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1.

Welkom!

Beste ouders/ verzorgers,
Deze schoolgids, met informatie over de werkwijze van de school, is bedoeld om (nieuwe) ouders en
overige geïnteresseerden te informeren over onze school, CBS Het Kompas.
Onze ontwikkelingsgerichte school bestaat uit drie locaties verspreid over IJmuiden.
Op onze locatie West Onderbouw aan de Stephensonstraat zitten de groepen 1 t/m 4, in totaal acht
groepen. Daarna gaan deze kinderen naar de dichtbij gelegen locatie West Bovenbouw aan de
Grahamstraat waar de groepen 5 t/m 8 zitten, ook acht groepen.
Op onze locatie Oost aan de Heerenduinweg zitten de groepen 1 t/m 8, in totaal vijf (combi)groepen.
In dit schoolgebouw hebben we ook een vrijeschoolstroom, de Waldorf aan zee. Meer informatie
over deze school vindt u op de website van de Waldorf aan zee, www.waldorfaanzee-atlant.nl.
Ondanks het feit dat de locaties van CBS Het Kompas in twee verschillende wijken staan, worden ze
wel als één geheel gezien. Onze visie op onderwijs is op alle locaties hetzelfde al zal de uitwerking wel
enigszins kunnen verschillen.
We hopen u in deze schoolgids en op onze website, www.kompas-atlant.nl, een helder beeld te
kunnen geven van onze sprankelende school.
Bent u enthousiast geworden en wilt u graag een kijkje op school komen nemen dan kunt u contact
opnemen met de locatieleider van de gewenste locatie.
West Onderbouw, groep 1 t/m 4 (Stephensonstraat 70a): 0255-512579
West Bovenbouw, groep 5 t/m 8 (Grahamstraat 93): 0255-516989
Oost, groep 1 t/m 8 (Heerenduinweg 41): 0255-510481
We wensen u veel leesplezier!
Floor Braet (schoolleider),
namens het team
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Inge Dik
Daniëlle Böhm
Ali Verwoerd

2.

Onze school

2.1 Onze missie
Ieder kind verlaat CBS Het Kompas als een zelfstandig, onderzoekend en verantwoordelijk persoon
met een brede en kritische kijk op de wereld.

2.2 Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), onze visie
Wat is goed onderwijs?
OGO gaat ervan uit dat ‘goed onderwijs’ altijd doelbewust een stapje op een leerling vooruitloopt,
maar daarbij zeker ook betekenisvol moet blijven voor hem of haar. Deze visie omvat pedagogisch
verantwoorde ideeën over wat leerlingen als kritische en verantwoordelijke deelnemers aan de
toekomstige samenleving nodig hebben: relevante kennis en vaardigheden, kritisch denken, een
onderzoekende houding en morele vaardigheden. Daarom kiest OGO voor een brede visie op
onderwijsopbrengsten. Onderwijs moet leerlingen helpen nu en in de toekomst goed deel te kunnen
nemen aan de maatschappij. Leerlingen moeten op school de kwaliteiten ontwikkelen die daarvoor
nodig zijn: ze moeten kunnen communiceren, kritisch denken en op de wetenschap gebaseerde
inzichten op doen. ( 21ste eeuwse vaardigheden)
Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat dus niet alleen om
cognitieve kennis en vaardigheden, maar ook over de
vorming van onderzoeksvaardigheden, sociale, morele en
creatieve vaardigheden. Ontwikkelingsgericht Onderwijs
richt zich op een brede vorming van leerlingen die kritisch
naar zichzelf kunnen kijken en die zich verantwoordelijk
voelen voor hun handelen en de gevolgen daarvan voor de
samenleving. Dit gebeurt in een uitdagende leeromgeving
waarbij de echte wereld deels naar binnen wordt gehaald
en met behulp van spel of onderzoeksvragen vorm wordt
gegeven aan het onderwijs. In OGO leren niet alleen de
kinderen, ook leerkrachten en begeleiders moeten zich
blijven ontwikkelen. Ofwel: samen de veranderende
inzichten evalueren en verwerken om de voorwaarden voor
goed onderwijs te realiseren. Alleen dan kan onderwijs
werkelijk zinvol zijn voor zowel leerlingen als leraren, en
(dus) betekenisvol onderwijs zijn.
Op locatie West Bovenbouw zal in de loop van dit schooljaar een ondersteunende methodiek
ingevoerd worden waardoor we nog beter in staat zullen zijn de bovenstaande visie handen en
voeten te geven.
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2.3 Onze identiteit
CBS Het Kompas is een christelijke basisschool. Dat houdt in dat wij werken vanuit de christelijke
waarden en normen. Wij besteden hier aandacht aan in de dagelijkse omgang met elkaar en
gebruiken de methode "Trefwoord" om er zo betekenisvol en op een eigentijdse manier met de
kinderen mee om te gaan.
Voor specifieke activiteiten die met " identiteit" te maken hebben, is er een groep vrijwillige ouders
die zich hiervoor inzet. Dit is de Identiteitscommissie. Zij kunnen ideeën aan het team voordragen en
zorgen, als er activiteiten gekozen zijn, voor de verdere voorbereiding en ondersteunen de
leerkrachten bij de uitvoering.
CBS Het Kompas staat ook open voor kinderen met een andere religieuze of culturele achtergrond.
We hechten er waarde aan dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Wel vinden we het belangrijk
dat iedereen mee kan doen met de schoolse activiteiten in het kader van groepsvorming.

2.4 Aanmelden/inschrijven nieuwe leerlingen
Aanmelden van nieuwe leerlingen kan het gehele jaar door. Kinderen kunnen vanaf hun tweede jaar
worden aangemeld. Bent u geïnteresseerd om een kijkje te nemen op onze school, kunt u hiervoor
een rondleiding aanvragen bij de locatieleider van de desbetreffende locatie, zie pagina 3 van deze
schoolgids.
Meer informatie over inschrijving en aannamebeleid vindt u op de website.
In geval van zij- instroom (kinderen die tussentijds van een andere school komen) wordt aan ouders
en de school van herkomst om (aanvullende) informatie gevraagd. Op basis hiervan wordt door de
intern begeleider en de locatieleider beoordeeld of instroom mogelijk is. Hierbij wordt o.a. gekeken
naar de samenstelling, grootte en zorgvraag van de groep en de eventuele zorgvraag van de
aangemelde leerling.
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3.

Onze plannen

Ieder schooljaar worden er plannen gemaakt om ons onderwijs te verbeteren. Deze verbeteringen
moeten ervoor zorgen dat onze kinderen zich binnen hun mogelijkheden nog beter kunnen
ontwikkelen. Richting het einde van het schooljaar evalueren we onze aanpak en bepalen we de
ontwikkelpunten voor het daarop volgende schooljaar.

3.1

Evaluatie jaarplan 2019-2020
•

Implementatie nieuwe spellingmethode Staal, groep 3 – 6
+ verdere implementatie spellingmethodiek ZLKLS* groep 1 - 3
o Passen beide goed bij ons onderwijsconcept, ZLKLS* nog beter integreren.
o Eindresultaten waren ondanks de Coronaperiode over de gehele linie voldoende
o Volgende stap is verder uitbreiden naar andere groepen en meer differentiëren

•

Inzet digitale software van Snappet bij rekenen optimaliseren ten behoeve van betere
differentiatie
o De teamscholingen hebben veel inzicht en richting gegeven
o De resultaten zijn aanzienlijk verbeterd

•

Implementatie EDI-model* ten behoeve van betere differentiatie
o Implementatie verbonden met rekeninstructie, daardoor effectief
o Door Corona kwam het stil te liggen
o Komend schooljaar opnieuw oppakken en verdiepen

•

Registratie-instrument om de ontwikkeling van kinderen effectief te volgen, Horeb*, verder
implementeren en borgen
o Door de teamscholing nieuwe inzichten en vaardigheden opgedaan
o Stevige basis gelegd, vervolg komend schooljaar kan intern uitgevoerd worden

•

Onderwijsvisie (OGO)* herijken
o Algemene visie kunnen vaststellen voor alle locaties
o Heldere uitspraken per locatie m.b.t. de focus
o Duidelijke vervolgstappen voor komend schooljaar

*ZLKLS
*EDI-model
*Horeb
*OGO

-> Zo Leren Kinderen Lezen en Schrijven
-> Expliciet Instructie Model
-> Handelingsgericht Observeren Registeren en Evalueren van Basisontwikkeling
-> Ontwikkelingsgericht onderwijs
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3.2

Onze plannen voor 2020-2021

Onze plannen voor 2020-2021 bouwen verder op de ingezette verbeteraanpak van afgelopen
schooljaar. Bij een aantal onderdelen gaat het om borging en een stukje verdieping. De uitwerking
van onze hernieuwde onderwijsvisie vraagt de meeste aandacht. Hier zullen we met onderzoek en
teamscholing ons onderwijsaanbod verder mee gaan verrijken en versterken.
Hieronder puntsgewijs onze ontwikkelplannen:
•

Hernieuwde onderwijsvisie vormgeven
o Locatie Oost en West Onderbouw zetten OGO m.b.v. teamscholing weer goed op de
kaart
o Locatie West Bovenbouw start een teamonderzoek naar een aanvullende methodiek
als houvast, maar met voldoende ruimte voor eigen invulling (start werken met nieuwe
methodiek medio 20-21)

•

Borgen en verder uitdiepen/verbreden van EDI en Horeb

•

Borgen afspraken Snappet, onderzoek naar nieuwe rekenmethode (start methode 21-22)

•

Borgen en verder uitdiepen/verbreden van Staal en ZLKLS

•

Leerachterstanden op het gebied van technisch lezen ontstaan door Corona aanpakken (i.s.m.
externe partner: Happy Homework)

STAAL:

SNAPPET:

ZLKLS:

EDI-model:
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4.

Kwaliteit en opbrengsten

4.1 Volgen van onze leerlingen
• Dagelijks volgen van de ontwikkelingen
Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van alle kinderen nauwkeurig te volgen. Dit gebeurt
o.a. door observaties door de leerkracht en een aantal methodetoetsen. Daarnaast toetsen we
kinderen in de groepen 3 t/m 8 tweemaal per jaar op het gebied van rekenen, lezen (technisch en
begrijpend) en spelling met methode onafhankelijke toetsen. Deze toetsresultaten worden verwerkt
in ons digitale registratiesysteem Esis.
De observaties worden voor de groepen 1 t/m 4 vastgelegd in het digitale registratiesysteem Horeb,
de groepen 5 t/m 8 doen dit in hun papieren logboek.
De ontwikkeling van de kinderen worden op deze wijze nauwgezet gevolgd en het onderwijsaanbod
wordt hierop aangepast.
• Groep 7 & 8: verplichte eindtoets (IEP-toets)* en NIO*
Normaal gesproken wordt eind groep 7 de NIO afgenomen. Door de uitbraak van het Coronavirus is
dit onderzoek verschoven naar het begin van groep 8 dit schooljaar.
De resultaten hiervan zijn belangrijk voor het voortgezet onderwijs en spelen naast alle andere
informatie een rol bij het opstellen van het advies.
Aan het eind van het schooljaar maken alle leerlingen van groep 8 nog de landelijke verplichte
eindtoets. Bij ons is dat de IEP-toets. Op het moment dat deze toets wordt afgenomen zijn de
leerlingen al ingeschreven voor een school voor voortgezet onderwijs naar keuze die past bij hun
advies. Mocht er uit deze toets een hoger niveau komen dan eerder was geadviseerd, dan kan dit
ertoe leiden dat het advies alsnog wordt aangepast. Dit gaat in overleg met de school.
• Leerlingenoverdracht
Bij de overgang naar een volgend schooljaar bespreken de huidige leerkracht, de nieuwe leerkracht
en de intern begeleider de gehele groep. Tijdens deze leerlingbespreking worden alle belangrijke
gegevens per leerling overgedragen om het kind zo goed mogelijk te laten starten in het nieuwe
leerjaar.
*IEP-toets
*NIO

-> ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs
-> Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijsniveau
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4.2

De eindtoets 2018-2019 + uitstroom 2019-2020

(Door het Coronavirus is er in 2019-2020 geen eindtoets afgenomen)

De resultaten van de verplichte eindtoets (IEP) in het schooljaar 2018-2019 waren met een score van
81,2 voldoende. Vanuit de analyse van deze eindtoets hebben we vorig schooljaar op een aantal
onderwerpen schoolbreed ingezet zoals differentiëren bij rekenen. Helaas hebben we de
opbrengsten hiervan (nog) niet kunnen zien omdat er afgelopen jaar geen eindtoets is gemaakt.
Vorig schooljaar zijn onze leerlingen conform het gegeven advies uitgestroomd naar het voortgezet
onderwijs. Hieronder ziet u het overzicht hiervan.

UITSTROOM VOORTGEZET ONDERWIJS 2019-2020
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4.3

Veiligheidsbeleid

• Veiligheidsbeleid
Onze school is een Kanjerschool. Dit houdt in dat alle medewerkers gecertificeerd zijn door of in
opleiding zijn bij de Kanjertraining.
De Kanjertraining wordt curatief en preventief gebruikt. Per locatie is een Kanjercoördinator.
Er is een vertrouwenspersoon waar de leerlingen en de ouders terecht kunnen (zie ook kopje
‘klachtenregeling’ pagina 17). Daarnaast zijn er ook 3 aandachtsfunctionarissen die samen met het
team een signalerende functie hebben bijvoorbeeld gericht op mishandeling, voor elk locatie één.
CBS Het Kompas hanteert een gedragsprotocol, dit is te vinden op de website. Daarnaast voorziet
Atlant ook in een gedragsprotocol. Ook dit staat op de website.
• Veiligheidsbeleving door de leerlingen
De sociale veiligheid van de leerlingen wordt twee keer per jaar gemonitord m.b.v. KanVAS.
De afname van de vragenlijsten in oktober 2019 gaf het onderstaande beeld. Als totaal scoort CBS Het
Kompas net zo veilig als de normgroep. Van de negen groepen scoorden twee groepen net boven de
zorgscore. Voor deze groepen zijn er in samenspraak met de Kanjercoördinator interventies ingezet.
Vervolgens zijn er na een paar maanden herhalingsmetingen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de
ingezette interventies succesvol zijn geweest.

Schoolgids 2020-2021
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5.

Passend onderwijs en extra zorg

5.1

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs moet
ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die
extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of een kind mist juist
uitdaging bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of
gedragsprobleem. Scholen hebben door de wet passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere
school de taak krijgt om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra
ondersteuning te geven. Bij voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het
speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
• Passend Onderwijs IJmond
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de vorm waarin scholen samenwerken op het
gebied van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs IJmond is het samenwerkingsverband van alle
basisscholen en alle speciale (basis)scholen in de regio IJmond. De samenvoeging van primair- en
speciaal onderwijs past bij de uitgangspunten van passend onderwijs. Samen zoeken naar de beste
oplossing; wat is de onderwijsbehoefte van de leerling, welke ondersteuning is er nodig, in welke
vorm (arrangement) zou dat het beste kunnen? Het samenwerkingsverband wil scholen adviseren,
zodat de school elk kind die ondersteuning en begeleiding kan bieden die het nodig heeft. Het liefst
zo dicht bij huis als mogelijk, zodat kinderen met broertjes en zusjes naar school kunnen in de buurt
waar ze opgroeien. Alles is erop gericht dat alle leerlingen zich zo soepel mogelijk en optimaal kunnen
ontwikkelen.
• Passend onderwijs en ouders
Passend onderwijs kan niet zonder intensieve samenwerking met de ouders. Zij worden gezien als
pedagogische partners van de school. Ouders zijn immers de natuurlijke partners in de ontwikkeling
van kinderen. Een goede relatie tussen ouders en school is heel belangrijk.
• Passend onderwijs en arrangeren
Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van
handelingsgericht werken en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning
nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind niet kan, maar naar wat het
kind nodig heeft. De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen is daarbij een
belangrijk aandachtspunt.
Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste informatie over de landelijke
ontwikkelingen. Kijk op www.passendonderwijsijmond.nl voor informatie over het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.
• Passend onderwijs op CBS Het Kompas
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving.
Kinderen gaan in principe dus naar een school in hun eigen buurt. Uitgangspunt is dat kinderen zich
kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de
10
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ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit
in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige
en pedagogische partner.
Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het
kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden
aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning
nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met
de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de
eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel
geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter
passend onderwijsprogramma. Hierin worden school en ouders ondersteund door het
samenwerkingsverband en het schoolbestuur.
• De verwijsindex
De verwijsindex is een systeem waarin beroepskrachten hun naam kunnen koppelen aan de naam
van een kind/ jongere tussen de 0 en 23 jaar om hun betrokkenheid aan te geven. Als twee of meer
beroepskrachten hun naam koppelen aan eenzelfde kind of jongere ontstaat een match. Alle scholen
van Stichting Atlant zijn aangesloten bij de verwijsindex en maken hiervan gebruik als zij dit nodig
vinden.
Ook als kinderen dezelfde ouder(s) hebben worden de beroepskrachten met elkaar gematcht. Bij een
match ontvangen de beroepskrachten een e-mail van de verwijsindex met elkaars contactgegevens
(naam, emailadres en telefoonnummer). Zij nemen, na toestemming van de ouders/ jongeren,
contact op met elkaar én met de ouders en de jongere om te overleggen hoe ze het beste kunnen
samenwerken.
Een vermelding in de verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan
de jongere. Vanaf 16 jaar is kennisgeving alleen aan de jongere zelf verplicht.

5.2

Schoolondersteuningsprofiel

Basisondersteuning
Onze basiskwaliteit: Ontwikkelingsgericht onderwijs
wit = niet aanwezig geel = in ontwikkeling groen = voldoende
aanwezig blauw = excellent
Handelingsgericht werken

wit

geel

groen blauw
X

Planmatig werken

X

Ondersteuningsstructuur

X

Preventieve en licht curatieve interventies:
Aanbod voor leerlingen met dyslexie

X

Aanbod voor leerlingen met reken- en wiskundeproblemen

X
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Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde
intelligentie
Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde
intelligentie
Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek

X

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften

X

Rolstoeltoegankelijkheid gebouw (entree, toilet, lokalen) *

X

Protocol voor medische handelingen

X

X
X

* loc. WBB en Oost
Onderstaande tabel geeft een beeld van in hoeverre Handelingsgericht werken (HGW) is ingevoerd.
Handelingsgericht werken - elementen

Ja

Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van
leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en toetsanalyse.
Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag
op het gedrag van leerlingen, ouders, collega’s.
Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de
ontwikkeling van hun leerlingen hebben.
Leerkrachten zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en
interesses van de leerlingen.
Leerkrachten werken samen met de leerlingen. Ze betrekken hen bij de
analyse, formuleren samen doelen en benutten ideeën van leerlingen.
Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als
ervaringsdeskundige en partners bij de analyse van de situatie en het
bedenken en uitvoeren van de aanpak
Leerkrachten benoemen hoge, maar reële doelen voor de lange en de
korte termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd /geëvalueerd met
leerlingen, ouders en collega’s.
Leerkrachten werken met een groepsplan, waarin ze de doelen en de
aanpak voor de groep, sub-groepjes en mogelijk een individuele leerling
beschrijven.
Leerkrachten bespreken minstens tweemaal per jaar hun vragen rond de
groepsplannen met de intern begeleider.
De onderwijs- en zorgstructuur is voor ieder duidelijk. Er zijn heldere
afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.

X

I/O

Ne
e

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

Binnen de mogelijkheden van CBS Het Kompas zijn wij onbekwaam/ handelingsverlegen t.a.v.
kinderen met:
- een ernstig visuele beperking,
- ernstige motorische beperkingen,
- een complexe ASS- diagnose
12
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- wanneer de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in gevaar komt.
- er sprake is van extreme stapeling van problematiek bij de leerling.
- de zorg van een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of inkopen.
• Signalering
Signaleren gebeurt op verschillende manieren die samen een totaalbeeld geven van de leerling.
Wanneer er extra hulp nodig blijkt te zijn zal dit in de meeste gevallen eerst door de leerkracht
worden opgepakt. Wanneer er echter sprake is van een groter probleem dan zal de intern begeleider
(IB-er) erbij betrokken worden. De IB-er coördineert de leerlingzorg. Het gaat daarbij om organisatie,
registratie, ondersteuning, advisering en bewaking van het systeem van leerlingenzorg.
Signaleringsinstrumenten:
•
Observaties
•
Cito-toetsen
•
Methode toetsen
•
KanVAS leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining
In het schoolondersteuningsplan zijn de vervolgstappen verder uitgewerkt.
• Plusklas
In het kader van passend onderwijs is omgaan met verschillen een centraal thema. Leerlingen die
meer uitdaging nodig hebben dan in het reguliere onderwijsaanbod verwerkt zit, krijgen extra
begeleiding en ondersteuning door een plusklasleerkracht. De plusklasleerkracht kan vanuit haar
expertise de juiste opdrachten aanbieden en het leren leren ondersteunen. Komend schooljaar gaan
we een hybride variant van digitaal en fysiek onderwijs uitproberen.
• Samenwerking met externen
Wij werken veel samen met externen partners, bijvoorbeeld Socius, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en
GGD Kennemerland. Onze interne begeleiders functioneren hierin als schakel tussen de ouders en de
externe partners.
Externen kunnen door school worden uitgenodigd bij een overleg met ouders en school om zorgen of
vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen) een
kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of
begeleiding te bieden.
• Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Er worden in principe geen medicijnen verstrekt of medische handelingen verricht. Omdat de school
soms toch geconfronteerd kan worden met medische zaken hanteert CBS Het Kompas een medisch
protocol. Hierin wordt geregeld wat er moet gebeuren als een kind ziek is en naar huis gaat, of als er
uitzonderingen zijn waarbij er toch medicatie aan een leerling gegeven zou moeten worden en/of
medisch handelen is vereist. Bij de locatieleiders kunt u hier meer informatie over krijgen.
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6.

Ouders en school

6.1

De MR, medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een drie ouders en drie leerkrachten. Iedere locatie wordt
vertegenwoordigd in de MR.
De MR-leden hebben advies- of instemmingsrecht op het door de school te ontwikkelen (of te
wijzigen) beleid. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of bij één van de leden van de
Medezeggenschapsraad. Ook kunnen ouders zitting hebben in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Hun inzet hierin is gelijk maar heeft betrekking op het beleid dat
door de Stichting Atlant, school overstijgend wordt ontwikkeld of gewijzigd.
MR:
Namens de ouders: Dhr. Michel Serné; dhr. Martijn Slings en dhr. Jeroen de Mik
Namens het team: Mw. Marjolijn van Es, mw. Maaike Zuidema en mw. Susanna Zweeris
E-mailadres MR:
mr.kompas@atlantbo.nl
GMR:
Namens de ouders: vacant
Namens het team: Thea Alonso

6.2

De OR, ouderraad

De ouders van CBS Het Kompas zijn betrokken bij de school. De zeer actieve ouderraad organiseert
elk jaar allerlei activiteiten. De avond-4-daagse, de schoolfotograaf, schoolreisje, Sinterklaas, Kerst en
Pasen zijn allemaal zaken waar de ouderraad veel tijd aan besteedt. De ouderraad komt ongeveer
eens per zes weken bij elkaar in aanwezigheid van een afvaardiging van het team.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
E-mailadres OR:

6.3

Dennis 't Hart,
06-10942565
Yvonne Schoorl,
Kimberley van Tienhoven
Ouderraadkompas@gmail.com

De vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad vraagt aan het begin van elk schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze
ouderbijdrage worden de extra activiteiten gefinancierd, zoals de kosten tijdens feestdagen en het
schoolreisje. De ouderbijdrage bedraagt op dit moment € 23,- per kind. Jaarlijks wordt de hoogte van
de ouderbijdrage vastgesteld in de jaarvergadering die in september of oktober wordt gehouden. Alle
ouders worden daarvoor uitgenodigd. Daarnaast zijn er nog kosten verbonden aan het schoolreisje
en het kamp in groep 8.
14
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Als u vragen heeft over de activiteiten, de bijdrage of als u graag mee wilt helpen, kunt u zich altijd
tot de leden van de ouderraad wenden.

6.4

Communicatie

• Informatie delen
De school beschikt over een ouderapp (geschikt voor Android en IOS), basisschool
apps genaamd. Bij de start van uw kind op school ontvangt u informatie over hoe
deze app te activeren is. In deze app vindt u diverse informatie en deze app wordt
gebruikt als middel om vanuit school informatie te versturen.
• Gesprekken
Naast dit communicatiekanaal begint ieder schooljaar met startgesprekken waarbij vanaf groep 3 het
kind ook aanwezig is. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar.
In het najaar zijn er gesprekken indien gewenst. Na het eerste rapport halverwege het schooljaar
volgt het voortgangsgesprek. In dit gesprek wordt er teruggeblikt op de ontwikkeling van het eerste
half jaar en besproken waarop ingezet kan gaan worden. Na het tweede (en laatste) rapport volgt er
een gesprek indien gewenst.
Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een extra gesprek dan kan dit bij de leerkracht aangevraagd
worden. Indien men daarna nog behoefte voelt om verder te praten kan dit met de interne
begeleider van de locatie of eventueel met de locatieleider/directeur. We vinden het belangrijk dat
we met elkaar in gesprek blijven en maken daar graag tijd voor.
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7.

Algemene informatie

• Bestuur
Onze school is onderdeel van Atlant Basisonderwijs, een schoolbestuur van negen Velsense scholen
voor katholiek, christelijk en interconfessioneel basisonderwijs. De scholen worden bestuurd door
het College van Bestuur, voorgezeten door de voorzitter van het College van Bestuur. Bij haar berust
de algehele dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid. Toezicht op het bestuur wordt gehouden door
de Raad van Toezicht. Elke school heeft haar eigen directie. Ook zijn aan elke school een ouderraad
en een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De schooloverstijgende belangen worden behartigd
door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad volgt kritisch alle
bovenschoolse zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
De adresgegevens van het schoolbestuur zijn:
Atlant Basisonderwijs
Postbus 393
1970 AJ IJmuiden
0255 – 548850
• Bedrijfshulpverlening (BHV)
Binnen het team hebben we meerdere bedrijfshulpverleners, die leerlingen kunnen verzorgen bij
ongelukjes. De BHV’ers hebben ook een belangrijke rol bij de brandoefeningen die we driemaal per
jaar laten plaatsvinden. Om de veiligheid in en om het gebouw te controleren voeren we regelmatig
een controle uit. Geconstateerde gebreken en/ of onveilige situaties worden daarna aangepakt.
• Hoofdluis
Met name in het voor- en najaar komt hoofdluis nog wel eens voor op scholen. Per locatie zijn er
ouders die zich bezighouden met preventie, controle en voorlichting. Als u vragen heeft of als u bij
uw kind hoofdluizen heeft geconstateerd, kunt u zich wenden tot de eigen leerkracht van uw kind.
Als tijdens een controle bij uw kind levende hoofdluizen worden aangetroffen bellen wij u op met het
verzoek uw kind zo snel mogelijk op te halen. Na een behandeling is uw kind weer welkom op school.
• Klachtenregeling
Mocht u om wat voor reden dan ook klachten hebben betreffende de school dan kunt u het beste te
werk gaan volgens de volgende procedure:
In eerste instantie spreekt u de betreffende medewerker aan met uw op- en/of aanmerkingen.
Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan herhaalt u uw klacht bij een van de
directieleden. Indien ook dit niet voldoende resultaat geeft, dan kunt u Wijmke Frens of Brenda
Levasier aanspreken. Ze zijn aangewezen als contactpersoon (vertrouwenspersoon) op CBS Het
Kompas.
Vertrouwenspersoon van het bestuur: Dhr. P. Dalenbout (via Atlant):
0255- 548850
U kunt ook terecht bij de landelijk opererende klachtencommissie van de Stichting Geschillen
Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) .

16

Schoolgids 2020-2021

• Leerplicht
Een kind mag naar de basisschool als het de leeftijd van vier jaar bereikt heeft. Voor leerlingen vanaf
5 jaar geldt de leerplichtwet. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd betekent dit dat zij alle lesuren
van school moeten volgen. Daarom moeten de lessen op tijd beginnen en mogen leerlingen dus niet
te laat komen. De leerplichtambtenaren van de gemeente zijn belast met het uitvoeren van de
leerplichtwet. Daarbij controleren zij zowel ouders als scholen of er ongeoorloofd verzuim
plaatsvindt. Toch is het in bepaalde situaties mogelijk om tijdens de schooltijden vrij te zijn. Een
verlofformulier kunt u afhalen bij de administratie/locatieleiders of downloaden via de website.
Onder het kopje ‘ouders’ vindt u het verlofformulier en de regels voor het toekennen van het verlof.
Op onze school wordt het verzuim van kinderen nauwkeurig bijgehouden. Als uw kind niet afgemeld
is, wordt er contact met u opgenomen. Bij regelmatig verzuim zult u hierover bevraagd worden door
de leerkracht en indien er geen verbetering optreedt door de directie. De directie is wettelijk
verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Regelmatig te
laat komen beschouwen wij ook als verzuim.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt
proces-verbaal opgemaakt. Voor alle duidelijkheid: kinderen zijn in Nederland pas leerplichtig vanaf
het moment dat zij de leeftijd van 5 jaar bereiken. Tot die tijd zijn bovengenoemde eisen en criteria
dus niet van kracht. Het spreekt vanzelf dat een goede wederzijdse communicatie ook dan van groot
belang is en dat u eventueel extra verlof wel aan ons door moet geven.
Mw. J. Hoekstra, leerplichtambtenaar:

0255- 567515

• Naschoolse opvang
Dagelijks maken veel kinderen gebruik van de voor- en/of naschoolse opvang. We werken hiervoor
samen met Partou Kinderopvang. Aanmelding voor buitenschoolse opvang kan niet bij de
schoolleiding, maar wel bij Partou. Dit kan via de website.
• Privacy
Zie hiervoor de Privacy verklaring op de website van Atlant Basisonderwijs.
• Schooltijden
Onze school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle groepen van 1 t/m 8 elke dag starten
om 08.30 uur en weer uit zijn om 14.00 uur, dus ook op woensdag en vrijdag. De deur gaat om 8.20
uur open voor de kinderen.
•

Studiedagen (leerlingen vrij) schooljaar: 2020-2021
- Dinsdag 22 september
- Dinsdag 3 november
- Woensdag 9 december vanaf 12 uur
- Woensdag 3 februari vanaf 12 uur
- Maandag 1 maart
- Vrijdag 12 maart
- Vrijdag 11 juni
- Maandag 14 juni
Schoolgids 2020-2021
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• Schorsing en verwijdering
Het is gelukkig uiterst zeldzaam, maar bij ernstig wangedrag kan een kind enkele dagen geschorst
worden en uiteindelijk zelfs van school worden verwijderd. Hiervoor is een aantal wettelijke regels en
hanteren alle scholen van Atlant Basisonderwijs een protocol Schorsing en verwijdering.
• Trakteren
De kinderen mogen als ze jarig zijn in hun eigen klas trakteren. Gezonde traktaties worden op prijs
gesteld! Meer informatie kunt u vinden op website: www.gezondtrakteren.nl
• TSO (tussenschoolse opvang)
De kinderen eten hun lunch met de leerkracht of een TSO-begeleider in de groep. We vragen u om zo
veel mogelijk gezonde lunchproducten als brood, crackers of salade mee te geven en liever geen
koek, snoep, snacks en frisdranken.
Het buitenspelen tijdens lunchtijd wordt georganiseerd door een pedagogisch medewerker van
Partou, samen met een aantal TSO-vrijwilligers en teamleden.
• Vakanties
Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen (Goede Vrijdag en 2e Paasdag)
Koningsdag
Meivakantie (incl. Hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

eerste dag
12-10-20
21-12-20
22-02-21
02-04-21
27-04-21
03-05-21
24-05-21
12-07-21

laatste dag
16-10-20
01-01-21
26-02-21
05-04-21
27-04-21
14-05-21
20-08-21

• Verlof
Wanneer u extra verlof voor uw kind wilt, kunt u dit aanvragen via een verlofformulier welke u kunt
ophalen op school of via de website kunt downloaden onder het kopje ‘ouders’. Kinderen zijn
leerplichtig met ingang van de eerstvolgende maand na hun vijfde verjaardag. Daarom mogen we de
kinderen niet zomaar op uw verzoek vrijaf geven.
De wet geeft onder meer het volgende aan:
Het hoofd van de school kan verlof verlenen voor schoolverzuim wegens ‘gewichtige
omstandigheden’.
In uiterste gevallen mag er door de school ten hoogste 10 dagen aaneengesloten verlof gegeven
worden, alleen bij een geldige reden. Voor een langer verlof is toestemming nodig van de
leerplichtambtenaar.
Redenen als ‘een reeds geboekte reis’, ‘niet willen reizen in de vakantiepiek’,’ de laatste dag voor de
vakantie’ enzovoorts kunnen nooit als geldig worden aangemerkt.
Een aantal geldige redenen zijn:
• Ernstige ziekte van ouders/verzorgers
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• Wanneer een werknemer onmogelijk weg kan tijdens de schoolvakantietijd. Een schrijven van
de werkgever is hierbij verplicht.
• Sterfgeval in de naaste familie
• Huwelijksfeest/-jubileum in de naaste familie.
Houdt u er rekening mee dat voor huwelijksfeesten, jubilea e.d. een maximum aantal dagen geldt.
Meestal is dit één of twee. Voor een langere vakantie waarbij een jubileum of huwelijksfeest de
aanleiding is, kan dus geen verlof gegeven worden.
De eerste twee weken na de grote vakantie mag er geen verlof gegeven worden, ook niet gezien de
aard van het beroep van de ouders.
In de periodes waarin we de Cito-toetsen afnemen wordt in principe geen verlof gegeven.
Wij zijn overigens verplicht de leerplichtambtenaar in kennis te stellen wanneer een leerling zonder
toegekend verlof afwezig is. We gaan ervan uit dat gescheiden ouders een verlofaanvraag onderling
afstemmen.
• Verzekeringen
Tijdens het gaan van en naar school, zijn de kinderen collectief verzekerd. Dit geldt tevens voor alle
activiteiten die onder schooltijd worden uitgevoerd. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade aan fietsen en andere eigendommen van kinderen. Deze schade kan alleen door
aansprakelijkstelling via WA- verzekering van de ouders van de veroorzaker worden verhaald.
Dit geldt ook voor schade die kinderen aan eigendommen van derden veroorzaken.
• Ziekmelden
Als uw kind ziek is en onverhoopt niet naar school kan, wilt u dit dan voor de start van de lessen aan
ons melden? Dit kunt u gemakkelijk doen via het telefoonnummer van de locatie waar uw kind naar
school gaat.
AIs uw kind afwezig is maar niet afgemeld, neemt de leerkracht in de ochtend contact met u op.

West Onderbouw, groep 1 t/m 4 (Stephensonstraat 70a): 0255-512579
West Bovenbouw, groep 5 t/m 8 (Grahamstraat 93): 0255-516989
Oost, groep 1 t/m 8 (Heerenduinweg 41): 0255-510481
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Inge Dik
Daniëlle Böhm
Ali Verwoerd
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