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Voorwoord
De keuze voor een basisschool is er eentje die u weloverwogen moet maken. Gemiddeld zijn
ouders/verzorgers ongeveer 15 jaar verbonden met onze school. Daarom is het goed om te weten wat u
van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u kunnen verwachten.
We willen een gemeenschap zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich goed voelen. Zo kunnen
wij samen komen tot een optimale ontwikkeling van de kinderen. Vanuit respect voor iedereen,
waarderen we verschillen. We benaderen de kinderen vanuit een positieve instelling en een luisterende
en bemoedigende houding. Een kind kan zo komen tot voldoende zelfvertrouwen om nieuwe relaties
en uitdagingen aan te gaan voor een optimale toekomst.
Naast deze schoolgids geven wij elk jaar een schoolkalender uit. Hierin staat de jaarplanning van vrije
dagen, schoolreisjes, projectweken, sportdagen en vieringen. Achterin deze schoolkalender vindt u een
samenvatting van deze schoolgids. De schoolgids is er speciaal voor u en uw kind(eren). Wij willen u
inzicht geven in de opvattingen en gedachten die wij nastreven. Daarom adviseren wij u deze goed
door te lezen en wanneer er vragen zijn, nodigen wij u graag uit deze te stellen.
Voor ons is het elke dag een open dag. Dus wanneer u op zoek bent naar een basisschool, dan mag u
altijd langskomen om te zien en te ervaren of onze school de juiste voor u en uw kind is. Wij wensen u
veel leesplezier.
Het team van de Thomas van Aquinoschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Thomas van Aquinoschool
Louw Doniastraat 1
8607AT Sneek
 0515-433828
 http://www.thomasvanaquinoschool.nl
 info@thomasvanaquinoschool.nl
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Schoolbestuur
Bisschop Möller Stichting
Aantal scholen: 32
Aantal leerlingen: 6.200
 http://www.bisschopmollerstichting.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Gerlotte Majoor

info@thomasvanaquinoschool.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

252

2019-2020

Onze school start dit jaar met ruim 240 kinderen in 11 groepen. Met kinderen vanuit de hele wereld
komt iedereen in aanraking met vele verschillende culturen. Dit beschouwen wij voor iedereen als een
verrijking.
Wij werken bij voorkeur in kleine groepen. Met gemiddeld 20 tot 25 leerlingen in een groep kunnen wij
ieder kind die aandacht geven die hij of zij verdient. Tevens hebben we in elke bouw een
onderwijsassistent om tegemoet te komen aan individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

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
Veiligheid

Vertrouwen

Respect

Verantwoordelijkeid

Positief

Missie en visie
Midden in Sneek staat een school met een hart, de Thomas van Aquinoschool. Een ervaren en
betrokken team is hier werkzaam om het beste onderwijs te bieden voor uw kind. Op onze school kan
ieder kind zijn of haar talent ontdekken en begeleiden we hen hier graag bij vanuit een positieve,
invoelende, betrokken en empathische grondhouding. In een veilige omgeving mogen onze leerlingen
tot hun recht komen en wordt hen geleerd op zichzelf en in elkaar te vertrouwen.
Wij zijn een moderne katholieke school en staan voor samen leren en leven in het hier en nu. Onze
leerlingen komen uit allerlei verschillende landen en met elkaar weerspiegelen wij de samenleving. Er
wordt van én met elkaar geleerd, wat als een waardevolle verrijking wordt ervaren. Onze leerlingen
kijken niet meer naar dat wat hen verschillend maakt maar zien juist de overeenkomsten. Daardoor kan
ieder kind bij ons zijn wie hij is: zichzelf!

Prioriteiten
De aankomende jaren blijven wij ons richten op de verdere doorontwikkeling van brede school naar
integraal kindcentrum. Wij focussen ons op goed lesgeven, PBS, gezonde school en het optimaliseren
van een optimale ontwikkelingslijn voor alle leerlingen.

Identiteit
In de progressieve (moderne) katholieke levensbeschouwing neemt menswording en mens-zijn een
centrale plaats in. Met deze benadering als uitgangspunt streven wij er in ons onderwijs naar onze
leerlingen te laten uitgroeien tot attente, kritische, solidaire, verantwoordelijke en dienstbare mensen,
die gevoelig zijn voor zin- en zijnsvragen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

In ons frisse, moderne en kleurrijke gebouw, waar naast het consultatiebureau van de GGD, ook
kinderopvang, peuterspeelzalen Tommie en Kameleon en de naschoolse opvang gehuisvest zijn,
bieden wij meer dan onderwijs alleen.
Met een rijk aanbod aan (veelal kosteloos) naschoolse activiteiten voor de hele buurt, staan wij open
voor kinderen van 0 tot 14 jaar, voor hun ouders én onze buurtgenoten. Samen met het team van de
Thomas van Aquinoschool vormen zij een gemeenschap en dragen bij aan een positieve leefomgeving.
Wij vinden het belangrijk dat er op school een positieve en warme sfeer heerst. Pesten hoort daar niet
bij. Wanneer we pestgedrag signaleren, maken wij daar werk van. We stimuleren het positieve gedrag
van de kinderen onderling en zorgen dat het probleem met respect voor elkaar wordt opgelost.
Hiervoor gebruiken wij de sociaal emotionele aanpak PBS, Positive Behaviour Support.
Wij zetten ons in voor de lokale gemeenschap. Samen met onze samenwerkingspartners zijn wij de
schakel tussen ouders, buurtgenoten en lokale organisaties. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de
wijk en daarmee ook aan die van families, ouders en natuurlijk alle kinderen.

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

Verlof personeel
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft zullen we altijd eerst kijken of een collega leerkracht de
groep kan bemannen. Tegelijkertijd wordt er een verzoek gedaan bij de invalpoule om te bekijken of er
invaller kan komen. Is dit niet het geval dan verdelen we de leerlingen maximaal één dag over andere
groepen. Vanwege de aanvraagtoename rond invallers (vanwege Corona) kan in het uiterste geval een
groep naar huis 'gestuurd' worden. Wanneer dit voor langere tijd één bepaalde groep treft, kunnen we
ervoor kiezen dit af te wisselen met andere groepen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit te
voorkomen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Ons onderwijs biedt kinderen een basis waarmee zij met zelfvertrouwen in de samenleving kunnen
staan. Taal, rekenen en lezen vinden wij belangrijk. Daarnaast heb je natuurlijk meer nodig om jezelf te
ontwikkelen tot een sociaal en zelfstandig mens. Met ons onderwijs geven we ieder kind een brede
ontwikkeling mee, zowel verstandelijk als emotioneel. Leren is niet alleen het opdoen van kennis, ook
creatieve, sociale en culturele vaardigheden komen aan bod. Onze leerlingen doen bijvoorbeeld mee
aan natuurexcursies, toneelavonden, creatieve middagen en kunstprojecten.
We hebben een ruim opgezet en modern schoolgebouw met grote lokalen, gym- en speelzalen en een
centrale ruimte. Maar als het even kan, vind je ons ook buiten! Het begint al bij de kleuters die twee
keer per dag buiten spelen op het veilige speelplein met leuke klimtoestellen, een zandbak en
schommels. We sporten veel en doen aan zoveel mogelijk sportevenementen mee. Naast het veel
buiten zijn en sporten, zijn wij ook een gezonde school en doen wij mee met (landelijke) initiatieven om
gezonde voeding bij iedereen onder de aandacht te brengen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 uur

7 uur

30 min

30 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

5 u 15 min

5 u 15 min

1 uur

1 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

Nederlands
Fries
Rekenen/wiskunde
Wereldorientatie
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Kunst
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Catechese
Pauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 45 min

5 u 15 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 u 15 min

3 u 15 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Fries
30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Muziek
Pauze
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Schoolorkest
Naschoolse sportactiviteiten
Liften
Werkruimtes en spreekkamers

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.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Tommie en Kameleon. We gebruiken daarbij Piramide,
Opstap en Opstapje.
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Samen met de twee peuterspeelzalen zorgen wij voor een doorgaande lijn, hiervoor gebruiken wij de
peuter- en kleutermethode Onderbouwd. Wij zullen altijd via een 'warme' overdracht ervoor zorgen dat
de voorschoolse opvang aansluit bij datgene wat wij hier op school doen. Door de nauwe
samenwerking die wij met beide peuterspeelzalen hebben, spreekt het bijna voor zich dat de kinderen
doorstromen naar onze school. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat het voorschoolse aanbod
aansluit bij de basisschool.
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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.
Mocht er ondersteuning nodig zijn voor kinderen, dan vinden wij het belangrijk dat dit zo dicht en
vertrouwd mogelijk bij de kinderen aanwezig is. Daarom hebben we veel specialisten in huis die deze
zorg kunnen bieden. Dit gaat niet alleen over de zorg wanneer het even niet zo goed gaat met een kind,
maar ook wanneer het juist heel goed gaat en een kind extra uitdaging nodig heeft.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

2

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

18

Taalspecialist

2

Schoolmaatschappelijk werk

2

Logopedist

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Uit onderzoek weten we dat goed gedrag (aan) te leren is. Wij werken graag zoveel mogelijk preventief
tegen pesten. Dit doen we met de aanpak van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). SWPBS
is een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het
bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. SWPBS - kortweg PBS - richt zich
op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een
positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS
is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een
school opgehangen kunnen worden. Positive Behavior Support (PBS) is dus een doelmatige,
schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert
en gedragsproblemen voorkomt.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Eens in de twee jaar wordt er een schoolbrede enquête gehouden onder kinderen, ouders, leerkrachten
en directie. Deze nemen we af met WMK. Hierin wordt onder andere de sociale veiligheid van kinderen
gemeten. Uitkomsten van deze enquête gebruiken we vervolgens weer om onze school en ons
onderwijs te verbeteren.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Op onze school werken we met een omgangsprotocol. Deze maakt deel uit van onze PBS aanpak. Onze
gedragsspecialist, Tamara Bergsma, draagt zorg voor alles wat te maken heeft met PBS.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. A. Graafsma. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via info@thomasvanaquinoschool.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Vanwege Corona zien we ouders helaas minder in de school dan wenselijk. Ouderbetrokkenheid staat
bij ons hoog in het vaandel: samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling
van uw kind. Hierin trekken we graag samen op. Daarnaast kunnen we als basisschool niet zonder
ondersteuning van ouders. Tijdens activiteiten als avondvierdaagse, sportdagen, toneelavonden,
versieren van de school en dergelijke doen wij graag een beroep op onze ouders.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:We hebben een speciale app, genaamd Social
Schools. Via deze app kan de leerkracht per groep berichten en foto's sturen naar ouders. Ook
schoolaangelegenheden worden hier met u gedeeld. Te denken valt aan activiteiten die geweest zijn en
die nog volgen gaan voor die betreffende maand. Mede vanwege de privacy en veiligheid streven we er
naar alle ouders via deze manier te bereiken.

Klachtenregeling
Voor alle BMS scholen bestaat dezelfde klachtenregeling. Deze regeling is via de directeur
verkrijgbaar.

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

•

Ouders worden ingezet bij:
- ouderraad
- MR
- sportdagen
- avondvierdaagse
- toneelavonden
- schoonmaken van de klas en de school
- vrijwilligerswerk
- versieren van de school
- Kerst en sinterklaas
- culturele uitjes

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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Pasen

•

Sport- en speldagen

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

13

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Ouders die meehelpen op school zijn collectief verzekerd via de BMS.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Als uw kind ziek is, verzoeken wij dit u door te geven via de app 'Social Schools'. Op deze manier krijgt
de betreffende leerkrecaht rechtstreeks bericht en kunt u (ook hierover) onderling contact houden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via de app 'Social Schools' kunt u speciaal verlof aanvragen. De directeur zal u zo snel mogelijk
uitsluitsel geven of dit verlof geoorloofd is.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

In de maand januari nemen wij in alle groepen de tussen toets van Cito af. Dit is voor ons een belangrijk
meetpunt om te kijken waar kinderen qua leerniveau zich bevinden. Maar er is meer dan alleen een Cito
toets. Ook de methode gebonden toetsen (toetsen van elk vak) worden meegenomen in het leerniveau
van de kinderen. Het spreekt voor zich dat we ook kijken naar de sociaal emotionele ontwikkeling van
uw kind.
Op deze manier toetsen en kijken we naar het totale kind en kunnen we halverwege het jaar de balans
opmaken en bekijken wat uw kind nog extra nodig heeft in deze groep voor het aankomende halve jaar.

5.2

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.
Onze leerkrachten zorgen er elke dag voor dat onze kinderen zo goed mogelijk voorbereid zijn op de
Cito toets, maar belangrijker nog op het voortgezet onderwijs. Zij zorgen ervoor dat ieder kind naar het
vervolg onderwijs gaat wat bij hem of haar past.
Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer gebruikt om u en uw kind te laten zien, welk vervolgonderwijs
het beste bij hem/haar past.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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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

Wij kijken naar de complete ontwikkeling van uw kind. We kijken niet naar alleen de scores die hij/zij de
afgelopen jaren heeft gehaald, maar ook naar de sociale ontwikkeling van uw kind, inzet en
leerhouding.
De leerkrachten in groep 8 gebruiken de plaatsingswijzer om het vervolgadvies aan u en uw kind te
geven. Op deze manier worden de Cito scores van de afgelopen drie jaar meegenomen in het
plaatsingsadvies. Het advies van de leerkracht van groep 8 is bindend voor het voortgezet onderwijs.
Na het advies wordt de centrale eindtoets nog gemaakt. Belangrijk voor de kinderen en de school om
te zien waar de kinderen staan. Met de centrale eindtoets kan het plaatsingsadvies nog worden
bijgesteld (naar boven).
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

8,1%

vmbo-b

10,8%

vmbo-b / vmbo-k

5,4%

vmbo-k

24,3%

vmbo-(g)t

27,0%

havo

13,5%

vwo

5,4%

onbekend

5,4%

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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Veiligheid

Respect

Zelfvertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat er op school een positieve en warme sfeer heerst. Pesten hoort daar niet
bij. Wanneer we pestgedrag signaleren, maken wij daar werk van. We stimuleren het positieve gedrag
van de kinderen onderling en zorgen dat het probleem met respect voor elkaar wordt opgelost.
Wij zetten ons in voor de lokale gemeenschap. Samen met onze samenwerkingspartners zijn wij de
schakel tussen ouders, buurtgenoten en lokale organisaties. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de
wijk en daarmee ook aan die van families, ouders en natuurlijk alle kinderen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
In het schooljaar 2015/2016 zijn wij begonnen met de invoering van Postive Behavior Support. Deze
sociaal emotionele aanpak voeren wij schoolbreed in (school wide).
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak om een positief en veilig
schoolklimaat te bevorderen. Het doel is om systematisch probleemgedrag te voorkomen en een
leerklimaat te realiseren waarvan alle kinderen optimaal kunnen profiteren. Deze universele
schoolbrede preventieve benadering richt zich zowel op de cultuur als op gedragsondersteuning van de
kinderen.

5.5

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.
De kwaliteitszorg binnen onze school wordt verzorgd door de coördinator passend onderwijs en de
directeur. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat wij zicht hebben op de ontwikkeling van ieder kind.
Hiervoor zijn er afspraken gemaakt hoe wij schoolbreed lesgeven. Gedurende het schooljaar worden er
groepsbezoeken gedaan door de interne begeleider en directeur om te bekijken of de schoolafspraken
nagekomen worden en waar we schoolbreed qua ontwikkeling aan moeten werken. Hierin wordt ook
de ontwikkeling van leerkrachten meegenomen. Wij gebruiken hiervoor verschillende instrumenten
zoals digitale observatiesysteem.
Het aankomende schooljaar blijven wij ons ontwikkelen op didactisch handelen via de Edi methode in
de groepen 3 t/m 8, verdieping van onze kleutermethode Onderbouwd en PBS. Daarnaast zijn wij
continu bezig met de juiste profilering en implementatie van professionele cultuur van onze school, dit
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willen we kracht bij zetten door 360 graden- feedback in te gaan zetten.
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6

Schooltijden en opvang

Wij hanteren een continurooster van vijf gelijke dagen. Elke dag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.00
uur. De groepen 1 tot en met 4 zijn vrijdagmiddag om 12.00 uur uit. Kinderen eten samen met de
leerkracht in de groep en spelen buiten onder toezicht van leden van ons team. Dat is wel zo veilig.
Binnen ons gebouw beschikken wij over verschillende expertises. Zo is er een consultatiebureau
gehuisvest, zijn er twee peuterspeelzalen en een naschoolse opvang. Voor de kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben, zijn er onderwijsassistenten, een logopedist en een
schoolmaatschappelijk werker in huis. Op deze manier kunnen wij de totale zorg voor kinderen
waarborgen.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1 t/m 4 is om 12 uur vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

allen

2 maal per week 60 minuten

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
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Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderwoud, 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
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderwoud, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

12 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

03 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 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)

Directeur

elke dag

8.30 - 17.00 uur

Schoolmaatschappelijk werk

dinsdagmiddag

13.00 - 16.00 uur

Gebiedsteammedewerkers

dinsdagmiddag

13.00 - 16.00 uur
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