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OBS de Regenboog is een school die valt onder de Personele Unie van:  

Stichting Opmaat;Een organisatie voor openbaar onderwijs in Midden-Brabant bestaande uit 14 
openbare basisscholen en 1 AZC-school gelegen in de gemeenten Tilburg, 
Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau;  

Jan Ligthartgroep  een organisatie voor bijzonder neutraal onderwijs in Midden-Brabant 
bestaande uit 2 basisscholen in de gemeente Tilburg.  
Iedere school binnen onze unie is uniek en het bestuur bestuurt de scholen op hoofdlijnen: we creëren 
de kaders waarbinnen de scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een 
efficiënt personeelsbeleid.   

Het motto van onze scholengroep is: “Samen maken we het verschil”  

Bij onze scholen dragen circa 500 betrokken en deskundige personeelsleden zorg  voor ruim 5.000 
leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze basisscholen gaan en dat de 
leerkrachten er met plezier werken. Het is onze morele opdracht om gelijke kansen te creëren voor alle 
leerlingen.   

Onze missie is pas geslaagd als de leerling: Die onze school verlaat 
* zélf -bewust en weloverwogen- kiest voor zijn of haar toekomst. 
* Beschikt over alle basiskennis, en -vaardigheden.  
* Met respect kijkt naar de wereld om zich heen.  
* Begrijpt dat alles wat hij of zij doet ook effect heeft op anderen.  
* Zichzelf al een beetje kent.  
* Door heeft wat een kracht is, maar ook wat nog ontwikkeld kan worden.  
* Droomt over een leven, dat steeds meer vorm krijgt.  
* Ondanks dat de toekomst nog niet voor 100% is bepaald, hij of zij deze toch vol zelfvertrouwen 
tegemoet gaat. Welke toekomst dat ook is.         

Belangrijke uitgangspunten voor onze manier van lesgeven zijn:  
* Wij kiezen voor een aanpak waarin omgeving en mens centraal staan.   
* Wij geven wetenschappelijk getoetst en onderbouwd les.   
* Onze leerkrachten vormen dé sleutel tot succes.    
* Wij leren kinderen regie te nemen over hún toekomst en wij begeleiden hen daarbij, op de best 
mogelijke manier. 

Met veel plezier zoeken we naar het beste resultaat en samen ontdekken we hun ideale pad. En dat 
doen wij graag samen met u.   

Openbaar en bijzonder neutraal onderwijs  De scholen binnen onze Personele Unie zijn open voor 
iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de 
leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare en bijzonder neutrale basisscholen 
zijn van en voor iedereen. 
De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden zijn daarom leidend.    

Voorwoord
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Het bestuur van Stichting Opmaat  en de Jan Ligthartgroep wenst u en uw kinderen een heel prettig 
schooljaar toe!  
 
Met vriendelijke groet,  
Marius Liebregts Voorzitter College van Bestuur  
Personele Unie Opmaat & Jan Lighartgroep 

*Vanaf 01-01-2020 gaat de Personele Unie na een besturenfusie verder als Opmaat Groep.
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Contactgegevens

Basisschool de Regenboog
Schoolstraat 8
5111XP Baarle-Nassau

 0135079146
 http://www.obsderegenboog.info
 obs.de.Regenboog@opmaat-scholen.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Ingrid van Ginneken ingrid.vanginneken@opmaat-scholen.nl

Locatie-leider Helga Hoogendoorn helga.hoogendoorn@opmaat-scholen.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

44

2018-2019

Obs de Regenboog is een kleine school met ongeveer 50 leerlingen verdeeld over 3 heterogene 
groepen. 

Schoolbestuur

Stichting Opmaat
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 3.566
 http://www.opmaat-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans.

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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Kernwoorden

SamenBrede ontwikkeling

Veiligheid Autonomie en eigenaarschap

Missie en visie

Onze slogan is: “Waar een kleine school groot in kan zijn

OBS de Regenboog is een openbare school. Elk kind is welkom ongeacht afkomst, levensbeschouwing, 
godsdienst of geaardheid. Onze leerlingensamenstelling is een afspiegeling van onze huidige 
maatschappij. Kinderen met uiteenlopende achtergronden leren met en van elkaar en kunnen hierdoor 
begrip en respect voor elkaar opbrengen. Een school kiezen wordt niet zomaar gedaan. Uw kind zal 
tenslotte acht jaar naar de basisschool gaan. Daarom is het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op 
onze school en dat ze onze school ervaren als een veilige plek.

”Kennis is de basis van ons doen". 
Wij vinden het belangrijk om goed onderwijs te bieden. We richten ons onderwijs zo in dat wij uit ieder 
kind het beste willen halen. Kennis omvat voor ons niet alleen vakkennis of wetenschappelijke kennis 
maar ook zelfkennis en kennis over de wereld om je heen. Wij kiezen er dan ook voor om onze 
leerlingen breed te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om leerlingen zo te ontwikkelen dat ze 
vaardig, waardig en aardig zijn. Vaardig in de kennis die wij ze aanbieden en leren. Waardig als 
onderdeel van de maatschappij en aardig als persoon. In ons onderwijs kiezen wij er bewust voor om de 
groepen zo in te richten dat het met, van en door elkaar leren centraal staat. Samen ondernemen we 
veel en samen leren we van en met elkaar. 

Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw gekeken naar ons missie en visie. Hieruit zijn de volgende 7 
kleuren van de regenboog gekomen. Deze kleuren staan representatief voor het onderwijs dat wij 
willen bieden en waar de drie domeinen in terugkomen; socialisatie, kwalificatie en subjectivering.· 

1. Wij leren kinderen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren en reflecteren.· 

2. Wij bieden kinderen een omgeving waarin zij in rust en met een duidelijke structuur tot leren komen.· 

3. Wij leren kinderen taal, rekenen, schrijven, de wereld kennen en zichzelf.· 

4. Wij richten ons onderwijs zo in dat wij met, van en door elkaar leren.· 

5. Wij leren verantwoording dragen voor onszelf, elkaar en de omgeving· 

6. Wij zorgen voor een goede sfeer waarin iedereen zich veilig en gezien voelt.· 

7. Wij leren kinderen creatief denken en doen.

Prioriteiten

In het afgelopen schooljaar hebben we gekeken naar onze missie en visie. Wat is OBS de Regenboog 
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voor school en waar staan we voor? Hier hebben de leerkrachten, de leerlingen en de ouders van de MR 
naar gekeken. Zo zijn we gekomen  tot de 7 kleuren van de Regenboog. Deze kunt u bij missie en visie 
lezen. Door deze nieuwe missie en visie kunnen we in de toekomst nog gerichter keuzes maken met 
betrekking tot ons onderwijs. 

Samen met onze buurschool KBS de Akkerwinde zijn we gestart met een samenwerking. Een 
samenwerking om samen een goede onderwijsvoorziening in Baarle-Nassau neer te kunnen zetten. We 
zijn het afgelopen jaar gestart met het beter leren kennen van elkaar en ons onderwijs. We hebben 
samen met de Akkerwinde, La Salle en Kober een gezamenlijke open dag gehouden. 

Ook zijn we gaan kijken naar de zorgstructuur binnen de school. We zijn gestart met het analyseren van 
toetsen van de individuele leerlingen om zo de ontwikkeling goed te kunnen volgen. Hierbij kijken we 
naar wat goed gaat en wat beter kan. Op individueel, groeps- en schoolniveau. Deze toetsen 
analyseren we met het team gezamenlijk. Ons groepsplannen zijn nu verwerkt in ons rooster.

Ook hebben we een start gemaakt met het thematisch werken. Onder begeleiding hebben we thema's 
uitgewerkt middels een format en deze geëvalueerd. In het komende schooljaar gaan we hier verder 
mee.  

In het schooljaar 2019-2020 gaan we verder met de ontwikkeling tot een Hoog Presterende School. We 
gaan werken met een leerteam waarin we ons onderwijs zo inrichten dat het bewezen effectief is. We 
gaan het thematisch werken verder uitwerken en ons oriënteren op een nieuw rapport waarin ons 
onderwijs beter zichtbaar wordt. We hebben een nieuwe methode voor het aanvankelijk lezen 
waarmee wij gaan werken. Ook gaan we komend schooljaar onderzoek doen naar de mogelijkheid om 
een samenwerkingsschool te worden met onze buurschool de Akkerwinde.  

Identiteit

Als OBS de Regenboog maken wij deel uit van Stichting OPMAAT. Deze stichting bestuurt 15 openbare 
scholen. De openbare identiteit houdt in dat ieders geloofs- en levensovertuiging wordt gerespecteerd. 
We staan open voor ieders opvattingen en zijn er ons van bewust dat we veel van elkaar kunnen leren. 
We geven dat vorm door elk jaar een ander cultureel feest centraal te stellen in een schoolbreed 
project. Zo komen b.v. aan bod: Het Joodse Poerimfeest, Het Suikerfeest, Het Chinese Nieuwjaar, 
Carnaval, Het Holifeest. Dit in een cyclus van 8 jaren. Carnaval komt daarbij om de 4 jaar aan bod, 
omdat we hier tenslotte in het zuiden van Nederland wonen.

We kiezen er als school bewust voor om veel samen te doen. Dit is dan ook de reden dat er 
verschillende leerjaren in een groep zitten. Zo doen wij ook activiteiten bij voorkeur 
groepsdoorbrekend. De groepen zijn dus samengesteld dat leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 
samen in een groep zitten. Hierdoor leren ze echt zorg te dragen voor elkaar en verantwoordelijk voor 
elkaar te zijn. 

We proberen de wereld om ons heen zoveel mogelijk in de school te halen om het onderwijs zo 
concreet mogelijk te maken. Hierbij zijn onze ouders een fijne partner die ons hierin ondersteunen. Zij 
kunnen met hun expertise ons hierbij helpen. Zo hebben wij afgelopen schooljaar ouders op bezoek 
gehad met een pony die ons alles vertelde over dit dier. Zowel de verzorging als de bouw. Ook werken 
we samen met bedrijven waar we op bezoek mogen komen tijdens onze projectweken. 
Elke dinsdagmiddag hebben we atelier lessen. Tijdens deze lessen komen onze leerlingen in aanraking 
met multimedia, koken en techniek. 
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We maken samen met andere participanten deel uit van De brede school Uilenpoort. We willen dit 
concept doorontwikkelen naar een IKC, een Integraal Kind Centrum. 

7



Onze school telt op dit moment ongeveer 50 kinderen. Deze zijn in dit verdeeld over drie basisgroepen:

- Groep 1/2/3

- Groep 4/5/6

- Groep 7/8

De kinderen zitten op OBS De Regenboog in relatief kleine en heterogene groepen. Hierdoor kunnen 
we een leeromgeving bieden waarin het “samen mèt en van elkaar leren” goed tot uitdrukking komt. 
Naast de groepsleerkrachten werken op school onze intern begeleider,   administratief medewerker, 
locatieleider en directeur. 
 

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 vervanging proberen wij dit eerst intern op te lossen. Ook maken wij samen met de overige scholen 
van OPMAAT gebruik van een Vervangingsmanager. Zij zorgen tijdig voor een gekwalificeerde 
vervanger, als die beschikbaar is. Mocht er geen vervanger aanwezig zijn dan kijken we of directie of 
intern begeleider voor de klas kan. In uiterste nood wordt er gekozen om de groepen te verdelen over 
de andere groepen. Groepen naar huis sturen proberen we te voorkomen en is in de afgelopen jaren 
gelukkig nog niet nodig geweest.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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

taal/lezen
5 uur 5 uur 

rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 

kunstzinnige/creatieve 
vorming 3 uur 3 uur 

bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min

wereldorientatie
5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
4 uur 4 uur 4 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
4 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
2 uur 4 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 
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Levensbeschouwing

Engelse taal
2 uur 2 uur 2 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Computerlokaal
• lift
• ontdeklokaal

In ons ontdeklokaal kunnen de leerlingen ontdekkend leren.
Zo is er een demonteer- , muziek- en bouwhoek waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. 

OBS de Regenboog heeft ook het BVL label (Brabants Verkeersveilgheid Label)  Wij nemen als school 
verkeersveiligheid serieus en richten dan ook lessen in rondom dit thema.
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Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

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.

In principe bieden wij onderwijs aan voor alle kinderen die (nog) niet geïndiceerd zijn. Wanneer dat wel 
het geval is zullen wij kijken en beoordelen of de onderwijsbehoeften van deze leerling onze grenzen 
voor zorg en onderwijsmogelijkheden niet overschrijden. In dat geval zullen we eventueel met 
ambulante begeleiding ons aanbod verdiepen en toespitsen op deze behoeften of helpen een andere, 
beter geschikte plaats voor deze leerling te zoeken, binnen of buiten ons samenwerkingsverband. We 
zullen altijd kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerling en of wij hier als school voldoende aan 
tegemoet kunnen komen. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

specialist Taal in Blokjes 9

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Onze school heeft een anti-pest protocol, wat uitvoerig in onze schoolgids wordt beschreven. Ondanks 
de preventieve manier van werken aan sociaal emotionele vaardigheden komt pesten soms 
voor.Wanneer er wordt gepest op school gaan we in gesprek. Essentieel is dat er geen schuldigen 
worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal. Het 
pest-gedrag wordt zo geen individueel probleem maar een situatie waar de groep zelf invloed op uit 
kan. 

Als dat niet snel lukt zullen de ouders/verzorgers er al gauw bij betrokken worden om tot bindende 
afspraken te kunnen komen en verdere sancties te voorkomen. Dit alles is samengevat en vastgelegd in 
een stappenplan.

Sociale en fysieke veiligheid
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Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.
De sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen monitoren wij m.b.v. de vragenlijst in Vensters, die 
door de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 eens per jaar worden ingevuld.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van der Aalst. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via willy.vanderaalst@opmaat-scholen.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van der Aalst. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via willy.vanderaalst@opmaat-scholen.nl.
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Klachtenregeling

Binnen de Opmaatgroep is er de volgende klachtenprocedure. Deze is hier te vinden.

http://wpms.opmaat-scholen.nl/informatie/klachtenregeling/

We zijn als school ook aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, waar klachten en/of 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Om te beginnen vinden wij direct contact tussen ouders en leerkracht erg belangrijk. Daartoe hebben 
wij 's morgens een ïnloopkwartiertje" om half 9. Ouders kunnen dan mee naar binnen om even dat 
contact te hebben, korte maar belangrijke mededelingen te doen en even te kijken naar wat hun kind 
even wil laten zien

Verder starten we het schooljaar met in de tweede schoolweek een algemene informatie-avond, waarin 
de leerkracht het programma van dat schooljaar toelicht. Ook de Ouderraad en MR maken van deze 
avond gebruik om actuele informatie aan de ouders/verzorgers door te kunnen geven.

Twee keer in het jaar hebben ouders de gelegenheid om alleen met de leerkracht in gesprek te gaan 
over de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast zijn er twee verplichte kind-oudergesprekken waarin het 
kind samen met ouders en leerkracht in gesprek gaat over de eigen ontwikkeling. 

Om de twee weken gaat er een ouderinfo met de kinderen mee naar huis om de ouders goed op de 
hoogte te houden van alle zaken die de school betreffen. Deze info wordt ook per mail verspreid en op 
de website gezet, zodat ze ook goed terug te zoeken zijn. Via klasbord houden we ouders op de hoogte 
van activiteiten op school. Ook zijn ouders altijd welkom om een dag mee te kijken in de klas.

Ook kan er ten alle tijden een afspraak met leerkracht, Intern Begeleider, locatieleider of directeur 
gemaakt worden om zaken uitvoeriger te bespreken. 

 

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders/verzorgers goed geïnformeerd zijn over alles wat met school te 
maken heeft, zodat zij zich betrokken voelen bij het schoolleven van hun kinderen. We hebben 
verhoudingsgewijs een grote ouderraad die erg actief is bij allerlei activiteiten die georganiseerd 
worden door het hele schooljaar heen. In de MR wordt door ouders meegedacht en mee gepraat over 
beleidsmatige ontwikkelingen en beslissingen. We betrekken ouders ook bij ons onderwijs door ze de 
mogelijkheid te geven om bij projecten of andere activiteiten hun kennis met de leerlingen te delen. Wij 
zijn blij dat ouders op deze manier samen met ons meedenken over het onderwijs op school en hier 
mede invulling aangeven.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

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

Daarvan bekostigen we:

• Culturele feesten / Carnaval

• Sport of Speldag

• Kerst

• Schoolkamp

• Sinterklaas

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

De schoolreis, die eens in de twee schooljaren georganiseerd wordt betalen ouders apart.
Ook de overblijfkosten worden apart berekend. 

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

Als school organiseren wij veel leerzame excursies en feesten. De ouderraad ondersteunt bij de 
voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten. Aan het begin van het schooljaar vullen ouders een 
participatielijst in. Hier geven ze aan bij welke activiteiten zij kunnen helpen. Deze hulp wordt zeer 
gewaardeerd en zorgt ervoor dat wij ons lesprogramma uit kunnen breiden met deze activiteiten. 

geschillen ter behandeling ingediend kunnen worden. (www.onderwijsgeschillen.nl)

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

15

http://www.onderwijsgeschillen.nl/


4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind(eren) ziek is of zijn kunt u vanaf 08.15 tot 08.30 telefonisch contact op nemen met school. 
Ook bij brengen van de broertjes of zusjes kan het ter plekke doorgegeven worden. Het is ook mogelijk 
om per mail uw kind(eren) ziek te melden. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Op school is bij de administratie of locatieleider een verlofformulier verkrijgbaar dat ingevuld kan 
worden om verlof aan te vragen. Dit dient wel voldoende tijdig te geschieden, zodat het verzoek 
beoordeeld kan worden en de uitkomst terug gekoppeld kan worden. Bij de verlofaanvragen volgen wij 
de landelijke richtlijnen welke u op de website die hierboven vermeldt is kunt vinden.

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.

Opmaat-scholen hebben een collectieve ongevallenverzekering voor het personeel, leerlingen en 
hulpouders. Hulpouders worden omschreven als degenen die op verzoek van directeur of schoolbestuur 
ondersteuning verlenen bij bepaalde activiteiten zoals uitstapjes, excursies en schoolreis. 

Dit betekent dat bij deze activiteiten kinderen verzekerd zijn en dat de inzittendenverzekering van de 
‘ouder-taxi’s’niet meer noodzakelijk is. De ouders blijven echter wel aansprakelijk voor verlies en/of 
beschadigingen van bagage of andere eigendommen.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee keer in het jaar worden de CITO toetsen afgenomen. De zogenoemde Midden en Eind toetsen. 
Van deze toetsen wordt door de leerkracht een leerlinganalyse gemaakt. In deze analyse staat of een 
leerling zich voldoende ontwikkeld. Op basis van deze analyse wordt er door de Intern Begeleider een 
trendanalyse gemaakt. Deze analyse bespreken wij als team om zo ons onderwijs te blijven 
ontwikkelen. Ook worden deze analyses besproken met de Onderwijs en Kwaliteit medewerker van 
stichting Opmaat. 

5.2 Eindtoets

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

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

Voor de eindtoets maken wij gebruik van IEP. 

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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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5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 14,3%

vmbo-k 14,3%

havo 57,1%

vwo 14,3%

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.

Samen

(zelf)ReflectieRespect voor elkaar

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan, elkaar respecteren 
en problemen en meningsverschillen bespreekbaar te maken. Omdat we het belangrijk vinden dat 
kinderen vaardig, waardig en aardig zijn richten wij ons onderwijs zo in dat het samen van, met en door 
elkaar leren centraal staat. Dit geldt dus ook op het gebied van de sociale opbrengsten.

Twee maal per jaar, in de herfst en in het voorjaar, wordt de SCOL (Sociale Competentie Observatie 
Lijst) ingevuld.Door de kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt de vragenlijst ook door hen zelf ingevuld. Uit 
de gegevens van de SCOL komt naar voren welke competenties nog te wensen overlaten, individueel of 
als groep. Ook nemen we onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 de enquete van Vensters af. In deze 
enquete wordt ook gekeken naar hoe veilig de leerlingen zich voelen op school. Op onze school hebben 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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we 4 regels die centraal staan. Deze regels staan gedurende het schooljaar centraal en worden 
uitgelicht. In het schooljaar 2019-2020 starten we ook met de gouden en zilveren schoolwerken waar 
de groepsvorming en sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat.

5.5 Kwaliteitszorg

Onze school is voortdurend bezig met de kwaliteitszorg.
We werken met EDI, expliciete directe instructie, waarbij alle leerlingen (nieuwe) stof krijgen 
aangeboden en indien nodig verlengde instructie krijgen. Onze zorg aan leerlingen zit verwerkt in het 
groepsrooster en wordt dus elke dag geëvalueerd en aangepast wanneer nodig. 
De Interne Begeleider borgt deze processen samen met de leerkrachten en gaat hierover met de 
leerkracht in gesprek tijdens de groepsbesprekingen die gehouden worden na groepsbezoeken.

Alle leerkrachten volgen regelmatig scholing. Dat kan teamscholing zijn, maar ook als 'bouw' of 
individueel. 
De scholing is altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Onze lange termijnvisie/doelen worden vertaald naar ambitiekaarten (streefdoelen voor vier jaar) en 
kwaliteitskaarten (standaardisering van afspraken). Dit vormt de basis van ons kwaliteitssysteem. 
We gebruiken hiervoor de Enigma kwaliteitsaanpak. 
Voor de komende jaren zijn dit onze ambities:

* Implementeren van de nieuwe aanvankelijk leesmethode;
* De ontwikkeling naar een Hoog Presterende School, Het opstarten van Professionele leerteams.
* Onderzoek naar de mogelijkheid om een samenwerkingsschool te worden met onze buurschool de 
Akkerwinde.
* Zorgstructuur; Op welke manier bieden wij zorg en hoe kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs nog 
meer verhogen;
* Oriëntatie op een nieuwe manier van rapportage. Hoe kunnen wij ons onderwijs nog beter zichtbaar 
maken in ons rapport;
* Uitwerken, implementeren en borgen van het thematisch werken binnen onze school.
* Verder implementeren, evalueren en borgen van ons sociaal emotionele aanpak binnen school.

Deze ambities zijn uitgewerkt in ambitiekaarten.

Als de CITO toetsen zijn afgenomen, wat twee keer per schooljaar gebeurt, maken we een analyse van 
de resultaten. Deze analyse maken we gezamenlijk als team. We kijken de ontwikkeling van de 
individuele leerling, de groep en de school. Op deze manier analyseren wij ons onderwijs en trekken we 
hieruit conclusies. Door dit gezamenlijk als team te doen zorgen we voor een doorgaande lijn en zijn we 
op de hoogte van elkaars onderwijs.

Bij dit hele proces worden we gemonitord door de kwaliteitsbewaker van ons bestuur. Deze komt 

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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tweemaal in het jaar langs voor een monitoringgesprek waarin het de resultaten en het onderwijs op 
school besproken wordt.
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6 Schooltijden en opvang

Onze schooltijden en vakanties zijn zoveel mogelijk afgestemd op die van onze collega-school in 
Uilenpoort, zodat het beter aansluit op de voor- en naschoolse opvang.

6.1 Schooltijden

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

Ouders kiezen zelf of hun kind(eren) op school overblijven.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15  -  - 

Donderdag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Vrijdag: Groep 1 t/m 4 vrijdag 12.15 uur vrij.

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groepen 3 t/m 8 maandag en donderdag

De gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de sporthal, die zich eveneens in het 
gebouw van Uilenpoort bevindt. We kunnen dus binnendoor de kinderen halen en brengen. De lessen 
worden momenteel gegeven door onze vakleerkracht, de buurtsportcoach: Bibi van den Borne. 

De kinderen brengen op de dagen dat zij gymles hebben sportkleding en gymschoenen (met witte 
zolen) mee. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2019 20 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Zomervakantie 11 juli 2020 23 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)

Directeur maandag t/m donderdag 8.45 u.

locatieleider dinsdag, woensdag en donderdag 8.45 u.

leerkrachten maandag t/m vrijdag. 15.00 u.

Intern Begeleider nog nader vast te stellen 13.00 u.  en 15.30 u.

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Als er extra gebruik gemaakt wordt van de opvang 
op vrije dagen en in vakanties, moet er contact opgenomen worden met stichting Kober, die dit 
verzorgt.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Er zijn binnen de school geen aparte spreekuren. U kunt als ouders / verzorgers altijd een afspraak 
maken, persoonlijk, per telefoon of email, met de desbetreffende werknemer. 
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