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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 de Rozenhorst.

Voorwoord
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Contactgegevens

De Rozenhorst
Jan Tooropstraat 1 -3-5
3181HE Rozenburg (Zuid-Holland)

 0181212565
 http://www.rozenhorst.nl
 directie@rozenhorst.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Ron van Leeuwen directie@rozenhorst.nl

Adjunct-directeur Charlotte Groeneveld-de Snaijer directie@rozenhorst.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Rotterdamse Verenig. van K.O.
Aantal scholen: 66
Aantal leerlingen: 21.111
 http://www.rvko.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Pas. Ond. Voorne-Putten/Rozenburg Prim. 
Ond.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren
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Kernwoorden

Kennis en vaardigheden 

Probleemoplossend handelenRespectvol

Talentontwikkeling Pedagogisch sterk klimaat

Missie en visie

Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het 
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze 
school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers 
(tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het 
juiste onderwijs niet kunnen bieden). 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar 
een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken taal, spelling 
en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van 
de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel 
aandacht aan de innovatie, ICT, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Prioriteiten

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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Dit schooljaar willen we graag werken we aan:

- Het door de leerkrachten zelf geven van lessen in het skillslab op het gebied van 21st Century skills

- Het invoeren van het werken met portfolio's in alle groepen

- Het werken aan het zichtbaar maken van doelen door de leerlingen (in relatie met de portfolio's)

- Het verder tegemoet komen aan leerlingen die rekenen op 1S-niveau o.a. door inzetten van de 
nieuwste (digitale) versie de methode W.I.G. 

- Investeren in de communicatie met ouders

- Het zichtbaar maken en uitdragen van het anti-pestprotocol 

Identiteit

Wij zijn een Katholieke school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in 
onze onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een 
diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan 
specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -
overtuiging.

We werken aan de vorming en ontwikkeling van kinderen die nog een groot deel van hun leven voor 
zich hebben, die de toekomst inkijken. Voor die toekomst geven wij het geloof in een betere wereld 
mee: door het samen vieren en de godsdienst en levensbeschouwelijke vorming; door het scheppen 
van een opvoedingsklimaat met waarden en normen, waarin verdraagzaamheid, solidariteit en zorg 
voor zwakkeren een belangrijke rol spelen; door het voorleven van respect voor elkaars cultuur en 
levensovertuiging; door het nabij zijn in vreugde en verdriet.

Vanuit deze visie is de RVKO tot de volgende zeven kernwaarden gekomen:

1. Verwondering voor al wat leeft en het mysterie van het bestaan; 

2. Respect voor het leven van mens en dier, voor het unieke van elke mens; 

3. Verbondenheid met elkaar, solidariteit; 

4. Zorg voor natuur, cultuur, medemensen; 

5. Gerechtigheid door recht te doen aan de ander, oog te hebben voor onrecht; 

6. Vertrouwen in het leven, in jezelf, in de ander, in de toekomst; 

7. Hoop en hoopvol omgaan met ieders beperktheid en eindigheid.

Dit uit zich tevens in het schoolleven van alledag: in de omgang met collega’s, leerlingen en ouders, in 
de keuzes die gemaakt worden op levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig gebied, 
alsmede in de wijze waarop de school wordt georganiseerd en geleid. Daarmee wordt een sfeer 
gecreëerd die past bij onze katholieke identiteit, waarin kinderen zich veilig voelen en tot hun recht 
komen.
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Verdeling leerkrachten over de jaargroepen:

1 A                                                            juf Sigrid

1/2 B                                                         juf Lenny en juf Charlotte

1/2 C                                                         juf Suzanne 

1/2 D                                                         juf Annebel

3 A                                                            juf Amanda en juf Trudy

3 B                                                            juf Caitlin     

4 A                                                            juf Margaretha en juf Ilse

5 A                                                            meester Ronald en juf Jolande

6/7 B                                                         juf Claudia

6 A                                                            juf Monica en juf Yvonne

7 A                                                            meester Tim

8 A                                                            juf Natascha en juf Monique

8 B                                                            juf Saskia

LIO-stagiaires:                                           juf Rebecca en juf Senna

Overige functies:

• Directeur:                                              meester Ron
• Adjunct-directeur:                                  juf Charlotte
• Intern begeleider:                                  juf Jolande
• Conciërge:                                             meneer Dick
• Administratief medewerkster:                  Trudy
• Gym leerkracht:                                      meester Mees
• Onderwijsassistenten:                             juf Hélène en meester Richard
• ICT-coördinator:                                     juf Ilse
• Skillslab:                                                juf Ilse
• Vertrouwenspersoon:                              juf Jolande
• Schoolmaatschappelijk werk:                   Remon van Galen

Groepen op school

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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 afwezigheid van een leerkracht vanwege verlof krijgt de groep les van een andere leerkracht. Dit 
wordt ruim van te voren geregeld. Mocht er door ziekte van een andere leerkracht geen vervanging 
mogelijk zijn, dan wordt de groep verdeeld. Het verdelen van een groep behoort tot één van onze 
laatste opties.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

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.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

werken met 
ontwikkelingsmateriaal 
(inloop)

2 u 30 min 2 u 30 min

rekenen
45 min 45 min

werken en spelen
7 u 45 min 7 u 45 min

buitenspelen
6 uur 6 uur 

eten en drinken
1 u 15 min 1 u 15 min

6



Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

auditieve oefeningen
1 u 15 min 1 u 15 min

gym toestel
45 min 45 min

gym spel
45 min 45 min

wereldverkenning
30 min 30 min

muziek
30 min 30 min

godsdienst/verkeer
30 min 30 min

engels
30 min 30 min

school t.v.
15 min 15 min

vertelkring/talige 
activiteiten 30 min 30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
4 u 30 min 3 uur 3 u 15 min 3 u 30 min 3 uur 3 uur 

Taal
3 uur 5 u 45 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 u 15 min 5 uur 5 uur 5 uur 

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

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 45 min 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 uur 2 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min

Burgerschap
45 min 45 min

Huiswerk
30 min 30 min
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Pauze
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:

• Speellokaal
• Gymlokaal
• Skillslab
• Kerkruimte
• BSO-ruimte
• Kinderopvang Humankind

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

De Rozenhorst heeft een peutergroep in het gebouw die valt onder stichting kinderopvang Humankind. 
De peuters en kleuters organiseren gezamenlijke activiteiten. Op deze manier leren de peuters de 
school al een beetje kennen en zo kunnen we de overstap naar de basisschool makkelijker maken. 

Daarnaast is kinderdagverblijf Rozemarijke in de buurt, waar de school goed contact mee heeft.

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.

SCHAKELKLAS: Klas voor niet-Nederlands-taligen.

Naast wat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven staat beschikt de Rozenhorst over de 
hier onder kort omschreven Schakelklas.
De Schakelklas genaamd "de Rozenhof" maakt onderdeel uit van de school.
Binnen deze groep krijgen de kinderen, die de Nederlandse taal niet beheersen en maximaal 1 jaar in 
Nederland zijn, les.
De nadruk ligt op het verwerven van de Nederlandse Taal en Cultuur.
Sociale contacten en vriendschapsbanden met de andere kinderen op school vinden wij ook zeer 
belangrijk, zodat waar enigszins mogelijk de kinderen van de Rozenhof-klas meedoen met de lessen 
van hun leeftijdsgenoten, zoals bv. zwemmen, gymnastiek, Skills Lab en/of handvaardigheid.

SKILLSLAB

Het SkillsLab is een plek binnen onze school waar we de kinderen de 21-eeuwse vaardigheden aanleren 
met behulp van moderne media. Wij leren de kinderen de basisvaardigheden aan wat betreft digitale 
geletterdheid, we maken ze instrumentvaardig (te denken valt aan het programmeren van robots) en 
we leren ze mediawijs door het leven te gaan. We werken op een onderzoekende en ontwerpende 
manier, omdat deze leerstijl het best past bij de kinderen van nu. Naast de 21 eeuwse vaardigheden 
komt wetenschap en techniek ook aan bod tijdens de lessen. De leerkrachten van het SkillsLab 
onderhouden de website www.rozenhorst.nl/skillslab en een openbare Facebook SkillsLab pagina. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 9

Orthopedagoog -

Taalspecialist 10

ICT specialist/ 21st Century Skills 6

Psycholoog 3

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Kwaliteitscoördinator 3

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat er momenteel veel aandacht is voor het onderwerp pesten. 
Zowel in de media als op school is het een bijna dagelijks terugkerend gespreksonderwerp. Reden voor 
onze school om hier actief mee aan de slag te blijven. Sinds enkele schooljaren werken wij vanaf groep 
6 al met de werkboekjes van Prima, een anti-pestproject. Ook stellen wij aan het begin van ieder 
schooljaar samen met de kinderen in de klas gedragsregels op die door de kinderen worden 
ondertekend. Tevens worden er in de groepen zogenaamde SCOL-lessen gegeven. Dit zijn lessen die 
zich toespitsen op gedrag en gevoelens van kinderen. Deze lessen dragen bij aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind. Ondanks al onze inspanningen blijft het nodig het pesten onder de aandacht 
van de kinderen te blijven brengen. Wij hebben dan ook een “pestwerkgroep” samengesteld die zich de 
komende tijd gaat verdiepen in een aantal vragen rondom pestgedrag op onze school. Vragen als: Wat 
doen we al tegen pestgedrag? Hoe gaan we er mee om? Hoe kunnen we dit voorkomen? Welke stappen 
ondernemen we bij aanhoudend pestgedrag? De antwoorden op deze en vele andere vragen rond dit 
thema moeten gaan leiden tot een zogenaamd pestprotocol voor onze school. Dit pestprotocol wordt 
door de hele school gebruikt.Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich op onze school veilig, 
vertrouwd, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Met dit naslagwerk hopen wij een nog betere invulling 
op onze school te geven aan het voorkomen van pestgedrag. Tevens verzekeren wij ons er op deze 
manier van dat door de hele school dezelfde regels gelden, voor iedere groep, voor elk kind. Wij zijn als 
werkgroep enthousiast gestart om het pesten zoveel mogelijk uit onze school te bannen. Wij zijn ons er 
van bewust dat dit alleen slaagt als wij er met zijn allen de schouders onder zetten. Hiervoor is de 
medewerking nodig van de leerkrachten, de kinderen, maar ook de ouders. Laten we er samen voor 
gaan en hardop zeggen: Ik zeg “NEE” tegen pesten!  

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Tweejaarlijks monitoren wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en leerkrachten via 
organisatie adviesbureau: Beekveld en Terpstra. De uitslagen worden intern besproken en gepubliceerd 
via de website van de school. Jaarlijks meten we de veiligheid van onze leerlingen via WMKPO (werken 
met kwaliteitskaarten primair onderwijs). Deze resultaten worden na de analyse en verbeterplannen 
rechtstreeks naar de inspectie geüpload. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Stam - van Eersel. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via Natascha.vanEersel@rvko.nl.
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De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Jolande van Kruijsbergen. U kunt de 
vertrouwenspersoon bereiken via jolande.lammers@rvko.nl.
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Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat ouders klachten en/of wensen hebben t.o.v. de zaken die spelen op school. Wij 
zijn altijd bereid om in gesprek te gaan met u en te komen tot een oplossing. Wij geven de voorkeur aan 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De Rozenhorst gebruikt verschillende manieren om u te informeren:

• De schoolgids (te vinden op de website).
• Eén keer per maand de nieuwsbrief 'Het Rozenblaadje' per mail.
• De website.
• Facebook.
• Per groep een eigen 'Klasbord' app waar foto's en/of informatie gedeeld kunnen worden.

In de nieuwsbrief staan de activiteiten voor de komende periode en eventuele extra informatie 
vermeld. Het kan voorkomen dat u tussentijds ouderbrieven ontvangt.
De schoolgids en de nieuwsbrief zijn op aanvraag ook op papier beschikbaar.

Ouderhulp

Veel activiteiten zijn zonder hulp niet mogelijk. Wij vinden betrokkenheid van de ouders bij de school 
essentieel.
Ouders kunnen zitting nemen in de MR of bestuurslid van de oudervereniging worden. Als ouder bent u 
automatisch lid van deze vereniging.
Als we extra hulp kunnen gebruiken maken we dat kenbaar via de mededelingenborden en/of 
nieuwsbrief c.q. website.

Het betreft de volgende activiteiten:

• Activiteiten die niet direct verband houden met het onderwijs zelf, bijvoorbeeld:  feesten mee 
helpen organiseren, opknappen en schoonhouden van de school en of materialen, begeleiden bij 
schoolreizen, toezicht houden bij het overblijven, trainen van schoolsporten, lid van het 
“kriebelteam”.

• Ouders assisteren bij het onderwijs, bijvoorbeeld: hulp bij de rekenles, lezen, handvaardigheid en 
gymnastiek. De leerkracht blijft hierbij altijd de leidinggevende en coördinerende persoon.

• Onderwijsondersteunende activiteiten van ouders en leerkrachten samen, bijvoorbeeld: 
opdrachten of projecten van school thuis laten uitvoeren.

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 € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• Eindejaarsactiviteit en bingo 

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.

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad

• Feesten mee helpen organiseren en begeleiden, 
• opknappen en schoonhouden van de school en of materialen, 
• begeleiden bij schoolreizen, excursies en de werkweek van groep 8,
• toezicht houden bij het overblijven, 
• trainen van schoolsporten, het geven van gastlessen, hulp bij de rekenles, lezen, handvaardigheid 

en gymnastiek,
• lid van het “kriebelteam".

direct contact met de collega om uw klacht/wens te bespreken. Als u het gevoel heeft dat er geen 
oplossing is gevonden, dan kunt u altijd bij de bouwcoördinatoren of directie terecht. 

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. De RVKO (het 
bestuur waar de Rozenhorst onderdeel van uitmaakt) heeft drie nieuwe klachtenregelingen voor alle 
scholen;

- Een klachtenregeling voor basisonderwijs.
- Een klachtenregeling voor kinderopvang.
- Een klachtenregeling voor seksuele intimidatie. 

Mocht, gelet op de aard van de klacht, het niet mogelijk zijn om de klacht op te lossen, dan is er de 
mogelijkheid om uw klacht bij de vertrouwenspersoon van de RVKO neer te leggen: de heer R.W. 
Verhoeven. Het contactadres daarvoor is:

Bestuursbureau RVKO
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
Tel. 010-4537500
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• Pasen, 

• Playbackshow, disco

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Extra bijdrage kamp van € 80,-

EHBO groep 8 van €12,50 

Aanvaarding materiële bijdragen of geldelijke bijdragen

Sponsoring is door het bestuur van de RVKO toegestaan onder de voorwaarden dat het geen invloed 
heeft op het onderwijsleerproces en dat het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid van leden van de schoolgemeenschap schaadt. Voor sponsoring kan worden verwezen naar 
het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, d.d. 13-02-97’, zoals dat is 
overeengekomen tussen o.a. het ministerie van OC&W, de besturenorganisaties en de 
ouderorganisaties. Het beleid en voornoemde convenant zijn bij de schoolleiding op te vragen. 

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 

4.3 Schoolverzekering

Details van de verzekering zijn op te vragen bij de directie. 
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

U kunt uw kind telefonisch ziek melden voor schooltijd (vanaf 7.30 uur) op telefoonnummer: 0181-
212565

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Ouders kunnen een verlofformulier halen bij de administratie (Trudy). De directie mag om geldige 
redenen maximaal tien dagen per jaar verlof verlenen. Een groot deel van de regels hiervan staan op de 
achterkant van het verlofformulier. Leerplicht behandelt verlofaanvragen langer dan tien dagen. Het 
verlofformulier moet zes weken van te voren ingeleverd worden bij de directie, zodat er een juiste 
keuze gemaakt kan worden.

Verlof wordt o.a. niet verleend:

- Voor goedkopere vakantiemogelijkheden.
- Om familie op te halen.
- Bij verjaardagen.
- Twee weken voor en na de zomervakantie.
- Voor reeds gekochte tickets.

De basisschool is verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. 

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

We verzamelen vanaf de binnenkomst van leerlingen met behulp van ons leerlingvolgsysteem 
Parnassys, systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Voor de 
kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit met betrouwbare en valide toetsen die tevens 
een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. De leraren vergelijken deze informatie met de 
verwachte ontwikkelingen. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op 
de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen en deze te clusteren in drie 
niveaus, te weten; verrijkt, basis en intensief. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren 
analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn. 
Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om deze eventuele achterstanden weg te werken. 
Buiten het volgen van de leerlingen via het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen, 
maakt de school gebruik van de nieuwste 3.0 CITO toetsen. Deze toetsen bieden een methode 
onafhankelijk inzicht op het kunnen van de leerlingen. De leerkrachten stellen zelf doelen welke zij 
nastreven. Na afloop van de toetsperiode worden de toetsen en de behaalde resultaten op school-, 
groeps-, en individueel niveau geanalyseerd en besproken. Samen met de gegevens uit de CITO toetsen 
en de methode toetsen worden de leerlingen ingedeeld in een niveau. 

5.2 Eindtoets

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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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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

vmbo-b 18,6%

vmbo-b / vmbo-k 7,0%

vmbo-k 4,7%

vmbo-k / vmbo-(g)t 9,3%

vmbo-(g)t 25,6%

vmbo-(g)t / havo 18,6%

havo 2,3%

havo / vwo 4,7%

vwo 4,7%

onbekend 4,7%

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.

Houding

VaardighedenKennis

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Belangrijk is hoe je met jezelf en met elkaar omgaat; het gaat om meedoen en meebepalen. Niet alleen 
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over je voegen naar de anderen: de groep, de maatschappij. Sociale competentie is ook invloed 
uitoefenen op je omgeving. Het gaat daarbij om het evenwicht. De verwachtingen die je aan sociaal 
competent gedrag mag stellen, zijn voor elke leeftijd anders. Een kleuter lost een ruzie bijvoorbeeld 
anders op dan een leerling uit de bovenbouw.

Iemand is sociaal competent als deze persoon zowel rekening houdt met zijn eigen belangen als met 
die van een ander. En als hij dit doet volgens de waarden en normen die in zijn samenleving gelden. 
Hiervoor zijn kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig.

Kennis heeft te maken met weten en kennen.

Vaardigheden hebben te maken met doen en kunnen.

Houding heeft te maken met willen en durven.

Er zijn natuurlijk ook andere aspecten van invloed op de houding van een kind. Bijvoorbeeld de 
gevoelens van een kind en het beeld dat hij of zij van zichzelf en de ander heeft.

We besteden op onze school structureel en gestructureerd aandacht aan de ontwikkeling van de sociale 
competenties van de leerlingen. Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is opgenomen in 
het rooster: we maken gebruik van de sociale lessen uit burgerschap (SamSam) en godsdienst (Hemel 
en aarde), de methode Kinderen en hun sociale talenten is ook aanwezig op school. Leerkrachten 
maken gebruik van deze methode als zij dit naast de andere sociale lessen, voor hun groep, wenselijk 
vinden. Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen gebruiken we een leerlingvolgsysteem. 
Tweemaal per jaar vullen de leerkrachten ZIEN! in. De intern begeleiders analyseren deze gegevens. Als 
een groep als geheel 25% onder de norm scoort wordt er een groepsplan (GP) opgesteld. Als een 
leerling hiaten laat zien in zijn (haar) ontwikkeling wordt met de IB besproken hoe verder te handelen 
met deze leerling. Omdat we zicht hebben op de interventies per groep, kunnen we in voorkomende 
gevallen overgaan tot het opstellen van schoolbeleid of tot ondersteuning van de leraar van een groep. 
Eenmaal per jaar meten we ook de sociale veiligheid van de leerlingen via een vragenlijst uit WMKPO. 
Deze gegevens leveren we direct aan bij de inspectie en worden geanalyseerd door de 
veiligheidscoördinator.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wij hebben een stelsel van kwaliteitszorg wat uitgewerkt staat in het schoolplan. Vanuit dit stelsel 
bewaken en bevorderen wij de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur 
en wij hebben zicht op de kwaliteit van de school. We hebben toetsbare doelen geformuleerd en er 
wordt regelmatig geëvalueerd of we deze doelen bereikt hebben. De oorzaken van eventueel 
tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen 
doorgevoerd.  

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

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Humankind, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:30

Maandag: De deuren openen 10 minuten voor aanvang.
Dinsdag: De deuren openen 10 minuten voor aanvang.
Woensdag: De deuren openen 10 minuten voor aanvang.
Donderdag: De deuren openen 10 minuten voor aanvang.
Vrijdag: Voor de groepen 1 t/m 4 eindigt de school om 12.00

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek Groep 1 t/m 8 Maandag t/m vrijdag

Zwemles Groepen 5 en 6 Donderdag

19

https://www.humankind.nl/


6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 30 september 2020

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020

Kerstvakantie 18 december 2020 01 januari 2021

Voorjaarsvakantie 19 februari 2021 26 februari 2021

Studiedag 01 maart 2021

Goede Vrijdag / Pasen 02 april 2021 05 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 03 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021

Studiedag 16 juni 2021

Zomervakantie 16 juli 2021 27 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)

School Maatschappelijk Werk Woensdag 8.30-12.15 uur

Mijn naam is Remon van Galen, werkzaam vanuit de organisatie Kwadraad. Als schoolmaatschappelijk 
werker ben ik verbonden aan de school van uw kind(eren). Heeft u opvoedvragen, problemen met 
rondkomen, of heeft u te maken met zaken als bijvoorbeeld pesten of scheiding? Neem gerust contact 
met mij op, ik ga graag met u in gesprek. Ik ben op de woensdagochtend aanwezig. U kunt mij bereiken 
via onderstaande contactgegevens.

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

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

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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@:   r.vangalen@kwadraad.nl

T:    06-36402375
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