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Wij vinden het fijn dat u geïnteresseerd bent in onze fijne school Kienehoef.    

Als ouder, heeft u de taak om een school te zoeken waar uw kind zich het best kan ontplooien. Een 
school waar het kind zich veilig en prettig voelt en zich zoveel mogelijk kennis en vaardigheden eigen 
kan maken. Deze schoolgids is een instrument om u bij dit keuzeproces te helpen. Tevens willen wij, 
met deze schoolgids, onze huidige ouders van alle relevante zaken op de hoogte brengen.    

Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en wat kinderen er leren. Scholen hebben 
verschillende kwaliteiten. Om ouders meer inzicht te geven in waar basisschool Kienehoef voor staat, 
wordt deze schoolgids uitgegeven. Zodat u weet wat onze school ouders en kinderen te bieden heeft. 
Ook kunt u zien dat we alle algemene informatie die voor geheel SKOSO geldt in een apart deel hebben 
opgenomen. (zie hiervoor www.skoso.nl).  
Alle actuele zaken van BS Kienehoef kunt u vinden op onze website (www.bskienehoef.nl)  

De echte sfeer zult u moeten ervaren en daarvoor kunt u gewoon een afspraak maken. We nemen graag 
de tijd om uw vragen te beantwoorden en u persoonlijk rond te leiden.       

Na het lezen van deze schoolgids heeft u een reële indruk hoe leerkrachten, leerlingen en ouders een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Kienehoef.   Kortom …… een school 
om je thuis te voelen!    

Mede namens het team van Basisschool Kienehoef,  
Emely Teeuwen, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Kienehoef
Mariannestraat 34 A
5491JD Sint-Oedenrode

 0413475242
 http://www.bskienehoef.nl
 info@bskienehoef.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Emely Teeuwen info@bskienehoef.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

218

2019-2020

Op 01-10-2017 had de school 205 leerlingen
Op 01-10-2018 had de school 218 leerlingen
Op 01-10-2019 had de school 218 leerlingen
Op 01-10-2019 telt de school 223 leerlingen

Schoolbestuur

'Stg. voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode'(SKOSO)
Aantal scholen: 7
Aantal leerlingen: 1.261
 http://www.skoso.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006.

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

Geluk

SamenPersoonlijke groei

Betrokkenheid Vreedzame School

Missie en visie

Missie 
Basisschool Kienehoef is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te 
ontwikkelen in een warme, sociale en rijke omgeving. Onze school is een eigentijdse, uitdagende 
“speelleertuin” voor kinderen. In deze veilige omgeving spelen, ontdekken en leren kinderen om te 
groeien naar evenwichtige, zelfstandige personen. De kinderen worden voorbereid op de maatschappij 
van morgen en we geven ze goede 'tools' en bouwstenen mee voor het vervolgonderwijs en hun 
toekomst. 

Visie
BS Kienehoef Wij willen dat kinderen elke dag met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen in een 
veilige, rijke en uitdagende leeromgeving. Er wordt gewerkt aan een fijne sfeer in de groepen. Wij willen 
dat kinderen hun talenten en mogelijkheden optimaal ontwikkelen, passend bij iedere persoonlijkheid. 
Samen met kinderen, ouders, team en omgeving geven we betekenisvol onderwijs aan kinderen. De 
school beschikt over een ervaren, initiatiefrijk team dat op elkaar inspeelt. Het team draagt zorg voor 
een sterk pedagogisch klimaat. Het pedagogisch klimaat vormt één van de pijlers voor een fijne, 
verantwoorde en productieve werksfeer, waarin kinderen actief bij het leerproces zijn betrokken. Het 
team is zich zeer bewust van haar pedagogisch en didactisch handelen. Uitgangspunt hierbij is: Samen 
groeien naar geluk! Samen richting geven aan persoonlijke groei en geluk 

Geluk en pedagogisch klimaat 
We zijn een school waar pedagogisch denken en handelen hoog in het vaandel staat. De leerkrachten 
gaan op een respectvolle manier met de leerlingen om, waarbij op een positieve manier normen en 
waarden zowel op school-, als op groepsniveau worden gehanteerd. De leerlingen ervaren dat de sfeer 
in de groepen goed is en dat de leerkrachten hieraan op een prettige wijze bijdragen. Ook zij zelf voelen 
zich verantwoordelijk voor dit proces. Deze grondhouding wordt gestimuleerd vanaf de eerste 
schooldag. Het principe van de Vreedzame School is het uitgangspunt. Wij vinden het van groot belang 
dat ieder kind zich veilig voelt en willen dat het kind positief denkt over zichzelf en anderen. Dit om bij 
te dragen aan het geluk en het zelfvertrouwen van het kind. 

Persoonlijke groei 
We zien in ieder kind een uniek persoon dat midden in deze wereld staat, ontelbare impulsen 
binnenkrijgt en zich in de omgeving aan het ontwikkelen is. Het kind ontdekt waarden, zijn/haar 
talenten en ontwikkelpunten en volgt daarin een eigen weg. Rekening houdend met de talenten en 
ontwikkelpunten van kinderen zorgen we ervoor dat de school een omgeving is die het kind prikkelt en 
uitdaagt om actief te leren. 
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Samen 
Het sterk pedagogisch klimaat op school ontstaat door de grondhouding van leerkrachten in 
combinatie met activiteiten die de saamhorigheid van een groep versterken. Kinderen leren dat 
samenwerken bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling en aan die van een ander. We steken energie in het 
voorkomen van problemen en in het belonen van goed gedrag. Samen is een kernwaarde die bij het 
team hoort. Er wordt veel tijd besteed aan overleg, samenwerking en nascholing en we volgen hierin 
onze gezamenlijk gedragen visie, die een doorgaande lijn van werken waarborgt van groep 1 t/m groep 
8. Een goede communicatie tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. We staan open voor de 
dialoog met ouders zodat we als partners in onderwijs samen invulling kunnen geven aan pedagogische 
waarden. Ouderhulp is van onschatbare waarde. Hierdoor ontstaat betrokkenheid van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind. 

Betrokkenheid en eigenaarschap 
Leerlingen sturen op aangeven van de leerkracht het eigen leer- en ontwikkelingsproces. We zien dat 
leerlingen meer gemotiveerd zijn wanneer zij zelf invloed hebben op wat ze leren, bijvoorbeeld doordat 
ze kunnen kiezen uit opdrachten of zelf hun planning kunnen maken. Dit noemen we eigenaarschap. 
We voeren kindgesprekken met alle kinderen om dit proces te begeleiden. Niet alle kinderen 
beschikken over dezelfde mogelijkheden. Om de betrokkenheid te verhogen sluiten leerkrachten aan 
bij individuele verschillen in aanleg, tempo en motivatie. Ook aan de creatieve ontwikkeling (muziek, 
dans, drama, beeldende vorming, tekenen, multimedia) wordt veel aandacht besteed. Hierbij krijgen 
leerlingen de kans om kwaliteiten te ontdekken en zich veelzijdig te ontwikkelen. 

Leren 
Leren wordt betekenisvoller als je beseft dat alles op een bepaalde manier met elkaar samenhangt. Het 
is het vermogen om deze relaties te zien en te begrijpen. De wereld om ons heen bestaat uit relaties, 
niet uit losse feiten, dingen of gebeurtenissen. Kinderen gaan hierdoor de wereld zien als één 
geheel i.p.v. als een optelsom van allemaal losse delen. Ons onderwijs is afgestemd op de kerndoelen 
die voor het basisonderwijs gelden en we maken gebruik van vernieuwende hulpmiddelen. 

Prioriteiten

Het team blijft doelgericht werken aan een doorgaande lijn in aanpak en werkwijze door de hele school 
t.a.v. de basisvakken en vaardigheden en houdt zich op de hoogte van allerlei vernieuwingen binnen het 
onderwijs. 
Door middel van informeel leren en studiedagen wordt de professionaliteit van de leerkracht steeds 
verhoogd ten gunste van de onderwijskwaliteit.

In het kader van het onderwijskundig beleid zal onze school in de schoolplanperiode (2019-2023) de 
volgende doelen nastreven en activiteiten ontplooien:

Onderwijsproces (OP 1) Aanbod: Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals 
rekenen, spelling, lezen en taal in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden 
aangeboden in een leerstofjaarklassengroep met één of twee vaste leerkrachten. In de middag willen 
wij ons meer gaan richten op thematisch en geïntegreerd zaakvakkenonderwijs. Dit laatste wordt 
mogelijk uitgebouwd met vakken als techniek, creatieve vakken, schrijven, muziek, sport etc.   
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Onderwijsproces (OP 8) Toetsing en afsluiting: Actief leren zonder cijfers! Leerlingen kunnen hun 
talenten ontwikkelen en worden in hun kracht gezet. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor 
verschillen en maatwerk. Om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling is het van 
belang dat we zicht hebben op het niveau en de ontwikkeling van de leerling. Het aanleren van 
bepaalde vaardigheden is binnen een aantal vakken net zo belangrijk als het opdoen van kennis. We 
gaan op zoek naar een methode die gestoeld is op feedback in plaats van cijfers en/of beoordelingen. 
Formatief evalueren heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun 
motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. Feedback geven en krijgen is een 
essentieel onderdeel van succesvolle formatieve evaluatie. 

Onderwijsresultaten (OR 1) Resultaten: Van opbrengstgericht werken op schoolniveau (het goed zicht 
hebben op de onderwijsresultaten van de leerlingen op de school als geheel) naar opbrengstgericht 
werken op groepsniveau. Bij opbrengstgericht werken op groepsniveau hebben leerkrachten goed zicht 
op de capaciteiten van hun leerlingen, hun mogelijkheden en beperkingen. Op basis van deze kennis 
hebben zij verwachtingen van de prestaties van hun leerlingen, stellen zij doelen en proberen zij uit 
iedere leerling te halen wat erin zit. Hoge verwachtingen zijn hierbij essentieel, evenals het geven van 
feedback aan de leerlingen over hun leerprestaties. Het goed kunnen analyseren van toets resultaten is 
een belangrijke vaardigheid van leerkrachten.   

Het onderwijs wordt afgestemd op het gebied van leertijd, leerstofaanbod (verwerkingsstof) en 
instructie. Leraren maken bewust en doelgericht keuzes uit deze afstemmingsmogelijkheden (door 
middel van een groepsplan en/of met behulp van een datamuur*). Zij streven daarbij in de eerste plaats 
naar convergente differentiatie, dat wil zeggen dat zij proberen leerlingen zoveel mogelijk als groep bij 
elkaar te houden en differentiatie toepassen door bijvoorbeeld gebruik te maken van 
minimumprogramma’s en extra uitdagende programma’s.  

* Een datamuur visualiseert de opbrengsten van de school en de groep. De gegevens op de datamuur 
vormen de basis voor de instructiebehoeften van de leerlingen.     

Voor de uitwerking van de 5 kwaliteitsgebieden van het onderzoekskader 2017 verwijzen we naar het 
meerjarenplan BS Kienehoef 2019-2023.

Identiteit

Basisschool Kienehoef is een katholieke basisschool. Er wordt een breed toelatingsbeleid gevoerd. 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.

De Vreedzame school
Op onze school vinden we het belangrijk dat ieder respect heeft voor elkaar. We zijn samen 
verantwoordelijk voor een fijne sfeer op school. Bij binnenkomst is er bijvoorbeeld aandacht voor ieder 
kind door de kinderen persoonlijk welkom te heten. Basisschool Kienehoef werkt succesvol met de 
methode De Vreedzame School. 
Bij problemen wordt er getracht om samen tot een oplossing te komen. Leerlingen uit groep 8 kunnen 
dan fungeren als mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van het probleem. Dit versterkt het 
autonomiegevoel, want zij hebben samen een oplossing bedacht. Er wordt gezocht naar win-win 
oplossingen, waar iedereen zich in kan vinden. 
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Kinderen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, zonder dat dat tot ruzie hoeft te leiden. 
De kinderen worden gestimuleerd om opstekers te geven aan elkaar. Dit ondersteunt een fijne sfeer in 
de klas en dit zorgt voor groepsbinding. Ze leren hoe ze emoties bij zichzelf en bij anderen kunnen 
herkennen en hoe ze hiermee om moeten gaan. 
We vinden het belangrijk dat kinderen goede communicatieve vaardigheden aanleren zoals goed 
luisteren naar elkaar, vragen stellen en zich verplaatsen in de ander. 
Basisschool Kienehoef heeft de intentie om pesten te voorkomen. Wanneer een kind zich niet prettig 
voelt, dan nemen de leerkrachten deze signalen uiterst serieus en zij zoeken dan samen met de 
betrokken kinderen naar een oplossing.

Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag 
namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school 
belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op 
school en wat iedereen graag ziet gebeuren.
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We proberen zoveel mogelijk uit te gaan van de talenten van leerkrachten. We kennen de volgende 
specialisaties binnen basisschool Kienehoef:

• Taalspecialist
• Rekenspecialist
• Hoogbegaafdheidspecialist
• Kleuterspecialist

Ons aanbod in kunstlessen wordt verzorgd door de CHV Academy.
Er is een vakleerkracht muziek beschikbaar voor de groepen 4, 5 en 6.
Het programma van CHV Academy bestaat uit kunstlessen. 
Dat wil zeggen dat er ook elementen van andere disciplines zoals dans, drama en beeldend terug kunt 
gaan vinden in de muzieklessen.
Wij hebben geen vakleerkracht Spel- en bewegingsonderwijs in dienst. Wel hebben we een fulltime 
leerkracht, die een grote stimulans geeft aan sport, spel- en beweging voor de hele school. 

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. Basisschool Kienehoef heeft op 1 september 2017 het Label 
gehaald! “We dragen daarmee bij aan een stukje veiligere omgeving voor onze kinderen.” In december 
2017 is het Label officieel uitgereikt. Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl 

Groepenverdeling en Team:
De verdeling van de groepen en leerkrachten van dit schooljaar kunt u vinden op onze website

Aanmelden, overdracht en instromen: U kunt uw kind aanmelden op de volgende manieren: 

• gedurende het gehele schooljaar met behulp van het aanmeldingsformulier op onze website.
• tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur gedurende het gehele schooljaar. (Graag 

vooraf een afspraak maken.) 
• tijdens de open dag in januari/februari    

Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Verlof personeel

Op het moment dat een leerkracht afwezig is, door ziekte of vanwege een andere oorzaak, wordt hij/zij 
vervangen. 
Daarom is onze school aangesloten bij een vervangingspool.
Stap 1: We zoeken vervanging bij de desbetreffende pool. 
Stap 2: Er kan geen vervanging gevonden worden. Dan zijn er verschillende ‘oplossingen’:

• Leerkrachten die op dat moment geen klassentaken hebben, gaan indien mogelijk in de klas 
(eventueel kunnen er dan intern verschuivingen nodig zijn).

• De groep die zonder leerkracht zit, wordt verdeeld over de andere groepen. Iedere klas krijgt een 
aantal kinderen erbij. Voor deze situaties heeft iedere groep een map met activiteiten 
klaarliggen. Ouders van deze kinderen krijgen een berichtje. In een uiterst geval kan het 
voorkomen dat een groep een dag geen les heeft. Uiteraard worden de ouders hierover 
geïnformeerd. 

De maatregelen onder stap 2 beschouwen we als noodmaatregelen voor één dag. We willen zo veel 
mogelijk voorkomen dat we de kinderen naar huis moeten sturen. We bespreken in de teamvergadering 
regelmatig hoe vaak zich een dergelijke situatie heeft voorgedaan en wat de gevolgen voor het 
onderwijs zijn geweest. Indien nodig passen we onze maatregelen aan.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Muziek

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

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 7 uur 7 uur 

Voorbereidend rekenen
4 uur 4 uur 
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalontwikkeling
5 uur 5 uur 

Schrijven en motorische 
oefening 30 min 30 min

Wereldoriëntatie
30 min 30 min

Vreedzame school en 
levensbeschouwing 30 min 30 min

Tekenen, 
handvaardigheid en 
techniek

30 min 30 min

Muziek, dans en drama
30 min 30 min

Bewegingsonderwijs
5 uur 5 uur 

Verkeer en sociale 
redzaamheid 15 min 15 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 u 30 min 2 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 

Taal
5 uur 6 uur 6 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

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

Wereldoriëntatie
30 min 1 uur 1 u 45 min 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 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 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
45 min 45 min 1 uur 

Begrijpend lezen
1 uur 1 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 

Spelling
1 u 45 min 1 u 45 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Schrijven en motorische 
oefening 2 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 15 min
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Het vak wereldoriëntatie wordt geïntegreerd aangeboden. Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, 
techniek en natuurkunde staan niet los van elkaar. We werken met een geïntegreerde methode; Blink.

We vinden het belangrijk dat het voldoet aan de volgende criteria:

• Vakoverstijgend
• Wereld naar binnen halen en kinderen de wereld buiten laten ontdekken
• Samen met andere groep(en)
• Vanuit leerlijnen 
• Betekenisvol

Verkeer en sociale 
redzaamheid 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Tekenen, 
handvaardigheid en 
techniek

1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 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:

• Computerlokaal
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• Technieklokaal / Ontdeklab
• Peuterspeelzaal

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, De Verbinding. We gebruiken daarbij Uk en Puk.

Wij werken ook samen met Humankind (locatie: Dommeltoren Sint-Oedenrode). 
Er is een VVE-aanbod via kinderopvang De Verbinding in de school.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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.

De school is op basis van het ondersteuningsprofiel, het schoolplan, het jaarplan, de opbrengsten en de 
resultaten in staat om 98% van alle kinderen die worden aangemeld  basisondersteuning te geven. 
Ouders, leerkrachten en kinderen geven in de tevredenheidsonderzoeken aan dat de school doet wat 
ze zegt en zijn hier ook heel tevreden over.

In de volgende paragraaf kunt u zien welke gediplomeerd specialisten aanwezig zijn op onze school. Zij 
zijn meestal in de rol van groepsleerkracht en hun specialisme wordt indien nodig ingezet. De dagdelen 
die u hieronder ziet zijn het aantal dagdelen dat ze aanwezig zijn op school.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Rekenspecialist 8

Specialist hoogbegaafdheid 7

Kleuterspecialist 10
Intern begeleider / coördinator 
Passend Onderwijs

7

Taalspecialist / dyslexiespecialist 10

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Basisschool Kienehoef werkt succesvol met de methode De Vreedzame School.
Deze methode besteedt niet alleen structurele aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen, maar werkt ook aan een (nog) prettiger klimaat waarin alle kinderen zich thuis voelen. De 
methode doet een appèl op de eigen verantwoordelijkheid en het zelf oplossend vermogen van 
kinderen als het gaat om gedrag, zelfstandigheid en het omgaan met conflicten (o.a. m.b.v. 
mediatoren). De aanpak heeft een preventief effect als het gaat om pesten omdat er systematisch 
aandacht wordt besteed aan hoe we omgaan met elkaar en hoe we elkaar in staat stellen om samen 
een fijne groep en sfeer te creëren.
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
"ZIEN" (groep 3 t/m 8) en "KIJK" (groep 1 en 2).

Zien! 
Dit is een observatie- en registratiesysteem dat helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling.

Kijk! 
Sinds dit schooljaar werken we als school met het observatie- en registratiesysteem KIJK!, omdat we 
het belangrijk vinden om kinderen in hun ontwikkeling te volgen. KIJK! werkt met ontwikkelingslijnen. 
Een ontwikkelingslijn geeft aan wat de stappen in een ontwikkeling zijn. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Wij hebben een werkgroep ¨de Vreedzame School". Hierin heeft de anti-pestcoördinator ook zitting. U 
kunt de anti-pestcoördinator bereiken via e-mailadres: info@bskienehoef.nl.

14



Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouderpanel

Klachtenregeling

De klachtenregeling is bovenschools geregeld via Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode 
(SKOSO). Informatie over de klachtenregeling van onze school is te vinden op de website van SKOSO; 
www.skoso.nl

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Via o.a. informatieavonden, ouderbrieven, de maandelijkse (digitale) nieuwsbrief het "Kienehoef 
Nieuws" en het ouderportaal. 

Om de communicatiestroom tussen alle partijen,  Ouders, team, OR en MR, éénduidig te laten verlopen 
hanteren wij een communicatieprotocol. Dit protocol is te vinden op onze website

Basisschool Kienehoef ziet ouders als educatieve partners. 

Een goede communicatie tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. We staan open voor de 
dialoog met ouders zodat we als partners in onderwijs samen invulling kunnen geven aan pedagogische 
waarden. Ouderhulp is van onschatbare waarde, betrokkenheid op school maar ook thuis bij uw kind. 

Daarnaast stelt de school de ouders in de gelegenheid om deel te nemen aan diverse activiteiten als 
hulpouder, begeleider en/of als belangstellende. Dit vergroot de betrokkenheid van ouders bij het 
onderwijs.

Ook vindt de school het belangrijk om feedback van de ouders te ontvangen. Naast individuele 
gesprekken en informatieavonden worden er tweejaarlijks ook tevredenheidspeilingen gehouden 
onder ouders, kinderen (van groep 5 t/m 8) en leerkrachten. Ook de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad staan in nauw contact met de ouders zodat signalen over het functioneren 
tijdig bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

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 € 15,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen

• Sinterklaas

• Verjaardagen, afscheid leerkrachten

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Met een deel van de ouderbijdrage wordt het schoolreisje betaald. Indien nodig wordt hiervoor een 
extra bijdrage van ouders gevraagd.

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.

Ouders worden ingezet bij o.a. vieringen, Schoolreis, feesten- en sportactiviteiten.

Voor de samenstelling van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad verwijzen wij u graag naar onze 
website.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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.

4.3 Schoolverzekering

Zie hiervoor de website van Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode. www.skoso.nl 
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Telefonisch:
van maandag tot vrijdag vanaf 08:00u.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlof 
Wanneer leerlingen verlof nodig hebben, dient dit tijdig door de ouders aangevraagd te worden. Op 
onze website kunnen ouders dit aanvraagformulier downloaden. Het formulier dient op tijd bij de 
directeur ingeleverd te worden. Het heeft tijd nodig om deze aanvraag te verwerken. Wij vragen u voor 
het aanvragen van structureel verlof (bijv. logopedie, tandartsbezoek enz.) om ook vooraf het 
aanvraagformulier in te dienen. Op de achterzijde van het aanvraagformulier kunt u lezen wat de 
voorwaarden en regels zijn. We gaan ervan uit dat u niet zomaar verlof aanvraagt.   

Luxe verzuim 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de 
schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Wanneer ouders kinderen thuis houden van 
school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan, noemen we dit luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) 
thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar 
van de gemeente direct een proces-verbaal.
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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, de intern begeleider en 
de directeur. 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, de intern begeleider en de directeur concrete afspraken gemaakt voor de 
komende periode.

5.2 Eindtoets

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?

In het schooljaar 2017-2018 scoorden we met de eindtoets net onder het landelijk gemiddelde.
We hebben mee gedaan aan een digitaal experiment van CITO en denken dat dit invloed heeft gehad 
op het resultaat. 

In het schooljaar 2018-2019 hebben we gebruik gemaakt van "ROUTE 8" om de eindtoets af te nemen.

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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Schoolscore 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 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 4,3%

vmbo-b 21,7%

vmbo-b / vmbo-k 8,7%

vmbo-k 4,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 8,7%

vmbo-(g)t 13,0%

vmbo-(g)t / havo 8,7%

havo 8,7%

havo / vwo 8,7%

vwo 13,0%

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 en betrokkenheid

Persoonlijke groeiGeluk

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De school investeert  in het leggen van goede relaties met kinderen, ouders en de omgeving. Om een 
goede relatie te realiseren worden activiteiten op school- en groepsniveau georganiseerd die bijdragen 
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tot saamhorigheid, groepsvorming en een fijne sfeer. Hiervoor wordt de Vreedzame School als 
methodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen ingezet. Door gesprekken te voeren 
met kinderen, ouders en leerkrachten vormt de school zich een goed beeld van de onderwijsbehoeften 
van de kinderen met als doel een sterk welbevinden en een hoge betrokkenheid te realiseren. 

Om e.e.a. goed te kunnen monitoren wordt het registratiesysteem ZIEN gebruikt zodat de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen op diverse aspecten gevolgd kan worden waardoor interventies 
kunnen worden ingezet.Bij de pedagogische groepsbesprekingen met leerkrachten, intern begeleider 
en directeur wordt ZIEN gebruikt als indicator en op basis van de verkregen informatie worden 
vervolgafspraken gemaakt.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Als school vinden wij kwaliteitszorg erg belangrijk. Dit houdt in dat we medewerking verlenen aan een 
meerjarig traject waarbij zelfevaluaties en interne audits door collega’s van SKOSO-scholen worden 
ingezet om, samen met inspectie-onderzoek en tevredenheidsonderzoeken, tot een juist beeld te 
komen over de kwaliteit van het onderwijs op BS Kienehoef. De resultaten van het 
schooltevredenheidsonderzoek 2019 kunt u vinden op onze website. Het onderzoek vindt 1x per 2 jaar 
plaats.

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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6 Schooltijden en opvang

Wij hanteren voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 het continurooster; 4-gelijke dagen rooster. 
Met het 4 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt 
duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. De kinderen hebben één vrije middag in de week, de 
woensdag. Er is een lunchpauze- en speelpauze van 45 minuten. 

Lunchpauze bij 4-gelijke dagen rooster:
Alle leerlingen lunchen op school. De lunchtijd is van 11.45 uur tot 12.00 uur. De kinderen eten in de 
klassen met de eigen groepsleerkracht. De leerlingen nemen zelf hun lunch van thuis mee. 

Rond 12.00 uur spelen alle leerlingen buiten onder toezicht van 3 surveillanten.

Fruit eten 
Iedere ochtend eten in alle groepen de kinderen fruit en/of groente op school. Dit brengen de kinderen 
zelf mee. Dit wordt gezamenlijk in de klas opgegeten. Wat de leerlingen eten is de 
verantwoordelijkheid van ouders. Met het eten van groente/fruit op school kunnen we de kinderen 
helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezonder leven. 

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 11:45 12:30 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 11:45 12:30 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 11:45 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 11:45 12:30 - 14:30  - 

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3 en 4 Maandag

Gymnastiek 1 en 2, 5, 6 7 en 8 Dinsdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 13 februari 2021 21 februari 2021

2e Paasdag 05 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Verbinding en Humankind, buiten 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

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

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Er is wel mogelijkheid tot opvang via:

De verbinding 
Humankind

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Het gymrooster is te vinden op onze website.

Schoolzwemmen:
In het schooljaar 2020-2021 gaan de leerlingen uit groep 4 niet zwemmen i.v.m. de verbouwing van het 
zwembad.
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Studiedagen voor het schooljaar 2020-2021 zijn te vinden op onze website

2e Pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 24 juli 2021 05 september 2021

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)

Algemeen maandag t/m vrijdag 08:00u - 16:30u

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, maakt u dan even een afspraak. Wij nemen dan graag de 
tijd om uw vragen te beantwoorden.
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