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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool St Gregorius
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool St Gregorius
Van der Looswei 4
8615LV Blauwhuis
 0515579262
 http://www.gregoriusschool.nl
 info@gregoriusschool.nl
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Schoolbestuur
Bisschop Möller Stichting
Aantal scholen: 32
Aantal leerlingen: 6.244
 http://www.bisschopmollerstichting.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Rixt Minnema

r.minnema@gregoriusschool.nl

De schooldirecteur is integraal leider van haar school en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
schools beleid en de uitvoering daarvan. Alle bij deze verantwoordelijkheid behorende bevoegdheden
zijn door het College aan de schooldirecteur gemandateerd.
De directeur van de school is 3,5 dagen aanwezig. Wanneer u haar wilt spreken, kunt u altijd even
binnen lopen of bellen/mailen om een afspraak maken.
Op de overige dag(delen) is zij werkzaam op de St. Martinusschool in Makkum, waar zij tevens
directeur is.

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

110

2018-2019

1.2

Profiel van de school
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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.

Kernwoorden
Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid

Veiligheid

Samen werken

Verwondering

Missie en visie
Onze missie
"Leren, leven, beleven"
Leren: optimaal ontwikkelen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid.
Leven: zelfredzaamheid, samenwerken, samenleven.
Beleven: verwonderen, betrokkenheid, interactie.
Met de missie van de school bedoelen wij de opdracht die wij hebben. Het is onze taak om kwalitatief
goed en verantwoord onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen. Onze missie is gebaseerd op de
volgende uitgangspunten. Aan deze punten hechten wij veel waarde en zijn richtinggevend bij het
opstellen en uitvoeren van ons onderwijskundig beleid.
•
•
•
•
•
•

Het kind staat centraal – ieder kind is verschillend.
Wij willen zorg dragen voor een goede relatie tussen leerling en leerkracht.
Wij willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen (cognitief, creatief en sociaalemotioneel).
Wij willen opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Wij willen dat kinderen leren samenwerken.
Wij willen een school zijn waarin we kinderen leren om open te staan voor elkaars mening.

Onze visie
Om missie en visie vorm te geven, richten wij ons als onderwijsgevende organisatie ons onderwijs
dusdanig in dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om vanuit een
duidelijke en voorspelbare structuur te werken. Dit zorgt voor rust, duidelijkheid en veiligheid en zijn
voor ons voorwaarden voor een goed schoolklimaat. Ook vertrouwen is een belangrijke peiler.
Vertrouwen in elkaar is de basis voor bereidheid tot samenwerking. Daarnaast willen we aansluiten bij
een steeds veranderende maatschappij. Belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen worden
besproken in de klassen.
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Het kind staat centraal
Onze school werkt kindgericht; de ontwikkeling van het kind staat centraal. Wij zorgen voor Passend
Onderwijs. Dit doen we door (waar mogelijk binnen de eigen groep) te differentiëren in het
leerstofaanbod, in tempo en moeilijkheidsgraad. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier
naar school gaan. Wij proberen dit te bereiken door uit te gaan van de individuele mogelijkheden van
elk kind en die te stimuleren. Echter, naast intellectuele vorming worden ook de sociale-, de
emotionele- en de creatieve ontwikkeling belangrijk gevonden. Ons doel is kinderen te begeleiden bij
hun totale persoonsvorming.
Relatie leerling – leerkracht
Het welbevinden, autonomie en de betrokkenheid van de kinderen staat bij ons op school centraal. Een
basis voor het gevoel van veiligheid is een goede relatie tussen een kind en zijn/haar directe medemens.
We hechten veel waarde aan het bouwen aan een goede relatie van de leerkrachten met hun
leerlingen, zodat zij zich in een prettige en veilige sfeer met elkaar kunnen ontwikkelen.
Optimale ontwikkeling
Wij vinden dat onze leerlingen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Wij zijn van mening dat
kinderen dit niet op eigen houtje kunnen. De school speelt daarbij een essentiële rol. Het is bij uitstek
de taak van de leerkracht om de leerling aan te zetten tot leren. Leren houdt voor ons veel meer in dan
het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, met het leren
hanteren van oplossingsmethoden en met het leren ontwikkelen en toepassen van denk- en
leerstrategieën. Wij besteden veel tijd en aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen,
omdat vaardigheden op dit gebied de basis vormen voor verdere ontwikkeling. Kinderen verschillen
onderling in leervermogen, tempo, interesse en het ontwikkelen van vaardigheden. We proberen ons
onderwijs hier zo goed mogelijk op aan te passen. Op die manier trachten we bij ieder kind het
maximale rendement te halen. Onze grondhouding daarbij is dat leerlingen meer presteren wanneer
men hoge verwachtingen heeft.
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
We willen dat de kinderen zichzelf later in de maatschappij weten te redden. Zelfredzaamheid,
zelfstandigheid en omgaan met anderen staan bij ons hoog in het vaandel. We proberen ze op school
hierop voor te bereiden. We vinden het belangrijk dat kinderen hun gevoelens op een correcte manier
kunnen uitdrukken en op een correcte manier met elkaar om gaan. We geven zelf het goede voorbeeld
en er zijn afspraken gemaakt m.b.t. gewenst gedrag. We werken hieraan in de hele school m.b.v. de
Kanjertraining en zijn sinds juli 2018 een Kanjerschool.
Samenwerken
Het goed kunnen omgaan en samenwerken met verschillende mensen is van essentieel belang om
volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Daarom vinden we het van groot belang dat
kinderen al op school leren om samen te werken en samen te spelen. Wij gooien de leerlingen daarbij
niet zomaar in het diepe maar zorgen er voor dat ze stapsgewijze steeds meer verantwoordelijkheid
leren dragen bij het samen werken / spelen. Bij samenwerkend leren letten we er op dat ieder kind een
bijdrage levert in de samenwerking en dat er sprake is van een duidelijke taakverdeling. Wij hanteren
hierbij een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8. We maken dagelijks gebruik van diverse vormen
van coöperatief leren (o.a. samenwerkend leren en elkaar helpen). Het spreekt voor zich dat
samenwerkend leren en zelfstandig leren nauw met elkaar zijn verbonden. In beide situaties wordt een

5

beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. We leren de kinderen omgaan met
reflectie en zelfreflectie.

Prioriteiten
Schoolontwikkeling 2019 – 2020
Hieronder delen we met u de projecten waaraan we werken in het kader van Schoolontwikkeling. Deze
processen worden gedurende een schooljaar met de MR-SAC besproken en gezamenlijk worden verder
de lijnen uitgezet. Afgelopen schooljaar heeft de ontwikkeling van het Schoolplan 2019 - 2023
plaatsgevonden. Hierin staan we de ontwikkelingslijnen voor onze school voor de komende jaren
beschreven. Op basis hiervan stellen wij ons ieder schooljaar concrete doelen en beschrijven die en de
benodigde stappen om de doelen te behalen in het Schooljaarplan.
Onderwerp en Toelichting
Snappet
Inmiddels werken we in groep 3 (tweede half jaar) t/m 8 met Snappet. We hebben afspraken gemaakt
over de manier waarop wij met Snappet werken en hoe we onze lessen geven. Deze afspraken worden
gedurende het schooljaar regelmatig geëvalueerd, zodat we kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden.
De komende jaren willen wij ons verder ontwikkelen in het werken met leerlijnen.
Didactisch handelen
We zijn voortdurend bezig om naar ons eigen didactisch handelen te kijken en dit te verbeteren om
kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Hoe we goede lessen willen geven en hoe wij werken op
onze school, hebben we met elkaar afgesproken en vastgelegd. Het op orde houden van het didactisch
handelen is een continu proces.
W.O.
Aan de start van schooljaar 2019 – 2020 krijgt het onderzoek naar een nieuwe methode voor de wereld
oriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek) een vervolg zodat we in 2020
over kunnen gaan tot aanschaf en invoering. Hierop volgt een degelijke implementatiefase.
Taal
In schooljaar 2018 – 2019 hebben we het onderzoek naar een nieuwe taalmethode afgerond en een
keuze gemaakt. Vanaf 2019 – 2020 gaan we werken met de ‘nieuwe’ Taal op Maat. Taalonderwijs wordt
zowel via Snappet gegeven als via de methode. Dit stemmen we met elkaar af. De komende jaren vindt
de implementatiefase plaats waarbij het van belang is de afspraken goed te borgen.
Fries
Voor Fries zijn we in alle groepen met de nieuwe methode ‘Spoar 8’ gestart. Hier wordt nog niet naar
volle tevredenheid mee gewerkt. De implementatie krijgt een vervolg in de komende schooljaren.
Engels
Voor Engels zal er gewerkt gaan worden met een nieuwe (digitale) methode: Stepping Stones. De
invoering start in 2019 – 2020 in de groepen 5 t/m 8.
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Begaafdheid
Er ligt een concept beleid op begaafdheid. Dit schooljaar zal het concept worden vastgesteld en
vervolgens in de praktijk worden geïmplementeerd. De komende jaren gaan we kijken hoe we ons
begaafdheidsbeleid kunnen optimaliseren.
Ouderbetrokkenheid
We willen de verwachtingen die we van elkaar kunnen en mogen hebben bespreken en vastleggen. Een
goede communicatie daarbij is essentieel. Er ligt inmiddels een conceptnotitie Ouderbetrokkenheid
waaruit we al een aantal acties in werking hebben gezet. Deze notitie zal dit schooljaar definitief
worden gemaakt en zal leidend zijn voor ons beleid op Ouderbetrokkenheid. De noodzakelijke inzet
van ouders ter ondersteuning van schoolactiviteiten zal hierin ook worden beschreven.
‘Kindcentrum Blauwhuis’
Het onderwerp ‘Kindcentrum Blauwhuis’ blijft op de agenda staan en krijgt ook dit jaar weer een
vervolg, denkend vanuit het oogpunt: ‘wat hebben kinderen in en rondom Blauwhuis nodig voor een
optimale ontwikkeling?’
Muziekonderwijs
Met behulp van de subsidie Impuls Muziekonderwijs gaan we een impuls aan ons muziekonderwijs
geven de komende 3 jaren. In schooljaar 2019 – 2020 starten we met een nieuwe muziekmethode ‘1,2,3
Zing’en coaching on the job hierbij. Daarnaast zal er een investering plaatsvinden voor de benodigde
muziekinstrumenten.
Verbinding met de maatschappij
Op school doen de kinderen veel kennis op en oefenen ze vaardigheden. Een volgende stap is deze
kennis en vaardigheden te leren toepassen in de praktijk en de buitenwereld/maatschappij. Komende
schooljaren willen we ons hier verder in ontwikkelen vanuit onze visie ‘Leren, Leven, Beleven’. Dit
betekent dat we sterk de verbinding willen gaan maken tussen het geleerde ‘binnen’ en de toepassing
‘buiten’.
Samenwerking Teatskehús
De samenwerking met het Teatskehûs zal een verdere uitbreiding/verdieping krijgen, passend bij de
ontwikkelingen zoals hierboven aangegeven. Hier liggen volop kansen, samen met die van de
omgeving.

Identiteit
Onze school is een katholieke school. Bij ons werk laten we ons inspireren door de persoon van Jezus
Christus en de verhalen rondom Hem, vanuit onze katholieke traditie. Dit vormt de grondslag van onze
school en de basis van waaruit wij leven en werken. Jezus’ houding tegenover zijn medemens is er één
om na te volgen. Hij had aandacht voor die ander en voor de nood van die ander. Daarnaast had Jezus
een bijzondere band met God. God was Zijn Vader, een Vader die van je houdt zoals je bent en zoals je
handelt. Het besef van Jezus dat alle mensen kinderen van God zijn, gaf Hem een groot vertrouwen in
mensen en een vertrouwen in het leven.
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Kinderen en ouders die een andere levensovertuiging hebben, zijn welkom bij ons. We zijn er voor
iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond en we willen de kinderen leren respect op te brengen voor
andere overtuigingen.
Uit onze levensbeschouwing komen begrippen als waardering, helpen, stimuleren, geloven,
vertrouwen, samenwerken, samen delen en liefde naar voren. We vinden deze zo belangrijk en
waardevol, dat wij ze door willen geven aan de kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen
te kunnen vieren. Dit doen we gedurende een schooljaar op meerdere momenten.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Naast een expert Wetenschap & Techniek zijn er een Taalcoördinator, een Rekencoördinator en een
Kanjercoördinator aanwezig op onze school.

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 afwezig is, wordt in eerste instantie de duo-collega gevraagd de groep over te
nemen. Mocht dit niet lukken, dan wordt - indien mogelijk - een andere collega van de school ingezet.
Daarnaast kunnen we gebruik maken van de mensen die in het supportteam van de BMS zitten.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Wetenschap en
Technologie

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
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Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 u 45 min

5 u 45 min

7 uur

7 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lichamelijke
ontwikkeling

5 uur

5 uur

Godsdienst/levensbesch
ouwing

30 min

30 min

1 uur

1 uur

Vak
Taalleesactiviteiten
Werken met
ontwikkelingsmateriale
n
Rekenactiviteiten
Muzikale vorming
Sociale vorming

Creativiteit

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 30 min

4 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

4 uur

4 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 uur

1 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

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociale vorming
Fries
Schrijfonderwijs
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.4

Bibliotheek
Gymlokaal

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
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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.
Op basis van onze bestaande leerlingenzorg is het ondersteuningsprofiel van onze school opgesteld.
Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Een
schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat
onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De
schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de
basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is
er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons
ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

Een korte typering van onze school.
De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen
rekenen.
De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school).
De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Het SOP vertaald naar de praktijk. In schooljaar 2019 - 2020 wordt deze opnieuw vastgesteld.

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

Aantal dagdelen

Onderwijsassistent

4

Rekenspecialist

1

Coördinator Passend Onderwijs

2

Kanjercoördinator

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Kanjertraining
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Zie Kanjerbeleid en Omgangsprotocol op de website van onze school.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KANVAS van Kanjertraining.
Zie Kanjerbeleid

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Schoot.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Reitsma.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De visie op Ouderbetrokkenheid wordt op dit moment besproken en komend schooljaar vastgesteld. Er
ligt een concept beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Via:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolgids
Informatieboekje
Agenda
Nieuwsbrief
Social Schools
Website
Facebook
Brieven
Rapport
Gesprekken
Huisbezoeken

Klachtenregeling
De klachtenroute is door de BMS opgesteld en vastgesteld. Deze is te vinden op onze website en op de
website van de BMS.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
School Advies Commissie
Ouderenquête
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Ouders worden bij verschillende activiteiten gevraagd om te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn:
Excursies, bijvoorbeeld via Groen Doen
Sinterklaasfeest
Sportmiddag
Knutselcircuits
Spelletjesdagen
Musical

•
•
•
•
•
•

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 € 12,50
Daarvan bekostigen we:
•

Attenties

•

Bijdrage festiviteiten

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolkamp
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

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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Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de school daarvan vóór schooltijd op de hoogte te stellen. U kunt
dat doen door de school te bellen of een e-mail te sturen. De school is telefonisch bereikbaar vanaf ’s
ochtends 8 uur. Indien uw kind zonder afbericht niet op school aanwezig is, neemt de school altijd
contact met u op. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. In een
dergelijk geval proberen we de ouders van het kind te bereiken. We vragen dan uw kind op te komen
halen. We sturen geen kinderen naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als
het kind zodanig ziek of gewond is dat verzorging onmiddellijk nodig is, dan schakelen we medische
hulp in.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof van leerlingen
Een kind is leerplichtig op de leeftijd van vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet
zonder geldige reden thuis mag houden. In de voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten
aanvragen. Dit kan alleen schriftelijk bij de directeur. Hier volgen enige richtlijnen die we bij het
aanvragen van verlof hanteren.
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, enz.
We vragen u dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Dit lukt niet altijd. Als
een dergelijk bezoek onder schooltijd moet vallen, kunt u dit doorgeven aan de desbetreffende
leerkracht. U kunt in een dergelijk geval uw kind van school ophalen.
Verlof in verband met huwelijken, jubilea, begrafenissen, enz.
Dit verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur. Voor dit verlof krijgt u altijd
toestemming. Wel geldt een maximum van tien dagen per schooljaar.
Verlof voor extra vrije dagen of vakantie
Hiervoor kan in uitzonderingsgevallen toestemming worden gegeven. Een verzoek kunt u, drie weken
van te voren, schriftelijk indienen bij de directeur. Tevens wordt u gevraagd een formulier bij de
directeur in te vullen. Mocht u in de zomervakantie vanwege uw werk niet met uw kinderen op vakantie
kunnen, dan kan er 1x per schooljaar voor ten hoogste 10 dagen extra vrij worden verleend. U moet dit
wel tijdig aanvragen. Bovendien is het verplicht om hierbij een werkgeversverklaring in te dienen.
In de eerste twee lesweken van het schooljaar wordt in principe geen verlof gegeven. Ook aansluitend
aan vakanties worden – heel bijzondere omstandigheden daargelaten - geen verlofdagen toegekend.
De directeur is op dit punt gebonden aan de wet en een dergelijk verzuim moet als ongeoorloofd
worden gemeld bij de ambtenaar belast met het toezicht op de leerplichtwet.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar worden de CITO-toetsen LOVS afgenomen. Van de resultaten worden de trends in
kaart gebracht. Daarna worden de resultaten geanalyseerd en worden interventies beschreven.
De monitoring op groeps- en schoolniveau komen op twee studiedagen voor het onderwijsteam
uitgebreid aan bod.
Voor de monitoring maken we gebruik van het programma Drie Dee.

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
AMN Eindtoets in eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

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

Percentage leerlingen

vmbo-b

22,2%

vmbo-(g)t

22,2%

havo

11,1%

vwo

44,4%

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:

Veiligheid

Vertrouwen

Respect

Onze visie is beschreven en vastgelegd in ons Omgangsprotocol. Daarnaast vindt op dit moment het
project 'Ouderbetrokkenheid' plaats waarin wij afspreken en vastleggen wat wij hieronder verstaan en
wat wij van elkaar mogen verwachten als partners.

Werkwijze Sociale opbrengsten
We maken gebruik van de Kanjertraining en het daarbij behorende KANVAS.

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.
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In het programma Schoolmonitor beschrijven we alle projecten in de cyclus P(lan)-D(o)-C(heck)0A(ct).
Dit wordt gedurende een schooljaar bijgehouden (Schooljaarplan) en na een schooljaar gebruikt voor
verslaglegging (Schooljaarverslag).
Scholing van medewerkers wordt hierin meegenomen. Er vinden teamscholingen plaats op basis van
het Schooljaarplan/de agenda en er worden individueel scholingen gevolgd, veelal gericht op de groep
waarin de medewerker werkzaam is.
Projecten die afgerond zijn, blijven terug komen op de agenda van de Teamsessies. Daarnaast vindt er
wekelijks een Bordsessie plaats.
Alle beleidsdocumenten en afspraken liggen vast en zijn verzameld in de Voortgangsmap, bijvoorbeeld
de afspraken rondom werken en leren op onze school en de manier van lesgeven.
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6

Schooltijden en opvang

Meer informatie hierover kunt u vinden via de website van de school. De informatie is te vinden in het
Informatieboekje. Het Informatieboekje is tevens bijgevoegd in onderstaande bijlage.

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

-

08:25 - 12:00

12:35 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:25 - 12:00

12:35 - 14:30

-

Woensdag

-

08:25 - 12:00

-

-

Donderdag

-

08:25 - 12:00

12:35 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:25 - 12:00

12:35 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Gastouderbureau Voel je thuis, 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 Gastouderbureau Voel je thuis, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Meivakantie

25 april 2020

08 mei 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020

Het vakantierooster van onze school staat compleet - inclusief studiedagen - in het Informatieboekje.
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