

Medio mei:
Ouder-kindgesprekken groep 7 n.a.v. Entreetoets.
Ouder-kindgesprekken groep 8 op aanvraag n.a.v. Eindcito

Eind schooljaar:
Facultatieve gesprekken groep 1-6 (ouder en/of ouder-kindgesprekken).

Schoolinformatie:
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren over het
reilen en zeilen op de Es.
De website van school en de app zijn aan elkaar gekoppeld. Het
laatste nieuws, de jaarkalender met activiteiten, vakanties en
studiedagen en overige praktische informatie kunt u zowel op de
app als de website vinden. De app heeft echter nog een
afgeschermd gedeelte dat, vanuit privacy oogpunt, alleen voor
ouders van de Es zichtbaar is.

App:
Middels de basisschool app krijgt u alle informatie over activiteiten in de groep van uw kind, foto’s van
een lesactiviteit of praktische informatie. De leerkracht verzorgt deze communicatie.

Nieuwsbrief:
Vanuit de directie ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd via mail en
komt tevens op de website te staan.

Website:
Op de website staat vooral praktische algemene informatie over basisschool De Es.
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Onderwijs van de toekomst:
Onze Thema’s in 2020/2021
Net als vorig jaar werken we ook in 2020/2021 weer thematisch.
De thema’s voor dit schooljaar zijn als volgt:

Thema 1:

Het wonder van jou

Alles over het lichaam. Van spijsvertering tot voeding en van
bewegen tot de werking van het brein. Het wonder van jou: na afloop
zullen we er alles van weten!
Periode:
start schooljaar tot herfstvakantie.

Thema 2:

Energie!

Alles wat maar enigszins met energie te maken heeft kan aan bod
komen: Duurzame energie, fossiele brandstoffen,
klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Maar ook het
opbouwen van conditie en uithoudingsvermogen en enz.
Periode:
Herfstvakantie – Kerstvakantie

Thema 3:

De Gorgels

Joebelabambam: Weer een thema over een kinderboek! Vorig jaar was het thema ‘Charly and the
chocolate factory’ een groot succes. We denken dat dit met het boek ‘De Gorgels’ van Jochem Myjer
niet anders zal zijn. Een thema over verwondering, gletsjers, hulp bieden, beschermen en ander
taalgebruik.
Periode:
Voorjaarsvakantie – Meivakantie

Thema 4:

En toen…

Met dit thema kunnen we alle kanten op! Gekoppeld aan het thema van de kinderboekenweek van
2020. We maken tijdens dit thema de wereld van toen tastbaar en brengen geschiedenis tot leven.
Ridders, de oude Romeinen, de Steentijd of de tijd van opa en oma… Er valt genoeg te leren en te
beleven tijdens dit thema.
Periode:
Meivakantie – zomervakantie.
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