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Beste ouders/verzorgers, 

Met veel plezier presenteren wij u de volledig vernieuwde schoolgids voor de schooljaren 2018-2019. 
Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze basisschool en 
geeft informatie over de doelen, werkwijze en organisatie van ons onderwijs. Alle praktische informatie 
vindt u in ons jaarboekje “De Padvinder”. Dit boekje is aan alle ouders uitgereikt en is tevens op de 
website te vinden. De schoolgids zal alleen op de eigen website en via www.scholenopdekaart.nl 
beschikbaar zijn. Tevens vindt u daar het algemene gedeelte van de schoolgids, welke is samengesteld 
door het bestuur en geldt voor alle scholen van SKOSO Naast de schoolgids zijn ons infobulletin “het 
schooljournaal”, de website, Facebook en de app Klasbord voor u een bron van actuele informatie. Wij 
hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen en dat hij de informatie biedt die u op prijs stelt. 

Hebt u nog vragen, schroom dan niet die te stellen. U bent altijd van harte welkom voor een toelichting. 

Met vriendelijke groeten,
Namens het team van basisschool Sint Antonius van Padua,
René Rooijakkers, Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Sint Antonius van Padua
Jasmijnstraat 11 A
5492JS Sint-Oedenrode

 0413472091
 http://www.bsnijnsel.nl
 info@bsnijnsel.nl

Onze school maakt onderdeel uit van 
Samenwerkingsverband PO 3006.

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur René Rooijakkers rrooijakkers@bsnijnsel.nl

Directie ondersteuner Dorenda van Liempd dvanliempd@bsnijnsel.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2017-2018 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

146

2017-2018

Extra locaties

Optioneel: heeft u extra locaties?
Vul bij de indicator Algemene gegevens school, het onderdeel Extra locaties.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Schoolbestuur

'Stg. voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode'(SKOSO)
Aantal scholen: 7
Aantal leerlingen: 1.281
 http://www.skoso.nl

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

Groei

OndernemendBetrokken

Ruimte Verbondenheid

Missie en visie

We helpen elkaar, op zoek naar onze eigen weg in de wijde wereld.

Met veel plezier, veel en veelzijdig leren. Op deze manier helpen we onze kinderen om volwaardige 
wereldburgers te worden en ze voor te bereiden op de samenleving. Dit doen we samen met de ouders 
en alle andere betrokkenen van onze school. Verschillen in kinderen zorgen voor diversiteit en 
vergroten het kleurenpalet van de school.Of het  nu gaat om verschillen in aanleg, talent, werktempo of 
interesse. Ieder kind mag er zijn, wordt door ons gezien en is van harte welkom op onze school.

Prioriteiten

Ons jaarplan richt zich op 3 verschillende domeinen, namelijk Onderwijs, Personeel en Organisatie.

Onderwijs
Uit de analyse (zie schoolplan) blijkt dat onze school vooral een ontwikkelpunt heeft ten aanzien van:
Het taal/leescluster
·   Taalbeschouwing
·   Begrijpend lezen 
·   Woordenschat 
·   Technisch lezen/leesbevordering

De leerkrachtvaardigheden
·   Expliciete Directe Instructie (EDI)
·   Feedback geven aan kinderen 
·   Coöperatief leren 
·   Werken vanuit de 7 factoren van betrokkenheid

De kwaliteitszorg
·   1-zorgroute/passend onderwijs 
·   Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken (OGW & HGW) 
·   Inrichting klassenmap

Rekenonderwijs 
·   De vier fasen uit het handelingsmodel rekenen. Met name het informeel handelen. 
·   “De goede rekenles”
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Cultuureducatie/21st century skill's (Vanuit de nieuwe vastgestelde visie in het schoolplan)
·   Werken in ateliers 
·   Werken met leerarrangementen 
·   Vieringen/presenteren door kinderen 
·   Culturele volgschool

Personeel

In het schooljaar 2016/2017 zijn we gestart met een pilot “werkoverleg” volgens de principes van de 
stichting LeerKracht. 
Waarbij gebruik wordt gemaakt van een datamuur zodat het leren en verbeteren van het team 
zichtbaar wordt gemaakt. 
Vanuit de nieuwe CAO werken we aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel.   
In het schooljaar 2017/2018 wordt bestuurs-breed gestart met het werken in kenniskringen en 
kennisteams. 
Deze werkwijze moet naast onderwijsinhoudelijke doelstellingen ook een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de PLG.   
De gesprekkencyclus (zie beleidsstuk "Professionele ontwikkeling op basisschool Sint Antonius van 
Padua) neemt een prominente plek in, bij de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van 
de leerkrachten. 
Vanuit het hierboven genoemde werkoverleg proberen we een verbinding te maken tussen de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht en de schoolontwikkeling. 
Het werken met buddy’s en het uitvoeren van collegiale consultaties zijn hier een onderdeel van. 
We willen ons hiermee verbeteren op het gebied van “Met en van elkaar leren”. 
Ten aanzien van de PLG werken we aan de volgende facetten; 
·         Het werkoverleg wordt doorontwikkeld en krijgt een vaste plek in de schoolorganisatie. 
·         Collegiale consultaties 
·         “Buddy-schappen” 
·         Feedback geven/ontvangen 
·         Covey
          Naar binnen naar jezelf toe 
                    o    Wees Proactief ~> cirkel van invloed 
                    o    Begin met het einddoel voor ogen 
                    o    Belangrijke zaken eerst 
·         Coöperatief Teamleren (1+1=3!)  
          Naar buiten, samen met anderen 
                    o    Denk win-win 
                    o    Eerst begrijpen, dan begrepen worden (Luisteren! + goede communicatie) 
                    o    Creëer synergie (verschillen erkennen en waarderen; geen afgevlakte compromissen) 

Ten aanzien van de kenniskringen en kennisteams streven we naar de volgende synergie: 
·         Samenwerken 
·         Samen leren
·         Samen onderzoeken en reflecteren 
·         Kennis delen op zoek naar verbetering 
·         Samen innoveren en ontwikkelen   
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Ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid (met als doel duurzame schoolontwikkeling) focussen we 
ons op de volgende zaken: 
Voortdurende ontwikkeling (“een leven lang leren”) 
·         Onderzoekende houding 
·         Analyseren van opbrengsten 
·         Beredeneerd aanbod vanuit didactisch groepsoverzicht en plan 
·         Omgaan met hoog tempo van verandering in de samenleving 
·         Verantwoordelijkheid nemen 
·         Vertrouwen op de kwaliteit van de leerkracht (niet op de methode!) 
·         De leerkracht als coach/begeleider.

Organisatie

Het team van basisschool Sint Antonius van Padua heeft in zijn visie benoemd dat men het welzijn van 
de kinderen als top prioriteit ziet. 
Dit is in de visiebeschrijving en de kernwaarden terug te vinden. 
Daarnaast wil men veel intensiever gaan samenwerken met de ouders. 
We willen de ouders graag zien als educatieve partners. 
Daarnaast streven naar meer eigenaarschap, autonomie en verantwoordelijkheid geven bij de 
kinderen. 
Dit vraagt om een andere benadering dan die we in het verleden gehanteerd hebben. 
Uit de algemene ouderavond en de tevredenheidsonderzoeken is naar voren gekomen dat ook de 
ouders graag meer betrokken worden bij de school.   
In oktober 2017 start de school met een nieuwbouw traject. 
Er wordt de komende jaren een kindcentrum gerealiseerd met de nieuwe kinderopvang partner, “De 
Verbinding”. 
Welke zich per 1 augustus 2017 in het gebouw gevestigd heeft. 
Het bouwen van een nieuwe school is een uitgelezen kans om de visie van de school nog meer zichtbaar 
te maken in een nieuwe leeromgeving. 

Het komend jaar gaan we hieruit voortvloeiend, met de volgende onderwerpen aan de slag:
·         Het verder ontwikkelen van het kind portfolio en het intensiveren van de kind gesprekken. 
·         Ouders betrekken bij het werken in ateliers.

Identiteit

We werken steeds vaker in heterogene groepen. Deze groepen zijn samengesteld op basis van 
interesse, talent, leeftijd, werktempo of aanleg. Leerkrachten hebben oog voor alle kinderen. Sfeer en 
welbevinden van kinderen is uitermate belangrijk en krijgt veel aandacht. In ons onderwijs is ruimte 
gecreëerd voor het werken in ateliers en leerarrangementen, waarbij kinderen vraag gestuurd leren en 
werken vanuit thema’s. Wij streven ernaar steeds meer gebruik te maken van leerlingeninitiatief, 
kinderen leren actief. Kinderen voelen bij ons op school de vrijheid en de ruimte om te experimenteren. 
Er is wederzijdse betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale omstandigheden te creëren 
voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. De school is van betekenis voor, en 
participeert in de gemeenschap Nijnsel. 
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Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Organisatie van het onderwijs, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

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

In eerste instantie wordt de leerkracht vervangen vanuit de vervangers- en invallerspool. Als dat niet 
mogelijk is proberen we het intern op te lossen. Als ook dit niet lukt is de volgende optie om groepen 
samen te voegen. In het uiterste geval wordt de klas naar huis gestuurd.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

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
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Zintuiglijke en 
lichamelijke oefening 3 u 45 min 3 u 45 min

Schrijven/motorische 
oefening 30 min 30 min

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 6 uur 6 uur 

Taalactiviteiten
5 u 15 min 5 u 15 min

Voorbereidend rekenen
5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie 
45 min 45 min

Creatieve vakken
2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min

Speelpauze
1 u 15 min 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 uur 3 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Taal
5 u 15 min 4 u 45 min 4 u 15 min 4 u 15 min 4 u 15 min 4 u 15 min

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

Wereldoriëntatie
1 u 15 min 1 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven/motorische 
oefening 2 uur 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Begrijpend lezen
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Spelling
1 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 
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Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Speelpauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Ruimte voor kinderopvang en BSO

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 

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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peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Voor- en vroegschoolse educatie, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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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.

Wij bieden onderwijs aan kinderen tussen 4 en 12 (soms 13) jaar.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 11

Intern begeleider 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij werken op school met de methode Leefstijl.
Binnen deze methode is aandacht voor het onderwerp Pesten.
Daarnaast bieden wij ook Rots & Water trainingen aan.
Rots en Water is een psychofysieke training.
Deze training richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, 
het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. 

Sociale en fysieke veiligheid

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

De vragenlijsten vanuit ZIEN geven de leerkrachten een beeld van de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen.
N.a.v. de uitslagen van deze vragenlijsten, wordt actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de 
veiligheidsbeleving
van iedere leerling op tenminste voldoende niveau komt.

Naast de sociale en fysieke veiligheid, besteedt de school ook aandacht aan verkeersveiligheid. De 

11



school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL)Daardoor ontvangt de school 
subsidie. Daarmee organiseert de school extra verkeersactiviteiten zoals o.a. een verkeersweek aan het 
einde van het schooljaar.

Ouders die hun kind(eren) naar school brengen met de auto, parkeren de auto aan de voorzijde of aan 
de zijkant van het gebouw in de daarvoor bestemde parkeervakken. Voor de fietsen van de kinderen is 
aan de achterzijde van de school een ruimte om de fietsen te stallen. Om de veiligheid te waarborgen, 
lopen de kinderen op het schoolplein met de fiets in de hand. De 'verkeersborden' op het schoolplein 
geven aan dat de ouders op het schoolplein kunnen wachten op hun kind(eren).

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Femke van der Loo. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via fvanderloo@bsnijnsel.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Lieke Bissels. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via lkonings@bsnijnsel.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Kennismakingsgesprek 
Voordat leerlingen worden ingeschreven op onze school, voert de directeur een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek en verzorgt een rondleiding door de school. Dit doen we omdat we het 
belangrijk vinden om ouders vanaf de start goed te informeren, hen de sfeer te laten proeven en te 
laten zien hoe het onderwijs er bij ons op school in praktijk uit ziet. 

Intakegesprek 
Zes weken voor de 4e verjaardag vindt er een intake gesprek plaats met de ouders en eventueel de 
leerling. Tijdens dit intake gesprek wordt het intakeformulier ingevuld. Ongeveer zes weken na de 
officiële start, worden de ouders uitgenodigd voor een kijkochtend/middag. Na afloop voeren de 
leerkracht en ouders een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen en verwachtingen te 
bespreken. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt. 

Informatieavond In het begin van het schooljaar organiseren we voor alle groepen een algemene 
informatiebijeenkomst. Ouders kunnen dan kennismaken met de nieuwe leerkracht en krijgen 

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders bij de school zeer op prijs!
Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en 
aan de schoolsuccessen van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen 
het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. 

Onze ouders voelen zich welkom bij ons op school. 
Ze zijn zeer tevreden over de mogelijkheid die de school biedt om mee te doen met schoolse 
activiteiten. 
De school gaat serieus om met de klachten en de kritiek van ouders, ze voelen zich serieus 
genomen.Ons imago “De school doet wat ze belooft”, spreken de ouders uit in het 
tevredenheidsonderzoek van 2015. De ouders spreken dan ook positief over de school. Ouders 
waarderen de professionaliteit en deskundigheid van de schoolleiding, de intern begeleider, de 
zorgspecialisten en de leerkrachten bovengemiddeld hoog.

Door middel van maandvieringen, ateliers, gezamenlijke openingen en sluitingen betrekken we ouders 
bij ons onderwijs.
Daarnaast hebben ouders ook een aandeel bij activiteiten als Koningsspelen, Verkeersweek en 
eventuele uitstapjes. 
Ouders spelen bij dergelijke activiteiten een belangrijke rol. 

Onze school heeft ook een betrokken oudervereniging. Deze groep ouders is nauw betrokken bij allerlei 
schoolse activiteiten, zoals de schoolreis. In onze MR worden de ouders van de school 
vertegenwoordigd door 2 ouders die samen de oudergeleding vormen. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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informatie te horen die voor de betreffende groep het komende schooljaar van belang is. 

Ouder-kind gesprekken 
We starten na zes weken school met ouder-kind gesprekken. gevolgd door ontwikkel- en 
evaluatiegesprekken. Leerkracht, ouders en leerlingen samen, bespreken de doelen voor de komende 
periode, wie daaraan gaan bijdragen en op welke manier. Voor alle leerlingen worden jaarlijks twee 
rapportgesprekken ingepland. Voor sommige meer, afhankelijk van de behoefte van leerling, ouders en 
leerkracht. Wanneer zich belangrijke zaken voordoen, verwachten we dat u ons daarover informeert. 
Wacht dan niet op een volgende afspraak, maar kom, bel of mail even a.u.b.!

Rapporten Vanaf groep 2 ontvangen ouders/verzorgers 2x per jaar een rapportage over de voortgang 
van hun kind. In groep 1 gebeurt dit 1x per jaar, aan het einde van het schooljaar. 

Ouderportaal 
Vanaf schooljaar 2016-2017 maakt onze school gebruik van het ouderportaal. Middels inloggegevens 
die u van onze school digitaal heeft ontvangen kunt u dan inloggen. Binnen dit portaal heeft u toegang 
tot de schoolontwikkelingen van uw kind. Tevens kunt u de persoonsgegevens van uw kind en van u 
inzien en wijzigen.

Algemene ouderavond schoolontwikkeling 
In de eerste week van november wordt er een algemene ouderavond georganiseerd. Op deze avond 
staan de actuele schoolontwikkelingen centraal en worden er bepaalde thema’s besproken. De 
oudervereniging en de medezeggenschapsraad hebben ook een aandeel tijdens deze avond. 

“Onderwijscafé” 
In januari wordt er een “onderwijscafé” georganiseerd. Het thema van de avond wordt bepaald door de 
input die ouders geven. Thema’s die de afgelopen jaren aan de orde geweest zijn, zijn: “Opvoeden”, 
Kinderen in de 21e Eeuw en mediawijsheid thuis en op school. De avonden worden door de school en 
gastsprekers verzorgd. De avond is tevens een nieuwjaarsborrel waarbij informeel contact met de 
schoolleiding en het team een waardevolle bijzaak is

Klasbord 
Elke groep en leerkracht werkt met de app “Klasbord”. Ouders krijgen een unieke inlogcode voor de 
groep van hun kind. Daarmee kunnen ze op een digitaal device de groep van hun kind volgen. Op deze 
manier informeert de leerkracht de ouders over het lesprogramma en de activiteiten in de groep. Dit 
geeft u de gelegenheid om hier ook thuis op in te haken. 

Maandvieringen In het schooljaar 2015-2016 is basisschool Sint Antonius van Padua gestart met het 
organiseren van maandvieringen. Ouders, opa’s en oma’s zijn hierbij van harte welkom. De vieringen 
zijn enthousiast ontvangen door de ouders. We gaan hiermee dan ook zeker door.

Website, Twitter, Facebook en het schooljournaal 
De website is voor veel (nieuwe) ouders een belangrijke vindplek van informatie over onze school. We 
gebruiken twitter om leuke spontane activiteiten van de school te delen. We vragen ouders jaarlijks om 
toestemming te geven om foto’s van kinderen te mogen plaatsen. Ouders ontvangen maandelijks het 
schooljournaal waarin algemeen nieuws van de school vermeld wordt. Het schooljournaal wordt 
digitaal verspreid. 

MR De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 4 leden: 2 leerkrachten en 2 ouders. De 
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ouders worden gekozen d.m.v. verkiezingen. De leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden. De MR 
praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect – aangaan. Denk aan de identiteit 
van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan en huisvesting. De MR heeft 
instemming- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur bij bepaalde besluiten eerst het 
advies van de MR/GMR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat 
besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en 
opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Mocht u iets willen bespreken of kenbaar 
willen maken, kunt u altijd mailen naar: mr@bsnijsel.nl De MR komt ongeveer 1 keer per zes weken 
bijeen en bij dat overleg is de directeur vaak als adviseur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk 
openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) aanwezig kunt zijn. Wij willen dit wel graag van te 
voren weten. De volgende ouders zijn lid van de MR: Loes van Wershoven en Marcel Schevers. Namens 
het team zitten Dorine van der Loo en Martje Verspaget in de MR. Dorine van der Loo en Marcel 
Schevers vertegenwoordigen de school in de GMR van SKOSO. 

Oudervereniging 
Alle ouders van de leerlingen van onze school vormen samen de oudervereniging. Deze vereniging 
beschikt over statuten die notarieel zijn vastgelegd. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd 
door de oudervereniging. De oudervereniging vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze 
vergaderingen komen allerlei organisatorische zaken betreffende de school aan de orde zoals de 
invulling van het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, de paasviering, de schoolreis en inzameling 
oud papier en kleding. De directeur van de school woont drie keer per jaar de OV-vergadering bij. 
Hierdoor wordt de oudervereniging ook op de hoogte gehouden van zaken die binnen de MR en op 
school worden besproken. Tijdens de algemene ouderavond in november wordt een jaarvergadering 
gehouden. Hier wordt een financiële verantwoording afgelegd en eventuele nieuwe ouderraadsleden 
benoemd. Ideeën en vragen voor de OV kunt u insturen naar:info@bsnijnsel.nl De leden van de 
Oudervereniging staan vermeld in “De Padvinder”

Werkgroepen / gastlessen / workshops /excursies 
Jaarlijks inventariseren we bij ouders waaraan ze hun steentje willen en kunnen bijdragen ten diensten 
van onze school. Zoals talenten bij kinderen zeer uiteenlopend zijn, is dit bij ouders natuurlijk ook het 
geval! Daarnaast heeft de ene ouder overdag wel eens tijd en de ander juist liever ’s avonds. We stellen 
het op prijs wanneer ouders hun talenten voor hun kind(eren) en onze school willen inzetten. Onze 
dank is bij voorbaat al groot! 

Ouder Denk Tank 
In het schooljaar 2015-2016 is de ODT opgericht. In de ODT zitten een achttal ouders die ongeveer 4 
keer per jaar met de directeur van gedachten wisselen over ontwikkelingen op school. De ODT vormt 
voor de school een belangrijke klankbord groep. Daarnaast is de ODT betrokken bij het vormgeven van 
de werkgroepen welke de school samen met de klassenouders en de oudervereniging ondersteunen. 

Klassenouders 
Elke groep heeft een klassenouder. Deze ondersteunt de leerkracht van de groep bij het organiseren 
van allerlei praktische zaken die de groep aangaan zoals excursies, uitstapjes, vieringen en dergelijke. 

Tevredenheidsonderzoek (3-jaarlijks) We waarderen het wanneer ouders de tijd en moeite nemen dit 
in te vullen en ons daarmee waardevolle informatie voor de toekomst van onze school geven. Ook 
leerkrachten, directie en leerlingen in de bovenbouw vullen de enquête in dezelfde periode in, om een 
zo compleet mogelijk beeld van onze kwaliteiten en ontwikkelpunten te krijgen. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Schoolreis

• Tussenschoolseopvang

Er zijn geen overige schoolkosten.

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
• Ouderdenktank

Bij vrijwel alle activiteiten die we als school organiseren, doen mogen wij rekenen op hulp en inzet van 
ouders. 

Denk daarbij aan hulpouders voor het schoolzwemmen, hulp bij uitstapjes, maar ook ouders die een 
atelier verzorgen voor onze leerlingen. 
Specifiek in groep 8 zijn we ontzettend blij met alle hulp van ouders als het gaat om het schoolkamp en 
de schoolmusical. 

Klachtenregeling

Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de 
directbetrokkene(n). 
Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. 
Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en 
afhandeling van eventuele klachten.
Voor het klachtenprotocol van de stichting, raadpleeg de bijlagen.
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Het totaalbedrag van €30,00 komt als volgt tot stand:

- €20,00 voor de schoolreis

- €10,00 voor overblijffaciliteiten

4.3 Schoolverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen 
Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen 
met alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin. 
Verzekerd is het personeel dat voor het schoolbestuur werkzaamheden verricht. 
Hieronder worden verstaan stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan schoolse 
dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen. 
De verzekering biedt de volgende dekking: 
   * Wettelijke aansprakelijkheid; Een bedrag van € 5.000.000,- als maximum per aanspraak voor zaak- 
en letselschaden, 
      gelimiteerd tot twee maal het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar. 
   * Eigen risico € 5.000,- Per aanspraak voor personenschade ondergeschikten en € 100,- voor overige 
schade. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van het schoolbestuur voor door derden 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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geleden 
vermogensschaden als gevolg van fouten. 
Onder deze verzekering valt ook de zogenaamde interne aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid 
van individuele bestuursleden ten opzichte van de stichting. 
A. Het verzekerde bedrag is maximaal € 1.100.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar 
    voor alle bij het schoolbestuur aangesloten scholen tezamen per verzekeringsjaar. 
B. € 250.000,- Per aanspraak en per verzekeringsjaar voor verdedigingskosten milieuverontreiniging 
    als onderdeel van het algemeen verzekerd bedrag voor alle bij het schoolbestuur aangesloten scholen 
tezamen. 
    Deze verzekering kent géén eigen risico. 

Inventarisverzekering 
Verzekerd zijn de inventaris en leermiddelen, inclusief computerapparatuur, welke buiten de 
rijksregeling door verzekerden zelf zijn aangeschaft, aanwezig in de schoolgebouwen,
van steen gebouwd met harde dakbedekking. De navolgende risico's zijn verzekerd: 
- Brand, ontploffing, blikseminslag, overspanning/inductie 
- Lucht- en ruimtevaartuigen 
- Storm 
- Diefstal na braak 
- Water, rook, roet en olie, stoom. 
- Aanrijding en omvallen van bomen,etc. 
- Vandalisme 
- Afpersing en/of beroving 
- Schaden door glas 
- Storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten, resp. kisten. (alleen de verzekerde inhoud)

De verzekering geeft dekking tot de volgende maxima
- € 75.000,- per school voor roerende goederen, exclusief computers 
- € 20.000,- per school voor audiovisuele apparatuur en computers 
- € 5.000,- voor extra kosten 
- € 5.000,- voor reconstructiekosten 
Bij de premievaststelling is een differentiatie aangebracht tussen beveiligde en onbeveiligde scholen. 
Onder een beveiligde school wordt verstaan een school die beschikt over een elektronische 
inbraaksignaleringsinstallatie volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld in samenwerking 
met het Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie,
het Bureau Voorkoming Misdrijven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
Deze verzekering kent een beperkt eigen risico van € 225,- per jaar voor alle risico's met uitzondering 
van de all-risk computerverzekering waarvoor € 113,- per gebeurtenis van toepassing is. 

Aanvullende verzekeringen 
Rechtsbijstandsverzekering voor klachtprocedures 
Indien een klacht wordt ingediend tegen een individueel personeelslid of een geschil ontstaat tussen 
bijvoorbeeld ouders en onderwijskracht waarbij het personeelslid het staande beleid van de school 
of het schoolbestuur heeft uitgevoerd en waarbij het schoolbestuur ook volledig achter dit 
personeelslid staat, 
kan het schoolbestuur gebruik maken van de reguliere juridische dienstverlening vanuit Verus. 
In die gevallen echter, waarbij sprake is van een klacht tegen een individueel personeelslid die zich 
niet conform het beleid en/of de gedragsregels gedragen heeft en niet de steun heeft van het 
schoolbestuur 
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de 

of waarbij enig moment schoolbestuur en personeelslid als partijen tegenover elkaar kunnen komen te 
staan, 
kan vanuit Verus geen juridische dienstverlening worden geleverd. In dat geval gaat het dan niet om 
dienstverlening 
ten behoeve van de werkgever en zou belangenverstrengeling kunnen opleveren, hetgeen verboden is. 
Maar via deze bemiddeling heeft u dan toch via deze verzekering juridische ondersteuning. 
Deze verzekering kent géén eigen risico. 

Schoolongevallenverzekering 
Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen 
in schoolverband, 
alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering 
van toepassing 
op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en 
omgekeerd. 
De verzekerde bedragen zijn als volgt: 
- Uitkering bij overlijden € 12.500,- 
- Maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit € 50.000,- 
- Geneeskundige kosten tot een maximum van € 2.500,- Deze verzekering kent géén eigen risico. 

Eigendommenverzekering voor personeel 
Deze verzekering biedt dekking voor schaden aan persoonlijke eigendommen zoals motorrijtuigen, 
fietsen, kleding en dergelijke. 
De dekking geldt alleen in verband met buitenschoolse activiteiten. Voor de vrijwilliger bestaat 
volledige dekking gedurende 
de periode dat hij optreedt als vrijwilliger, alsmede het gaan en komen van de plaats waar de vrijwilliger 
zijn werkzaamheden 
uitoefent. 
Naast de dekking van de eigendommen wordt ook dekking geboden voor no-claim verlies op een 
cascoverzekering
voor een auto, motor of scooter. De verzekerde bedragen zijn als volgt: 
- € 13.650,- maximaal per automobiel 
- € 2.500,- maximaal per motorrijwiel/scooter 
- € 1.000,- maximaal per bromfiets 
- € 250,- maximaal per rijwiel 
- € 500,- maximaal voor schade aan kleding en overige eigendommen, exclusief geld en geldswaardig 
papier. 
Deze verzekering kent een eigen risico voor schade aan motorrijtuigen en bonus/malus verlies van € 
100,- per gebeurtenis. 
Voor de overige schaden geldt een franchise van € 50,- per gebeurtenis, 
hetgeen inhoudt dat schaden beneden € 50,- niet worden betaald. 
Indien dit bedrag wel wordt bereikt, wordt de totale schade vergoed.

19



Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Het ziek melden van kinderen moet telefonisch vóór 8.30 uur gebeuren. U kunt een ziekmelding 
natuurlijk ook schriftelijk melden door een andere leerling van onze school een briefje bij de 
groepsleerkracht te laten bezorgen. Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden 
bij de school. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de 
ouders/verzorgers bekijken hoe we, rekening houdend met de ziekte, kunnen zorgen voor goed 
onderwijs. In overleg wordt bekeken of ondersteuning nodig is en waaruit die ondersteuning zal 
bestaan. In een plan wordt dan vastgelegd hoe de school het onderwijs kan continueren en welke 
begeleiding kan worden geboden. Het zo goed mogelijk continueren van onderwijs is nodig, omdat het 
zieke kind dan betrokken blijft bij de school en leerachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. 
De school kan bij de begeleiding van zieke leerlingen een beroep doen op een 
onderwijsbegeleidingsdienst.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlof aanvragen gaat middels het aanvraagformulier voor verlof.

Ouders kunnen dit document vinden op de website van onze school, 
of een exemplaar ophalen bij de administratieve kracht van de school. 
Het verzoek tot verlof dient maximaal 8 weken voorafgaand aan de verlofdatum ingediend zijn bij de 
directeur. 

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

"We helpen elkaar, op zoek naar onze eigen weg in de wijde wereld"  
"Zorgen moet je doen, niet maken"

Deze visie-uitspraken geven kort en bondig weer hoe we tegen passend onderwijs in het algemeen 
en de zorg voor kinderen in het bijzonder aankijken. Elkaar helpen en zorgen voor elkaar  
zou in onze visie een vanzelfsprekende houding moeten zijn. Belangrijke kernwaarden hiervan zijn 
dat kinderen groei laten zien, betrokken en ondernemend leren waarbij ze  vrijheid en verbondenheid 
ervaren. 
Een toelichting op deze missie / visie en deze kernwaarden staat in het schoolplan van onze school. 
Om de kernwaarden goed vorm te geven vragen we van alle teamleden een professionele houding. 
We hanteren hierbij 2 systematische en cyclische werkwijzen: 

HandelingsGericht Werken (HGW), 
waarbij we op zoek gaan naar de specifieke onderwijsbehoeften van een individuele leerling of een 
groep 
en proberen daarin te voorzien. 

OpbrengstGericht Werken (OGW)
waarbij we concrete doelen formulieren in te behalen leeropbrengsten we die proberen te bereiken.     

Zorg voor de ontwikkeling van kinderen Het volgen van de ontwikkeling Kennismakingsgesprekken en 
inschrijvingen, vinden gedurende het hele jaar plaats. Na overdracht van gegevens, door ouders en 
“indien betrokken” andere instanties, volgt inschrijving. Wanneer kinderen van een andere school 
komen en tussentijds willen instromen, bekijken we per kind of zijn/haar onderwijsbehoeften passen bij 
de combinatie van groepsgrootte en onderwijszorg die al in de groep zit. Ongeveer zes weken na de 
start van het kind, voert de leerkracht een intakegesprek met de ouders om wederzijds de eerste 
bevindingen uit te wisselen, en om eventueel een afspraak te maken voor een tussentijds gesprek. 

Leerkrachten observeren de leerlingen voortdurend. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, 
gebruiken we het volgsysteem “Kijk”. Daarnaast ontvangen de ouders van groep 1 en 2 één keer per 
jaar een rapport. Hierin worden ook de toets resultaten uit het leerlingvolgsysteem vermeld.

Ook in de groepen 3 t/m 8 wordt door leerkrachten veel geobserveerd. Na methode- en Citotoetsen 
maken de leerkrachten analyses van de toetsen en stemmen daar hun vervolgaanbod op af. Om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling goed te volgen en zo nodig tijdig bij te sturen, maken we gebruik van 
“Zien”, een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. 

Met leerlingen aan wie extra hulp en/of extra uitdaging geboden wordt, bespreken we wat de doelen 
zijn en hoe we die samen gaan bereiken. De leerling denkt mee over zijn/haar eigen ontwikkeling en 
werkt er daardoor ook doelgericht(er) aan. Ouders worden hier vanzelfsprekend ook bij betrokken, 
zodat ze thuis de juiste ondersteuning kunnen bieden. We hanteren op onze school 3 fases van 
begeleiding: 
Fase 1: Kinderen worden begeleid volgens een basisaanbod dat beschreven staat in een groepsplan. Op 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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basis van het lesaanbod en de 
            onderwijsbehoefte van kinderen krijgen kinderen instructie met een minimumaanpak, 
basisaanpak of plusaanpak 
Fase 2: Kinderen die onvoldoende profiteren van het basisaanbod worden gezien als signaalleerlingen 
en krijgen op basis van een individuele                analyse individuele interventies. 
Fase 3: Kinderen die ondanks interne analyse en interventies onvoldoende ontwikkeling doormaken, 
worden, met toestemming van ouders                  door externe deskundigen. 

5.2 Eindtoets

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Eindtoets, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

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

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 voorgezet 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.

5.3 Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 15,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t 15,0%

vmbo-(g)t / havo 5,0%

havo 5,0%

havo / vwo 20,0%

vwo 20,0%

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooladviezen en plaatsing in het vervolgonderwijs, het onderdeel 
Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

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.

ruimte

verbonden betrokken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Leefstijl   
Binnen het onderwijs en de maatschappij spelen normen en waarden en sociaal-emotionele 
vaardigheden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden onze leerlingen hiervan 
bewustgemaakt. Vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, jezelf 
uiten envan je fouten leren zijn onmisbaar voor het goed functioneren van kinderen enhet ontwikkelen 
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van hun talenten. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten enopdrachten die het besef van 'goed 
omgaan met elkaar' versterken. Hetbevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen 
een groterol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep. Ook werken deze 
vaardigheden preventief bij ongewenst gedrag. In de nieuwe methode Leefstijl(versie 2008) is media-
educatie opgenomen.   

KIJK! en Zien!
Groep 1 en 2: Kijk!

KIJK!1-2 is een praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren enregistreren van de 
ontwikkeling van jonge kinderen (van 3 t/m 6 jaar) uit groep1 en 2 van de basisschool en 
aanvangsgroepen in het speciaal basisonderwijs. KIJK! 1-2! bouwt op een vloeiende manier voort op 
KIJK! 0-4 jaar. U observeert de kinderen met behulp van ontwikkelingslijnen die gebaseerd zijn op 
wetenschappelijk onderzoek en op ervaringen uit de praktijk. Bij het invullen geeft u op basis van uw 
observatie per ontwikkelingsaspect aan in welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt. In 
samenhang met de basiskenmerken van het kind, de betrokkenheid en eventuele 
risicofactorenontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. Aan de hand hiervan maakt u de juiste 
keuzes op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied. 

Groep 3 t/m 8: Zien!

Met het programma ZIEN! brengen we het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in beeld. 
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 vullen elk jaar rond november over ieder kind een uitgebreide 
vragenlijst in m.b.t. welbevinden, betrokkenheid en sociale vaardigheden. Een mooie aanvulling om het 
gedrag van een leerling in kaart te kunnen brengen, is de inbreng van de leerlingen zelf. De leerlingen 
van groep 5 t/m 8 vullen dan ook zelf een vragenlijst in. Deze hebben betrekking op dezelfde aspecten 
en daarbij worden zij ook bevraagd op het stukje veiligheidsbeleving. De leerlingen van groep 3 en 4 
worden bevraagd in een gesprekje met de leerkracht. Alle informatie bij elkaar helpt de leerkracht om 
het gedrag van het kind beter te begrijpen. Het wordt inzichtelijk hoe een kind zich voelt en water zich 
in een groep afspeelt. De uitkomsten worden in overleg met de intern begeleider geanalyseerd en 
besproken. Indien nodig wordt voor de groep en/of individuele leerlingen een plan van aanpak 
gemaakt.

Zie beschrijving hierboven

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wij richten ons de komende periode op de volgende thema's die passen bij kwaliteitszorg:

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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·         1-zorgroute/passend onderwijs
·         Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken (OGW & HGW) 
·         Inrichting klassenmap

Daarbij werken we aan onderstaande doelen:

·         Leerkrachten analyseren en interpreteren de toets resultaten teneinde zicht te krijgen op de 
opbrengsten van hun onderwijs en op het 
          ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
·         Leerkrachten stellen op basis van de verzamelde gegevens in het groepsoverzicht de 
onderwijsbehoeften van leerlingen vast en geven 
          daarbij aan welke doelen de komende periode voor een bepaalde leerling nagestreefd worden en 
wat deze leerling (extra) nodig heeft 
          om die doelen te bereiken. 
·         Leerkrachten maken dagelijks gebruik van het groepsplan. Het is een werkdocument dat in hun 
klassenmap zit. 
·         Leerkrachten baseren doelgericht hun dag- of weekplanning op het groepsplan. 
·         Leerkrachten houden tijdens de uitvoering van het groepsplan de voortgang bij en stellen indien 
nodig het groepsplan tussentijds bij. ·         Leerkrachten verzamelen, analyseren en interpreteren 
systematisch gegevens over leerlingen ten aanzien van hun sociaal-emotionele 
          ontwikkeling en werkhouding/taakaanpak, teneinde in pedagogisch opzicht zicht te krijgen op hun 
onderwijsbehoeften. 
·         Leerkrachten voeren gesprekken met kinderen om vanuit hun perspectief zicht te krijgen op hun 
onderwijsbehoeften en om hen actief /
          te betrekken bij hun ontwikkeling en mede-eigenaar te maken van de aanpak. 
·         Leerkrachten signaleren op basis van de verzamelde gegevens vroegtijdig leerlingen in het 
groepsoverzicht die de komende periode 
          extra instructie, ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben om de gestelde doelen te 
bereiken, dan wel excellente leerlingen die 
          extra uitdaging nodig hebben om aanvullende doelen te bereiken. 
·         Leerkrachten beschikken allemaal over een klassenmap die conform de teamafspraken is 
ingedeeld. De klassenmap is een 
          werkdocument waarin het OGW en HGW dagelijks zichtbaar is.
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6 Schooltijden en opvang

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooltijden en opvang, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 1/2a maandag en donderdag

Gymnastiek 1/2b dinsdag en vrijdag

Gymnastiek 3/4 dinsdag en donderdag

Gymnastiek 4/5 dinsdag en donderdag

Gymnastiek 6/7 maandag en vrijdag

Gymnastiek 7/8 maandag en vrijdag

Zwemles 4 donderdag

Groep 4 heeft één keer in de twee weken zwemles op donderdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2018-2019

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 13 oktober 2018 21 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 06 januari 2019

Voorjaarsvakantie 02 maart 2019 10 maart 2019

Meivakantie 20 april 2019 05 mei 2019

Zomervakantie 06 juli 2019 18 augustus 2019

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)

Ruimte voor gesprekken maandag tot en met vrijdag Van 8 tot 4 uur

Indien u een gesprek wenst met een leerkracht of andere medewerker van de school kunt u hiervoor 
altijd even binnenlopen. Wilt u er zeker van zijn dat er tijd voor u is maak dan even vooraf een afspraak

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang De Verbinding, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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