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Beste lezer,

Goede communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Deze schoolgids is geschreven 
voor (toekomstige) ouders en verzorgers, maar zeker ook voor andere betrokkenen bij onze school. 

In deze gids geven we informatie over onze visie op onderwijs, de manier waarop we werken en welke 
keuzes we gemaakt hebben. Dit alles om uiteindelijk het beste uit kinderen te halen zowel cognitief als 
op het vlak van hun persoonlijke ontwikkeling. 

Mocht u na het lezen, behoefte hebben aan een persoonlijke toelichting, neemt u dan gerust contact 
met ons op voor het maken van een afspraak.

Veel leesplezier gewenst.

Namens het team van de Odaschool,

René Rooijakkers

Directeur

 

Voorwoord
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Contactgegevens

Odaschool voor Basisonderwijs
Laan Ten Bogaerde 7
5491GC Sint-Oedenrode

 0413472517
 http://www.bsodaschool.nl
 info@bsodaschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur René Rooijakkers rrooijakkers@bsodaschool.nl

Adjunct-directeur Susan Jansen sjansen@bsodaschool.nl

René Rooijakkers is werkzaam op maandag, dinsdagochtend, donderdag (tot 14.00 u) en 
vrijdagmiddag.

(Op andere tijdstippen van de week als directeur werkzaam op de basisschool in Nijnsel).

Susan Jansen is werkzaam op maandagochtend, dinsdag en donderdag.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

235

2020-2021

Schoolbestuur

'Stg. voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode'(SKOSO)
Aantal scholen: 7
Aantal leerlingen: 1.257
 http://www.skoso.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006.

1.2 Missie en visie

3

mailto://rrooijakkers@bsodaschool.nl
mailto://sjansen@bsodaschool.nl
http://www.skoso.nl/


Kenmerken van de school

UitdagendSamen

Ruimte gevend In ontwikkeling

Missie en visie

Onze missie: “Actief, betrokken en eigentijds leren ”

Onze korte termijn opdracht (visie)

In 2022 hebben de kinderen een grote invloed op hun eigen ontwikkeling. Ze denken na over wat ze 
willen leren, waar ze goed in zijn en wat ze interessant vinden. Kinderen leren actief, in beweging en 
van- en met elkaar. Specifieke talenten van de kinderen krijgen ruimschoots de ruimte en zullen 
doelbewust ingezet worden.   

De school is een mini samenleving waar kinderen, groot en klein, zich ontwikkelen tot volwaardige en 
zelfbewuste wereldburgers. Zij doen dit met elkaar in een veilig en sfeervol pedagogisch klimaat.   

De leerkracht begeleidt processen en coacht de kinderen ten behoeve van hun ontwikkeling. Hij/zij 
speelt in op de behoeften van het individuele kind en stelt prikkelende vragen. Kinderen worden 
uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan en zelf aan de slag te gaan op zoek naar oplossingen. 
Kennisoverdracht door de leerkracht blijft nodig, maar het leren van de kinderen moet vooral het 
resultaat zijn van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: ze leren door nieuwe informatie te verbinden 
aan wat we al weten (kennisconstructie)

Dit zijn wij (kernwaarden)

Samen

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. 

School, kinderen en ouders hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken door goed samen te 
werken. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid, vanuit respect en tolerantie. Het belang van het 
kind staat altijd centraal. Iedereen wordt door ons gezien en iedereen mag er zijn. Welbevinden van 
kinderen is het fundament waarop leren en ontwikkeling plaatsvindt. Vanuit die gedachte streeft het 
team van de Odaschool naar een veilig, sfeervol en plezierig pedagogisch klimaat. We laten onze 
kinderen groepsoverstijgend samenwerken. Daarbij is gelijke deelname, individuele aansprakelijkheid 
en positieve wederzijdse afhankelijkheid het uitgangspunt.    

Uitdagend 

Kinderen zijn van nature betrokken, nieuwsgierig en gemotiveerd. Het team van de Odaschool draagt 
zorg voor een rijke leeromgeving. Kinderen worden hierdoor geprikkeld en uitgedaagd. Wij sluiten aan 
bij de individuele onderwijsbehoeften van onze kinderen. We zijn ambitieus en leggen de lat hoog. We 
dagen onze kinderen uit om op onderzoek te gaan. We confronteren hen daarom met problemen en 
begeleiden hen in hun zoektocht naar oplossingen.   
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Ruimte gevend 

Op de Odaschool krijgen kinderen de ruimte; ruimte om te worden wie ze zijn. We geven onze kinderen 
verantwoordelijkheid en autonomie. Zij zijn heel goed in staat om hun eigen ontwikkeling vorm te 
geven. De school zorgt voor de voedingsbodem waarop de talenten kunnen rijpen. We helpen de 
kinderen op weg om hun eigen leerdoelen te formuleren en begeleiden het ontwikkelproces van de 
individuele leerling zodat deze in staat is om zelfstandig en onafhankelijk te functioneren in de grote 
mensenwereld.         

In ontwikkeling 

We brengen onze leerlingen bij dat leren en ontwikkelen essentieel is om goed te kunnen functioneren 
in een steeds sneller veranderende samenleving. Dit leren is nooit klaar. We leren kinderen na te 
denken, creatief te zijn en te reflecteren op hun handelen, om zo steeds weer een stapje voorwaarts te 
kunnen maken. Als team proberen wij hier een voorbeeld in te zijn door zelf ook kritisch te reflecteren, 
elkaar feedback te geven en te ontvangen. Dit doen we o.a. tijdens teamscholing en individuele 
scholing. We streven een professionele cultuur na in het belang van kwalitatief goed en eigentijds 
onderwijs. Stilstand is achteruitgang; “we willen vooruit”!

In het voorjaar van 2022 zullen we onze schoolvisie evalueren en indien nodig bijstellen.

Identiteit

De Odaschool voert een breed toelatingsbeleid. Alle leerlingen zijn welkom ongeacht hun 
geloofsachtergrond. Wel wordt verwacht dat iedereen meedoet aan alle onderdelen van het 
onderwijsprogramma. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van waarden en normen. Deze 
normen gelden voor leerkrachten, ouders en kinderen. 
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We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de talenten van onze deskundige leerkrachten. 

We werken wel met een vakleerkracht muziek/kunst/dans. Dit aanbod is beschikbaar voor de groepen 
4, 5, 6 en 7. Het hoofdaandeel in het aanbod is muziek, maar het aanbod wordt breed opgezet met 
aandacht voor kunst, cultuur en dans.

Veel teamleden hebben een scholing voor het vak muziek gevolgd.

Daar waar nodig of interessant maken we ook gebruik van gastdocenten. Bij bepaalde lessen van 
wereldoriëntatie bijvoorbeeld, worden gastsprekers of gastdocenten uitgenodigd om ons lesaanbod te 
verrijken. Te denken valt aan: lessen over duurzaamheid, oorlogsveteranen of boekenschrijvers.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

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

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 3 u 15 min 2 u 45 min

Motorische ontwikkeling 
(groot en klein) 4 u 15 min 4 uur 

Zintuigelijke 
ontwikkeling 3 u 45 min 3 u 30 min

Beginnende 
geletterdheid (lezen, 
spellen, schrijven en 
begrippen)

4 uur 5 uur 

Beginnende 
gecijferdheid 
(getalbegrip, begrippen 
en bewerkingen)

3 uur 4 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Zelfstandig werken/ 
spelen 3 u 30 min 2 u 30 min

Wereldoriëntatie
3 u 15 min 3 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De tijden die besteed worden aan de verschillende vakgebieden zijn richttijden. Afhankelijk van de 
onderwijsbehoeften van de verschillende groepen en de individuele leerlingen maken we hier 
beredeneerde keuzes in.

Verkeerseducatie
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk 
in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet 
voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Kijk voor meer informatie 
op www.bvlbrabant.nl 

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

Lezen
6 u 45 min 3 u 15 min 3 u 15 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
4 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

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

Wereldoriëntatie
1 u 45 min 3 u 15 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 uur 2 u 15 min 2 u 15 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
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 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

Schrijven
1 u 45 min 1 u 15 min 30 min 30 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Verkeer (sociale 
redzaamheid) 30 min 30 min 30 min 30 min 45 min 45 min

studievaardigheden
1 uur 1 uur 1 uur 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Gymlokaal
• Leerplein
• Ontdek laboratorium
• Invalidentoilet

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang, - intensieve samenwerking met Kinderopvang en BSO in schoolgebouw, - woordenschat 
uitbreiding via Logo 3000 en - ondersteuning bij beginnende geletterdheid en leren lezen (programma 
Bouw). We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met De 
verbinding en Human Kind.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Maatregelen ter bestrijding van lesuitval.

Wij proberen bij ziekte of de afwezigheid van een leerkracht voor vervanging te zorgen. Wij schakelen 
daarvoor de vervangerspool in. Hierdoor komt het nagenoeg niet voor dat er geen vervanging is. Duurt 
de afwezigheid langer en mocht er geen oplossing meer aanwezig zijn, dan wordt er volgens de 
procedure van een draaiboek gehandeld, om te kijken welke groep en wanneer deze naar huis gestuurd 
moet worden. Als wij deze maatregel moeten nemen, krijgt u daarvan schriftelijk bericht of als dat niet 
meer te realiseren is, telefonisch. In een stappenplan ziet deze procedure er als volgt uit:

Wanneer vervanging geregeld moet worden, geldt de volgende volgorde van handelen:

1. De vervanging wordt op schoolniveau geregeld met de vervangers uit de vervangerspool. 

2. Leidt 1 niet tot een oplossing dan wordt bekeken of een intern personeelslid kan werken/bereid is tot 
tijdelijke uitbreiding van de werktijdfactor

3. Leidt 2. niet tot een oplossing, dan wordt gezocht naar mogelijkheden op stichtingsniveau (zijn 
collega’s van andere scholen beschikbaar?).

4. Leidt 3. niet tot een oplossing, dan wordt ambulant personeel ingezet voor de klas (Hierbij wordt 
rekening gehouden met al geplande afspraken).

5. Leidt 4 niet tot een oplossing dan wordt een (derde of) vierdejaars PABO student ingeschakeld. Deze 
werkt onder supervisie van een collega leerkracht. 

6. Leidt 5. niet tot een oplossing, dan wordt na overleg met directeur de groep gesplitst.

7. Leidt 6. niet tot een oplossing, dan worden leerlingen na overleg met de directeur en algemeen 
bestuurder van SKOSO naar huis gestuurd. Ouders worden direct geïnformeerd en zo nodig ook de 
leerplichtambtenaar.

Voor punt 6 en zeker 7 geldt dat dit noodmaatregelen zijn die tot een minimum worden beperkt. Punt 7 is 
gelukkig de afgelopen jaren niet voorgekomen, maar gezien de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
kunnen we dit naar de toekomst toe niet uitsluiten.

9



2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

"Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt"

Kwaliteitszorg is simpel gezegd alles wat een school doet wat gericht is op verbetering van kwaliteit. 
Met kwaliteit bedoelen we de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar 
tevredenheid van zichzelf, de overheid, team en ouders en kinderen. Een goed opgesteld systeem van 
kwaliteitszorg laat de school kritisch naar zichzelf kijken en zichtbaar maken wat verbeterd is en nog 
verbeterd moet worden. De kern van kwaliteitszorg kun je samenvatten in 5 vragen:

1.  Doet de school de goede dingen? 
2.  Doet de school de dingen goed? 
3.  Hoe weet de school dat? 
4.  Vinden anderen dat ook? 
5.  Wat doet de school met die wetenschap? 

Op de Odaschool willen wij graag goede kwaliteit leveren. Zowel wat betreft de inhoud van het 
onderwijs als de manier waarop de school georganiseerd is. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen, 
bewaken of verbeteren gebruiken wij diverse instrumenten die ons van informatie kunnen voorzien 
betreffende ons handelen en de kwaliteit daarvan. 

De belangrijkste kwaliteitsinformatiebron is de tevredenheidspeiling. Deze wordt tweejaarlijks uitgezet 
onder de leerlingen, hun ouders en het personeel. Naast deze peiling gebruiken we ook andere bronnen 
om informatie te verkrijgen. U kunt hierbij denken aan een audit, inspectiebezoek of collegiale 
visitaties. 

Ook het gebruik van landelijk genormeerde en onafhankelijke toetsen geven ons informatie over de 
behaalde opbrengsten. Ouder-Kind gesprekken en kindgesprekken geven ons meer inzicht in de 
procesmatige kant van het het onderwijs. Het evalueren en analyseren van deze informatie leidt tot het 
maken van verbeterplannen op zowel individueel- als teamniveau. De gesprekkencyclus met de 
teamleden leidt tot persoonlijke ontwikkelplannen. Het informeel leren tijdens het werkoverleg en het 
formeel leren op studiedagen en trainingen zorgt ervoor dat we stapsgewijs en planmatig de kwaliteit 
van ons onderwijs verhogen. In het schoolplan verwoorden we de plannen op de wat langere termijn, in 
de jaarplannen vindt u de verbeterplannen op de korte termijn. Dit doen we volgens de stappen Wat? > 
Waarom? > Hoe? > Beoogde opbrengst.

Doelen in het schoolplan 

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.

Sinds 2019 werkt de Odaschool aan "Ambitiegericht werken". Vanuit de schoolweging wordt de ambitie 

Hoe bereiken we deze doelen?
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geformuleerd die past bij de context van de school. Dit leidt tot ambities (op reken- en taalgebied) 
geformuleerd in percentages die behaald dienen te worden ten aanzien van streefdoelen en 
fundamentele doelen. Deze worden twee keer per jaar verantwoord door middel van een 
kwaliteitsanalyse aan het schoolbestuur, de onderwijsinspectie en andere relevante externen. Waar 
nodig worden de interventies bepaald voor de daaropvolgende periode. Dit is een continu proces in de 
kwaliteitszorg cyclus.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Schoolondersteuningsprofiel van school: Odaschool. 

Het Perspectief Op School (POS) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de 
school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is 
georganiseerd.De mate waarin de school momenteel de basisondersteuning op eigen kracht of met 
hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.Binnen het 
samenwerkingsverband (SWV) zijn een aantal uitgangspunten voorliggend:

1. Basisondersteuning:

Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de 
“zorgindicatoren” van het vigerend toezichtkader van de onderwijs inspectie. Binnen het SWV zijn nog 
een aantal indicatoren toegevoegd waarmee het niveau basisondersteuning wordt verhoogd. Alleen 
van de waardering van deze extra indicatoren doen we verslag in het POS. De waardering van de 
inspectie wordt vermeld.

2. Planmatig en handelingsgericht werken.

In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en 
handelingsgericht werken geformuleerd.

3. Specifieke ondersteuning.

De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op welke specifieke gebieden de school expertise in huis 
heeft, leest u in dit POS.

4. Ondersteuningsstructuur.

Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of 
basisondersteuning met behulp van het bestuur of netwerkpartners (andere basisscholen of 
ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten.De belangrijkste functie van het 
schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van 
de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een 
overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod.

5. Ambities en Ontwikkeldoelen. 
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Het POS is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van 
basisondersteuning maakt de school beredeneerde keuzes die zijn opgenomen in deel 4) Ambities en 
Ontwikkeldoelen.Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met 
ouders en anderen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 8

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 7

Rekenspecialist 10

Remedial teacher 4

Taalspecialist 6

Autisme 8

ADHD 8

Jonge risico leerlingen 8

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Al deze zaken zijn vastgelegd in ons schoolveiligheidsplan. Zie de bijlage. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN.
Al deze zaken zijn vastgelegd in ons schoolveiligheidsplan. Zie hiervoor onze website.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator N. van Hedel nvanhedel@bsodaschool.nl

vertrouwenspersoon N. van Hedel nvanhedel@bsodaschool.nl

vertrouwenspersoon N. Raaijmakers nraaijmakers@bsodaschool.nl
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouder Klankbordgroep

Ouders helpen bij diverse activiteiten zoals excursies, handvaardigheid, schoolversiering etc.

Klachtenregeling

De klachtenregeling staat vermeld op de website www.bsodaschool.nl en sluit aan bij de 
klachtenregeling van onze stichting (www.SKOSO.nl)

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Oudergesprekken & Ouder-Kind-Gesprekken

Rapport en rapportgesprekken

Schoolapp

Email

Website

Facebook

Wij zien de ouders als partner. Partner in de opvoeding, partner in gesprekken en partner in educatie. 
Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat, leerkrachten zijn pedagogisch 
didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. Samenwerking is belangrijk in het 
belang van het kind. We delen een gezamenlijke zorg.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Bij het schoolkamp komt jaarlijks nog een kleine toelage.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen 
we ook niet.

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.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch via 0143-472517.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Alle verlof buiten schoolvakanties dient aangevraagd te worden via een verlofformulier, te vinden in de 
schoolapp en op onze website. Dit kan ingevuld en aangeleverd worden bij de administratie of 
groepsleerkracht. Aanvragen worden door de directeur getoetst aan de wettelijke bepalingen in de 
verlofregeling "vrijstelling van schoolbezoek" van RBL-BNO 

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Het uitgangspunt op de Odaschool is dat alle leerlingen en hun ouders welkom zijn op onze school. We 
voeren een open aannamebeleid. Van de ouders die hun kind op onze school aanmelden, verwachten 
we dat zij de uitgangspunten en doelstellingen van de school respecteren. 

Om een goed beeld te krijgen van onze school en de uitgangspunten, kunt u een informatief gesprek en 
rondleiding met iemand van de directie aanvragen. Kinderen dienen aangemeld te worden in het 
schooljaar voordat ze 4 jaar worden. Als u een inschrijfformulier heeft ingevuld en naar school heeft 
gestuurd, ontvangt u een bevestiging van inschrijving. 

Ruim voordat uw kind gaat starten op school, zal de leerkracht contact opnemen om een intakegesprek 
met ouders/ verzorgers te plannen. Dan wordt tevens afgesproken op welke dagdelen uw kind mag 
komen meedraaien in de klas (dit vindt plaats een maand voordat uw kind 4 jaar wordt). 
Een kind start 1 dag na de vierde verjaardag op school. Kinderen zijn pas leerplichtig als ze 5 jaar oud 
zijn; wij vinden het echter belangrijk dat kinderen naar school gaan vanaf hun 4e jaar.  

Als kinderen die worden aangemeld vanwege een verhuizing of andere reden, kijken we eerst of er 
plaats is in de betreffende groep. Ook bekijken we de onderwijsbehoefte van het kind door ouders en 
vorige school hierop te bevragen. We bekijken of we kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte en of het 
past bij de samenstelling van de groep waar het kind zou instromen. Wij proberen hier samen met 
ouders uit te komen. Vanuit de zorgplicht kunnen we actief doorverwijzen naar een andere basisschool.

4.4 Toelatingsbeleid
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4.5 Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Er nergens meer gerookt worden op het schoolplein. 
Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens 
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil 
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet 
roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun 
omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt 
ongewenst meeroken. Wij vragen dus ook aan ouders/verzorgers om niet te roken in het zicht van de 
leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. 
Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten zijn indicatoren voor het bereiken van de doelstellingen. Middels 
groepsbesprekingen vinden evaluatiegesprekken plaats tussen de leerkrachten en de intern begeleider. 
Op basis van de verkregen informatie worden nieuwe doelen, groepsplannen en vervolgafspraken 
gepland. Om de doelstellingen te kunnen bereiken wordt op het niveau, van de leerkracht, de leerling 
en de intern begeleider concrete afspraken gemaakt gericht op het handelingsgericht werken voor de 
komende periode.

5.2 Resultaten eindtoets

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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 

5 Ontwikkeling en resultaten
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eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Odaschool voor Basisonderwijs
97,8%

96,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Odaschool voor Basisonderwijs
53,3%

64,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (53,6%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

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

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 8,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 2,9%

vmbo-(g)t 17,6%

vmbo-(g)t / havo 14,7%

havo 23,5%

havo / vwo 5,9%
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vwo 26,5%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

zelfvertrouwen

veiligheidrespect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden wij erg belangrijk. Wij vinden 
het van groot belang dat een kind zich bij ons op school prettig voelt. We besteden veel aandacht aan 
het scheppen van een goede sfeer met aandacht en belangstelling voor elkaar. Een kind moet zich 
veilig voelen en waardering krijgen van zijn omgeving. Als een kind zich veilig voelt kan het zich goed 
ontwikkelen.Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Het verschil in 
ontwikkelingsniveau tussen kinderen kan groot zijn. Om elk kind goed te kunnen begeleiden is het 
belangrijk dat de leerkracht aansluit bij de verschillende niveaus van de leerlingen. Wij benaderen de 
kinderen als individu en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, verwondering 
 interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap: wij 
besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid.. Het schoolklimaat wordt in kaart gebracht 
middels het registratiesysteem  ‘Zien'.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In de kernwaarden van de school kunt u lezen dat we de verbinding met de ander heel erg belangrijk 
vinden. Daarvoor is ruimte nodig, ruimte om te kunnen worden wie je daadwerkelijk bent.

Wij maken in groep 1 t/m 8 gebruik van een online methode voor sociaal-emotioneel leren: "Kwink". 
Inclusief burgerschap en mediawijsheid. De methode is gericht op de kracht van een veilige groep en 
gericht op preventie (bijv. van pesten op school). 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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In schooljaar '18-'19 heeft het voltallige team deelgenomen aan een scholingstraject "Pedagogisch 
Tact", om onze kennis- en vaardigheden, om de verbinding met het individuele kind te kunnen maken, 
te versterken. Nieuwe leerkrachten worden in dit traject bijgeschoold.  
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Verbinding en Humankind, 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 geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

Wij werken met een continu rooster.
Schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur.

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 12:00 - 14:00  - 

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

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

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

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

Maandag: kinderen lunchen op school
Dinsdag: kinderen lunchen op school
Woensdag: kinderen lunchen op school
Donderdag: kinderen lunchen op school
Vrijdag: kinderen lunchen op school
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

2e Paasdag 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

2e Pinksterdag 06 juni 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Verbinding en Humankind, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Door kinderopvang organisaties 'De Verbinding' en 'Humankind'. Zij zijn gehuisvest in het 
schoolgebouw. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Studiedagen worden aan het begin van het schooljaar met ouders gecommuniceerd en zijn ook te 
vinden op onze website.

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Leerkrachten dagelijks inloop 8.20 u. en na 14.00 u.

Zorgoverleg Dinsdag eens in de 6 weken

De school is telefonisch bereikbaar van 8.00 - 16.30 uur via het algemene telefoonnummer 0413-472517.

Leerkrachten zijn op hun werkdagen per mail te bereiken. Als u de leerkracht even wilt spreken kan dit 
na schooltijd, of door het maken van een afspraak met de leerkracht. Even kort iets doorgeven kan 
tijdens de inloop tussen 8.20 en 8.30 uur. 

Directie is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0413-472517. Het maken van een 
afspraak kan via dit nummer. 

Het structurele zorgoverleg vindt plaats met intern begeleider, school maatschappelijk werk, 
gespecialiseerde leerkracht en wanneer nodig ook de ouders en/of groepsleerkrachten. 
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