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Voorwoord
Samen bouwen aan de toekomst
De Calvijnschool bouwt samen met ouders aan de toekomst van ieder kind. We doen dat door kinderen
waardevol onderwijs te geven. We geven de kinderen mee dat ze kind van God zijn en in Zijn ogen
uniek en waardevol. Daarnaast staan we voor kwaliteit van het onderwijs. Het team bestaat uit
gedreven leerkrachten, die passie hebben voor de kinderen het lesgeven.
Deze schoolgids geeft een beknopt overzicht hoe wij ons onderwijs vormgeven. De uitgebreide
documenten zijn via de website www.calvijnschool.nl in te zien. Daarnaast is een afspraak snel gemaakt
en krijgt u zelf een indruk hoe wij als school werken.
Wees welkom
Groet
Het team van de Calvijnschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Calvijnschool
Prinses Margrietstraat 17
3751CP Bunschoten-Spakenburg
 0332981731
 http://www.calvijnschool.nl
 info@calvijnschool.nl
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Schoolbestuur
Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs
Aantal scholen: 4
Aantal leerlingen: 762
 http://www.vvgo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Annet van de Geest

info@calvijnschool.nl

Ik ben sinds 2015 directeur bij de Calvijnschool. Sinds 2017 ben ik gecertificeerd schoolleider en ik werk
met veel enthousiasme bij de Calvijnschool. Toegankelijkheid en open communicatie vind ik heel
belangrijk. Loop altijd even binnen, als je vragen hebt of ergens meer over wilt weten.
Wil je een rondleiding, of denk je er over om voor de Calvijnschool te kiezen? Stuur me een mail en dan
maken we een afspraak.
Groet
Annet

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO De Eem.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

203

2018-2019

Op 1 oktober 2018 zijn er 203 leerlingen op de Calvijnschool. We hebben alleen enkele groepen, waarbij
het gemiddelde rond de 25 leerlingen is. Op dit moment zijn er drie kleuterklassen met ongeveer 20
leerlingen per klas.
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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.

Kernwoorden
Actief, creatief

Veiligheid

Kwaliteit in alles wat we doen

Saamhorigheid

Warm, hartelijk

Missie en visie
De Calvijnschool is een gereformeerde school waarin we onze doelstellingen willen realiseren vanuit
ons christen-zijn. Het Woord van God, de Bijbel, is ons uitgangspunt. We willen een school zijn waar
leerlingen, personeel en ouders zich veilig voelen. Waar leerlingen met plezier, ieder naar eigen gaven
en talenten, zich kunnen ontwikkelen. De gaven en talenten die wij van God ontvangen, mogen dan tot
Gods eer, optimaal worden ontwikkeld. In ons onderwijs werken we nauw samen met ouders. Zij
kennen hun kind als beste en samen trekken we op om kinderen het onderwijs aan te bieden dat bij hen
past.
Onze missie is: Samenwerken aan de toekomst!

Prioriteiten
We stellen dit jaar ons meerjarenplan vast voor 2019 - 2023. Hierin zijn de volgende thema's
opgenomen. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar het document meerjarenplan 2019 - 2023
Professionalisering; Doelstelling: Leerkrachten zijn vakbekwaam plus
Zorgroute; Doelstelling: De zorg naar het kind, niet het kind naar de zorg
Innovaties; Doelstelling: Uitdagend onderwijs
Samenwerking met Vereniging voor Christelijk Onderwijs; Doelstelling: de versterking van christelijk
onderwijs in Bunschoten Spakenburg
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Identiteit
De Calvijnschool is één van de vier gereformeerde scholen voor basisonderwijs in de gemeente
Bunschoten Spakenburg. De school is genoemd naar de Gereformeerde theoloog Johannes Calvijn
(1509-1564), een belangrijke theoloog die is voortgekomen uit de reformatie. Kinderen, waarvan de
ouders lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of van de Christelijke
Gereformeerde Kerk of van de Nederlands Gereformeerde Kerk worden zonder meer toegelaten. Zijn
de ouders lid van een ander kerkgenootschap, dan kan toelating tot onze school worden aangevraagd
bij het bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd onderwijs (VVGO). Per aanvraag wordt door het
bestuur een besluit genomen over toelating. De leden van de schoolvereniging en alle personeelsleden
van de school dienen het identiteitsdocument te ondertekenen en hiermee in te stemmen.
Het gereformeerde karakter is niet een opsomming van activiteiten. Natuurlijk leren de kinderen een
psalm, en in de hogere groepen wekelijks een tekst. We maken gebruik van een methode en lezen veel
uit de Bijbel. Maar het karakter zit in ons DNA. Alle leerkrachten zijn overtuigd christen en hoe we de
kinderen behandelen en met hen omgaan doen we vanuit dit oogpunt.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Wij zijn overtuigd van de voordelen en de kracht van leren in een groep: door vaste contacten met de
eigen leerkracht en tussen de leerlingen onderling in een klas, kan een veilige leeromgeving ontstaan
waarin leerlingen ook sociaal emotioneel kunnen groeien. De leerkracht kent en begrijpt de leerling. Zo
wordt ieder kind "gezien" en is er een goede basis voor de leerling om zichzelf te ontwikkelen.
In groep 1 en 2 en groep 3 (in de middagen) werken we vanuit thema’s. We kiezen een thema wat de
kinderen van deze leeftijd aanspreekt en wat komt uit ‘de echte wereld om ons heen’ om zo een grote
betrokkenheid van de kinderen te bereiken. Bv. Het thema ‘de brandweer’ of ‘de speelgoedwinkel’. In
het kleuterlokaal zijn veel speelhoeken te vinden waar de kinderen kunnen spelen. Denk hierbij aan de
huishoek, de leeshoek, de bouwhoek, de knutselhoek, de verfhoek, de themahoek, enz. Deze hoeken
worden telkens weer aangepast aan het thema zodat er ook veel variatie in het spel zal zijn. Zo spelen
ze bv. in ‘de brandweerkazerne’ heel ander spel dan in ‘de supermarkt’. Er is veel aandacht voor het
spel omdat dit dé manier van leren is bij jonge kinderen.De leerkracht observeert en begeleidt het spel.
We proberen de ‘echte wereld’ zo veel mogelijk na te spelen. Het kind wordt bijvoorbeeld uitgedaagd
om echt 3 muntjes te betalen i.p.v. zogenaamd geld te geven aan de kassier. De juf doet dit voor en de
kinderen doen het na.
Kinderen leren door imiteren. Daarom hebben we ook gekozen voor heterogene groepen. De jongste
kinderen zien hoe en wat de oudere kleuters doen en ze doen het na. Dit beïnvloedt hun ontwikkeling
geweldig! De oudste kleuters leren hierdoor weer juist veel op sociaal/emotioneel gebied. En omdat
kleuters zich in sprongen ontwikkelen zullen ze de ene keer meer aansluiting vinden bij oudere kinderen
en een andere keer (of op een ander gebied) juist bij de jongere kinderen. Naast het spelen wordt er
ook ‘gewerkt’. We knutselen bv een brandweerspuit die we ook weer kunnen gebruiken in het spel.
Omdat de kinderen er echt wat mee kunnen zijn ze veel gemotiveerder om hiermee aan de slag te
gaan! Daarnaast maken we ook wel werkjes waar niet mee gespeeld kan worden en die dus gewoon
mee naar huis mogen.
De leerkracht houdt de ontwikkeling van de kinderen op zo’n 10 ontwikkelingsgebieden nauwlettend in
de gaten. Dit doet zij met name door het observeren van het speel- en werkgedrag van het kind.
Tijdens het spelen en werken ziet de juf hoe het kind praat, in hoeverre het al samenspeelt, of het kind
al een rol speelt, of het kind misschien al wat schrijfkrabbels of letters kan maken, of het al kan tellen en
hoe de motoriek is. Dit wordt allemaal geregistreerd in ons kindvolgsysteem ‘KIJK’. Zo kunnen we ons
onderwijs beter laten aansluiten op het kind: we kijken daarin dus meer naar de ‘ontwikkelingsleeftijd’
van het kind dan naar de ‘kalenderleeftijd’. Wanneer blijkt dat een kind erg achter of voorloopt in zijn
ontwikkeling, dan maken we daar een speciaal plan voor om hem zo goed mogelijk te begeleiden.
Vanaf groep 4
We willen onderwijs bieden waarin leerlingen een brede basis hebben voor hun vervolg onderwijs. Dat
houdt in dat we onderscheid maken tussen de taal, lees en reken vakken (de ochtendvakken) en
daarnaast de zaakvakken en creatieve vakken. Voor de ochtendvakken streven we na dat zoveel
mogelijk kinderen het basisniveau 1F en 1S behalen. We willen dit doen door het EDI model goed toe te
passen. Daarnaast door meer aandacht te hebben voor het automatiseren bij rekenen en spelling. De
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ochtendvakken willen we iedereen op het hoogst haalbaar niveau krijgen. Hierbij ligt de nadruk op het
samen doelen halen. We streven geen competitie in de klas na waar alleen de best scorende kinderen
worden beloond. Het leerproces en de ontwikkeling hiervan is vele malen belangrijker. Binnen de
groep wordt er rekening gehouden met verschillen. Zo wordt er op drie niveau's les gegeven en is
daarnaast extra ondersteuning mogelijk voor leerlingen die dat nodig hebben.
We werken voor de zaak en creatieve vakken met de methode Blink. Met deze methode werken
kinderen gedurende een periode aan een thema. Binnen het thema komen verschillende doelen en
vaardigheden aan bod. Het doel van deze methode is dat de kinderen vanuit hun verwondering zelf
willen leren.

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
Bij ziekte van een leerkracht wordt zoveel mogelijk gezocht naar vervanging.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

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

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

Fonemisch bewustzijn
Gecijferdheid
Gym
Godsdienst
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

15 min

15 min

5 uur

5 uur

Engels
Spelen in de hoeken

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 u 30 min

5 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

2 uur

2 uur

2 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

4 u 15 min

4 u 15 min

4 u 15 min

5 uur

5 uur

5 uur

45 min

45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 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

15 min

15 min

20 min

30 min

45 min

45 min

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

Een korte uitleg over de gebruikte begrippen;
- onder taal vallen de vakken taal en spelling
- onder lezen vallen de vakken technisch lezen en begrijpend lezen
Naast de genoemde vakken wordt ook les gegeven in sociale vaardigheden, schrijven, cultuur en
verkeer
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Speellokaal
Aula
De aula wordt multifunctioneel ingezet als overblijfruimte, extra lokaal voor groepsdoorbrekende
activiteiten, technieklokaal en voor externe activiteiten zoals typeles.
•
•

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in de buurt van de school.We gebruiken daarbij Doe meer met Bas.
Er zijn goede contacten met de peuterspeelzalen in het dorp. Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling
van een kind, dan vindt er een warme overdracht plaats. In sommige gevallen gaan we ook de leerling
observeren bij de peuterspeelzaal.
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We zijn sterk in het signaleren van taalachterstand en hebben korte lijntjes met de logopediste. We zijn
proactief in het adviseren van extra begeleiding op gebied van taal.
Ons VVE programma wordt begeleidt door een vaste onderwijsassistente. Zij werkt samen met kleine
groepjes leerlingen aan de taalontwikkeling.
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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.
We zijn een brede basisschool, dat betekent dat we een brede doelgroep hebben. Er zijn verschillende
manieren om onze grenzen aan te geven en hoe we de ondersteuning geregeld hebben. Onze grenzen
wanneer we kijken naar iq is 80 - 130. We bieden extra ondersteuning op het gebied van signaleren en
begeleiden van; dyslexie, taal ontwikkelingsstoornis TOS, motorische ontwikkeling en dyscalculie. We
hebben extra aandacht voor het signaleren van meer/ hoogbegaafdheid, lage intelligentie, ADD,
ADHD, autisme verwante stoornissen.
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat de mate beschreven waarin we
onzebasisondersteuning op orde hebben. Dat wil zeggen dat aan allerlei onderwijsbehoeften van
leerlingen door de eigen leerkrachten voldaan kan worden. Denk daarbij aan remedial teaching,
ondersteuning bijleesachterstanden, aanpassingen aan het schoolgebouw enzovoort. In het SOP
werken we aan de volgende beloftes:
- We voeren helder beleid op het gebied van de basisondersteuning;
- We realiseren een veilig pedagogisch klimaat;
- We werken handelingsgericht en opbrengstbewust;
- We dragen leerlingen zorgvuldig over (zowel intern als extern);
- We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu;
- We stemmen het onderwijs af op de verschillen tussen leerlingen;
- We werken open en transparant samen met ouders en leerlingen;
- We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en groeien;
- We beschikken over een aanbod van lichte interventies op school.
In de basisondersteuning is er veel mogelijk, maar er zijn natuurlijk ook grenzen aan de ondersteuning.
Per situatie bekijkt ons managementteam welke ondersteuning wel of niet haalbaar is. Een leerling
heeft dus niet bij voorbaat recht op specifieke ondersteuning, maar de beschikbare middelen worden
wel geoptimaliseerd om aan zoveel mogelijk onderwijsbehoeften te voldoen.
Bij het stellen van onze grenzen kijken we naar zowel de leerling als de groep. Er zitten grenzen wat een
leerkracht kan begeleiden in de groep. We werken op minimaal drie niveau's per kennisgebied. We
kunnen maximaal twee eigen leerlijnen per groep begeleiden. Ook is er een grens aan het aantal
leerlingen (28) en zorgzwaarte (30) per groep.
Bij bijzondere onderwijsbehoefte is een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen ouders
en school essentieel. Alleen dan is er een goede basis voor de samenwerking.
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Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

6

Intern begeleider

5

Klassenassistent

7

Onderwijsassistent

7

Rekenspecialist

2

Remedial teacher

1

Specialist hoogbegaafdheid

5

Fysiotherapeut

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We werken volgens de kanjertraining. We hebben een apart pestprotocol. Ook is er een
vertrouwenspersoon in de school en werken we met een extern vertrouwenspersoon. Het protocol is bij
de directie op te vragen en is onderdeel van het veiligheidsplan.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Kanvas Kanjervragenlijst.
We monitoren jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen door het afnemen van de
Kanvas vragenlijst. Jaarlijks vullen de leerlingen uit de bovenbouw de vragenlijst over sociale veiligheid
in. Daarnaast wordt regelmatig bij alle leerlingen een sociogram afgenomen. Indien nodig stellen de
leerkrachten handelingsplannen op met als doel de sociale veiligheid te verbeteren, sociale
vaardigheden te ontwikkelen, executieve functies te stimuleren etc.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Annet van de Geest. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via annet@vvgo.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Wendy Korlaar. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via wendy@vvgo.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We willen graag met ouders optrekken. Het is in het belang van het kind dat ouders en school samen
bepalen wat het beste is voor het kind. Ieder jaar starten we met een startgesprek voor iedere leerling.
De ouders, en vanaf groep 7 de leerling, maken kennis met de leerkracht. Gezamenlijk worden de
verwachtingen voor het komende jaar uitgesproken op leergebied. Ook wordt tijdens het startgesprek
het gespreksarrangement vastgesteld, oftewel voor welke gesprekken worden de ouders uitgenodigd
het komend schooljaar.
Naast deze persoonlijke benadering worden ouders op groepsniveau geïnformeerd via de mail en de
website. Er zijn per groep huiswerk kalenders beschikbaar, en voor de hogere groepen is er een
persoonlijk Google account waar de leerlingen huiswerk kunnen vinden en inleveren.
Ook zijn er klankbordgroepen die twee maal per jaar samenkomen. Er is een actieve MR, die korte
lijntjes heeft met ouders en school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op allerlei manieren geïnformeerd. De belangrijkste kanalen zijn Parnassys
ouderportaal en Zinus. In het ouderportaal van Parnassys kunnen ouders de resultaten van hun
kinderen inzien. Ook de persoonlijke handelingsplannen, notities van leerkrachten zijn zichtbaar voor
ouders. Daarnaast wordt er op groepsniveau gecommuniceerd via Zinus. Zinus is een app waarin op
veilige wijze foto's en nieuws kan worden gedeeld. Ook is het mogelijk om je kind absent te melden en
een gesprek in te plannen via de Zinus app. De school- en groepsagenda is ook zichtbaar in de app. Zo
zijn ouders goed op de hoogte van wat er op school gebeurd.

Klachtenregeling
De klachtenroute samengevat:
1. de zaak bespreken met de direct betrokken perso(o)n(en), meestal de leerkracht;
2. contact opnemen met de locatie directeur;
3. een gesprek aanvragen met het dagelijks bestuur (dat dient te geschieden op het verenigingsbureau)
4. contact opnemen met de landelijke klachtencommissie
Deze onafhankelijke commissie doet onderzoek en komt voor beide partijen met een bindende
uitspraak.Bij wie moet je zijn? De school is aangesloten Geschillencommissie Christelijk Onderwijs
(GCBO). Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft iemand (de
klager) het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. Gaat de
klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte
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bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het schoolbestuur of bij de
Klachtencommissie GCBO via de website Via de website
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies.

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

•
•

Bij allerlei activiteiten. Bij de kleuters gaan ouders mee met de excursies. In groep 3 zijn bijna alle
ouders actief als leesbegeleiders. Vanaf groep 5 zijn er ook fietsouders om veilig bij de sporthal en
zwembad aan te komen. Daarnaast is er een luizenpluis team, een actieve AC en MR. Ouders worden
ook ingezet bij CREA projecten, excursies, schoolreisjes etc.

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 € 55,00
Daarvan bekostigen we:
•

Projecten

•

Vieringen

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor groep 8 schoolkamp wordt een extra bijdrage gevraagd.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet
onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade
die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel
mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee
schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er
schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school.
Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
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activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

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:
De ouders kunnen school bellen voor half 9. Ook is het mogelijk om via Zinus een leerling ziek of absent
te melden. Als school niet weet waarom een kind afwezig is, wordt er contact gezocht rond kwart voor
9.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Er is een formulier aanwezig op school. In verband met organisatorische redenen is het handig om dit
zes weken van te voren in te leveren.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Onze leerlingen behalen resultaten waar zij (& wij) trots op mogen zijn. (Meetbare) resultaten maken
echter slechts een deel van de onderwijspraktijk zichtbaar. De dagelijkse schoolpraktijk kenmerkt zich
door continue persoonlijke ontwikkeling in kennis en competenties. Niet alleen leerlingen, maar ook
leerkrachten leren dagelijks van dit leerproces, waardoor een professionele leergemeenschap ontstaat
die voortdurend in ontwikkeling is.
Bij leerlingen vanaf groep 3 worden de LOVS toetsen gebruikt om de vorderingen te meten. Bij de
kleuters toetsen we zo weinig mogelijk en gebruiken we observatie systemen om de ontwikkeling in
kaart te brengen. Als eindtoets gebruiken we de centrale eindtoets.

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 Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen 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

7,4%

vmbo-k

7,4%

vmbo-(g)t

33,3%

havo

29,6%

vwo

18,5%

onbekend

3,7%

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:

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

We werken met de Kanjertraining. De kanjertraining gaat uit van de volgende punten;
We helpen elkaar,
We vertrouwen elkaar,
We werken samen,
We maken plezier,
We doen allemaal mee!

Werkwijze Sociale opbrengsten
Naast het bijbelonderwijs, waarin veel aandacht is voor het omgaan met elkaar, wordt er ook
lesgegeven vanuit de Kanjertraining. Door de bijbel als uitgangspunt te nemen geven we de kinderen
een waardevolle basis mee. De kanjertraining sluit daar heel goed bij aan. Accepteer elkaar en leer als
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een groep met elkaar om te gaan. Een klas is een afspiegeling van de maatschappij en later zal je ook
met verschillende mensen samenwerken. Dan is het goed om dit zo jong mogelijk te leren.

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.
Handelings gericht werken is de grondslag van onze kwaliteit. In het zorgplan wordt hier uitgebreid op
ingegaan. Maar hieronder de zeven uitgangspunten van handelings gericht werken:
1. De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om onderwijsdoelen
te behalen?
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en
de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze
school en van deze ouders.
3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een cruciale
bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en ouders.
Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een
succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
5. We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders interne en externe
begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de
werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in een cyclus
van planmatig handelen.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe de
school wil werken en waarom.
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6

Schooltijden en opvang

We hanteren een klassiek schooltijdenmodel. We zien er voordelen in dat kinderen en leerkrachten de
tijd krijgen om even bij te komen. Alle leerlingen wonen dichtbij school en kunnen naar huis om daar te
genieten van de lunch en bij te komen. Drie dagen lang is er de mogelijkheid om over te blijven. Voor
ons zijn de volgende punten doorslaggevend om het klassieke model te hanteren;
- Kinderen hebben rust en de ruimte om hun lunch op te eten en even thuis lekker bij te komen. Lekker
even de schoenen uit, naar je eigen WC en gezellig met je ouders of oppas de ochtend doorspreken. Zo
is er oog voor ieder kind in een veilige setting.
- Leerkrachten hebben rust en ruimte om de ochtend af te sluiten en de middag voor te bereiden. Daar
hebben ze een half uur voor. Het tweede half uur hebben ze pauze. Met alle hectiek die een klas met
zich meebrengt, is een pauze voor een leerkracht nodig.
- In het half uur pauze van de kinderen moeten ook leerkrachten een kwartier pauze hebben. Dat maakt
dat er veel minder toezicht is bij kinderen dan normaal bij de overblijf. Bij overblijf hanteren we 15
kinderen per medewerker. Bij overblijven in de klas houdt 1 leerkracht toezicht op twee klassen, zodat
er ook pauze gehouden kan worden.

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Vrijdag middag alleen groep 5-8

Bewegingsonderwijs
20

Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3-8

verschilt per schooljaar

Zwemmen

groep 5-6

om de week op maandag

Alle leerkrachten zijn bevoegd om sportlessen te geven. We vinden een uitdagende sportles erg
belangrijk.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Op maandag, dinsdag en donderdag is er
tussenschoolse opvang (TSO). Een medewerker van school vangt dan de leerlingen op tussen 12 en 13
uur.

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

22 februari 2020

01 maart 2020

Meivakantie

25 april 2020

03 mei 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020
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