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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 't Klankbord
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool 't Klankbord
Antoinette Kleynstraat 6
2331DV Leiden
 071-5314950
 http://www.t-klankbord.com
 info@t-klankbord.nl

Schoolbestuur
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Aantal scholen: 23
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Aantal leerlingen: 9.368
 http://www.scoleiden.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

A. Verheij MME

info@t-klankbord.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

253

2017-2018

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
Competentie

Autonomie

Relatie

Ontwikkeling en ontplooiing

Betrokkenheid
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Missie en visie
Ons motto “Een veilige en prettige plek voor uw kind nu; een basis voor uw kind in de maatschappij
straks!”
Basisbehoeften:
1.
2.
3.

Relatie: leerlingen voelen zich geaccepteerd, ze horen erbij, ze hebben het gevoel welkom te zijn,
ze voelen zich veilig.
Competentie: leerlingen ontdekken dat ze de taken aankunnen die ze moeten doen en ze
ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.
Autonomie: leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en keuzes te
maken in het verwerken van de leerstof.

Kernwaarden:
1.

2.

Ontwikkeling en ontplooiing: wij leren van en met elkaar. Ieder kind leert. Wij hebben hoge
verwachtingen en streven ernaar het beste uit ieder kind te halen; een optimale cognitieve
ontwikkeling en een brede sociaal-emotionele groei. Wij benutten ieders kwaliteiten en
respecteren hierin verschillen.
Betrokkenheid: kinderen, team en ouders zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goede en
veilige leeromgeving. We willen het ‘wij-gevoel’ versterken. Respect en passie helpen
betrokkenheid te realiseren.

Prioriteiten
Dit jaar besteden wij speciale aandacht aan 6 speerpunten:
- Engels voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8
- Techniek en onderzoekend en ontdekkend leren
Alle kinderen krijgen technieklessen en leren programmeren met scratch en met behulp van onze
robotleerlijn. In de groepen 6 tot en met 8 werken kinderen vanaf dit jaar met DaVinci waarmee
projectmatig aan alle wereld oriënterende vakken wordt gewerkt. Leerlingen leren binnen deze methode
onderzoekend en ontdekkend.
- Leren zichtbaar maken
Met behulp van doelen maken we bespreekbaar wat kinderen moeten leren en wat hen daarbij helpt.
Kinderen worden zo meer eigenaar van hun eigen leerproces en leerkrachten leren hoe zij hun lessen op de
kinderen af kunnen stemmen.
- Taal en lezen
Met behulp van motiverende activiteiten stimuleren we onze leerlingen om meer en beter te gaan lezen. In
de groepen 4,5 en 5/6 is werken met Snappet ingevoerd voor taal en technisch lezen. Dit zijn tablets
waarmee op eigen niveau gewerkt kan worden aan de opdrachten van de leerstof.
- Gedrag
Als leerkrachten besteden vanuit ons beleid veel aandacht aan het scheppen van een veilig leerklimaat.
Kinderen leren steeds beter met zichzelf en met de groep om te gaan.
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- Rekenen
De leerkrachten werken aan een doorlopende leerlijn. Vanaf dit schooljaar is het werken met Snappet
ingevoerd in de groepen 4, 5 en 5/6

Identiteit
‘t Klankbord is een katholieke school.
Wij staan open voor gezinnen met een andere levensovertuiging. Dit betekent dat de school
toegankelijk is voor iedereen, mits ouders onze katholieke identiteit respecteren en de kinderen
deelnemen aan de activiteiten die hiermee verband houden. Denk hierbij aan onze schoolvieringen in
de kerk rond Kerst en Pasen en aan filosoferen over bijbelverhalen in de groep.
Onze school hecht veel waarde aan de sfeer in de school. Vanuit onze katholieke basis geven we
kinderen door onze omgang met elkaar een voorbeeld.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op bewegingsonderwijs na worden alle vakken door alle leerkrachten zelf verzorgd.
Een bevoegde leerkracht verzorgt de gymlessen.
Onze conciërge is muzikant. Hij ondersteunt onze leerkrachten bij de muziekles.
Wij hebben een speciale taak voor cultuur-coördinatie op school.
Op 't Klankbord' leren leerlingen vanaf 4 jaar Engels (VTTO). Alle leerkrachten zijn geschoold en
bevoegd.
Wij hebben een plusklas en een leerkracht met excellentie als beleidstaak.
Kinderen van 5 jaar worden door een logopediste van OA gescreend.
Wij werken met stagiaires van onder andere de PABO, MBO en universiteit.

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
Als leerkrachten recht hebben op verlof gaan wij na of een andere collega van ons team dit verlof kan
vervangen. Als dat niet lukt proberen we of het verlof door een externe vervanger vervuld kan worden.
Hoewel wij nog nooit leerlingen naar huis hebben moeten sturen sluiten wij dit bij de huidige tekorten
aan personeel in het onderwijs niet uit. We hopen natuurlijk dat dit een uitzonderlijke situatie blijft!

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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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.
Vanaf groep 3 wordt een deel van de tijd voor rekenen, taal en wereldoriëntatie gerealiseerd in tijd voor
zelfstandig werken.
Vanaf groep 5 heet zelfstandig werken op onze school 'keuzemenu'. Kinderen kiezen in overleg met de
leerkracht op welke manier zij werken aan eigen doelen voor de leerstof. Op deze manier streven wij na
dat het kind in de loop van de jaren steeds meer eigenaar wordt van het eigen leerproces.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak
spel-taalrekenontwikkeling,
bewegingsonderwijs,
engels

Leerjaar 1

Leerjaar 2

23 u 45 min

23 u 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

4 u 45 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 u 15 min

3 u 55 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 40 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

45 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

1 u 40 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

15 min

15 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
verkeer
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schrijven
2 u 15 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

sociale redzaamheid

2.3

Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

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 is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.
In Leiden en in onze wijk maakt de gemeente zich hard voor een warme overdracht van
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar basisscholen. Dit is in ontwikkeling.
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Het doel van SCOL is onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en te volgen van 0 tot 18 jaar.
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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.
Onze Intern Begeleider coördineert de zorg voor leerlingen op onze school. Hij organiseert het
Ondersteuningsteam en neemt met andere scholen uit onze wijk deel aan het Expertteam. De scholen
in de Stevenshof hebben de handen ineengeslagen om de middelen voor de zorg aan zoveel mogelijk
kinderen met ondersteuningsbehoeften ten goede te laten komen. In het Expertteam wordt deze zorg
verdeeld en toegekend.
Wij hebben een LB leerkracht met als taak excellentiebeleid. Zij coacht leerkrachten bij het uitvoeren
van beleid in de groep en organiseert samen met een collega de plusklas op onze locatie die wij delen
met een collegaschool.
De taal- en rekenspecialisten houden zich bezig met de doorgaande leerlijn in de school voor deze twee
vakgebieden en het werken met Snappet.
Onze gedragsspecialist houdt zich bezig met ons gedragsbeleidsplan. Zij zorgt dat het actueel blijft,
bewaakt dat afgesproken activiteiten in de groepen uitgevoerd worden en monitort uitvoering en
voortgang van activiteiten die betrekking hebben op ons pestprotocol.
De coördinator techniek stimuleert het techniekonderwijs binnen onze school. Hij draagt er zorg voor
dat de materialen in onze techniekklas op orde zijn en bewaakt dat activiteiten die afgesproken zijn
voor de groepen uitgevoerd worden.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

5

Gedragsspecialist

10

Intern begeleider

5

Rekenspecialist

12

Specialist hoogbegaafdheid

9

Taalspecialist

10

techniekspecialist

9

10

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Op 't Klankbord werken we met 'Leefstijl' als basis om kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van
sociale vaardigheden. Deze methode helpt ons om pesten zoveel mogelijk te voorkomen.
Helaas blijkt pesten niet helemaal uit te sluiten. Als er sprake is van pesten werken wij met de methode
No Blame. Samen met kinderen helpen we het gepeste kind om zich weer veilig te voelen en werken
we aan nieuw gedrag bij de pester.
Als wij ons zorgen maken over de sfeer in een groep of over het gevoel van veiligheid roepen wij hulp in
van het expertteam of van trainers die ervaring hebben met groepsprocessen om met de kinderen te
werken aan een sfeer waarin je goed met elkaar om kan gaan.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Eén keer in de twee jaar wordt er met behulp van het kwaliteitssysteem WMK (Werken Met
Kwaliteitskaarten) een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders, leerlingen en
leerkrachten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Synthia Lepoeter. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via S.Lepoeter@t-klankbord.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Debbie Hollaar. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via D.Hollaar@t-klankbord.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op ’t Klankbord bieden wij ruimte voor de ontwikkeling van talent van alle leerlingen. Dat betekent dat
wij leerlingen zoveel mogelijk uitdagen op het niveau dat bij hen past. Wij gaan daarbij uit van wat het
kind kan en dagen het uit om de volgende stap te maken.
We zoeken samenwerking met ouders. We willen in gesprek wederzijds kennis over de kinderen delen.
We willen kwaliteiten van ouders inzetten om onze school sterk te maken. Samen maken we het ’t
Klankbord.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Sinds de start van dit schooljaar maken wij gebruik van Schoudercom. Dit is een ouderportaal
waarbinnen school met ouders, maar ook ouders onderling kunnen communiceren. Via Schoudercom
verspreidt onze school o.a. de maandelijkse nieuwsbrieven en gunnen we u een kijkje in de klas via
foto's. Verder is via Schoudercom de jaarkalender, klassen informatie, documenten en uw postvak
eenvoudig te beheren vanaf uw telefoon, tablet of computer. Doel van Schoudercom is het verbeteren
van communicatie in en rond school en bijdragen aan een beter milieu door minder papier gebruik.
De website wordt maandelijks geactualiseerd. Op deze website is onder andere de schoolkalender te
vinden, de nieuwsbrief en de schoolgids.
De school is ook op twitter te volgen.

Klachtenregeling
De klachtenregeling van de school staat vermeld op de website van SCOL.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroep
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Onze school heeft een actieve ouderraad. Op 't Klankbord vieren we onze feesten. Met hulp van ouders
van de ouderraad maken we zo de schooltijd van onze kinderen tot een onvergetelijke tijd.
Onze school heeft een actieve medezeggenschapsraad. Drie ouders en drie leerkrachten denken mee
over het beleid van de school en over alles wat we in een jaar met elkaar meemaken op school.
Onze school kent een Klankbordgroep. Voor de Klankbordgroep worden steeds verschillende ouders
uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over actuele zaken en onderwerpen die de dagelijkse
gang van zaken op school aangaan. Hiermee willen we ouders uitnodigen om mee te denken en
betrokken te zijn bij onze school.
Door het jaar heen vragen klassenouders in overleg met de leerkracht hulp aan ouders bij allerlei
activiteiten die er door de groepen worden ondernomen.
Op onze school wordt u regelmatig uitgenodigd om vieringen met ons te delen, naar een voostelling te
kijken of met de leerkrachten en soms met uw kind in gesprek te gaan over vorderingen.

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 € 47,00
Daarvan bekostigen we:
•

Koningsdag en andere activiteiten

•

Pasen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Wij hebben op twee momenten in de schooltijd van uw kind activiteiten waar we een bijdrage voor
moeten vragen. Ieder jaar gaan we na of ouders van de betreffende groep het haalbaar of wenselijk
vinden om aan deze activiteiten deelnemen.
In groep 5 gaan de kinderen naar het 'het bewaarde land', waar zij 3 dagen milieu-educatie volgen. Dit
kost op dit moment €35,In groep 6 gaan de kinderen naar de schooltuinen. Daar wordt op dit moment een bijdrage van €16,voor gevraagd.
In groep 8 gaan de kinderen op kamp. Ouders betalen €20,- vrijwillige ouderbijdrage in plaats van €47,en daarnaast €125,- voor het kamp.

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit: €20,- voor activiteiten rond feesten en €27,- voor het
schoolreisje.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De schoolverzekering is alleen aanvullend. Ouders wordt geadviseerd hun eigen verzekeringen goed te
regelen.
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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:
Bij ziekte of afwezigheid van een leerling verwachten wij een absentmelding van de ouders. Ouders
wordt verzocht 's ochtends tussen 8 uur en half 9 hun kind ziek te melden door naar de school te bellen.
Rond kwart voor 9 controleren wij of alle leerlingen op school zijn. Als wij geen melding hebben
gekregen, of als een melding niet is doorgekomen, bellen wij ter controle naar de ouders. Zo weten wij
zeker dat er geen kinderen tussen huis en school zijn opgehouden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen een maand van te voren een verlofformulier invullen en dit in leveren bij de directie. Dit
formulier is te vinden op de site of te verkrijgen bij de administratie. Na beoordeling van de aanvraag
krijgen ouders zo snel mogelijk bericht met betrekking tot de toekenning of afwijzing. Wij vragen
ouders van leerlingen van 4 jaar oud ook een formulier in te vullen ter kennisgeving.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Op 't Klankbord volgen we met behulp van observaties en door middel van methode-gebonden toetsen
de vorderingen van de kinderen.
Bij de kleutergroepen volgen we leerlingen met het observatie instrument KIJK.
Twee keer per jaar nemen we daarnaast vanaf groep 2 CITO-toetsen af. Deze toetsen helpen ons om de
resultaten van de kinderen over de verschillende jaren te volgen. we kunnen de resultaten vergelijken
met een landelijke norm.
Al deze gegevens worden twee keer per jaar schoolbreed geanalyseerd. We gaan na wat de kinderen
individueel nodig hebben voor het leren. We noemen dat handelingsgericht werken. Daarnaast kijken
we hoe we in de groep het onderwijs zo in kunnen richten dat we tegemoet kunnen komen aan deze
leerbehoeften en we gaan na welke interventies er op schoolniveau nodig zijn om het leerproces te
optimaliseren.

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 voorgezet 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.
De CITO eindtoets is slechts één van de toetsen van ons leerlingvolgsyteem.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
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Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

7,7%

vmbo-b / vmbo-k

3,8%

vmbo-k

3,8%

vmbo-(g)t

26,9%

vmbo-(g)t / havo

3,8%

havo

19,2%

havo / vwo

15,4%

vwo

19,2%

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:

ontwikkeling

ontplooiing

betrokkenheid

Wij stemmen ons onderwijs, onze schoolcultuur en ons handelen naar ouders af op de basisbehoeften
relatie, competentie en autonomie.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Voor sociaal emotionele ontwikkeling werken wij met de methode Leefstijl. Wij bouwen hiermee aan
een klimaat waarin kinderen een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en waarin pesten niet
geaccepteerd wordt.
In de groepen 1/2 volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling met KIJK!
Vanaf dit schooljaar gebruiken wij de Sociale Competentie Observatielijst om de sociale ontwikkeling
van leerlingen vanaf groep 3 te volgen.
We weten dat pesten toch gebeurt. Als er signalen van pesten zijn, werken we met de methode No
Blame samen met kinderen aan steun voor de gepeste en kansen om ander gedrag te ontwikkelen voor
de pester.
Daarnaast werken we waar nodig met experts in groepen om het ontwikkelen van een goede
groepssfeer te ondersteunen.

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.
Alle leerkrachten werken aan doelen stellen, succescriteria met leerlingen benoemen en leren elkaar
feedback te geven. Hierdoor leren wij hoe wij leerlingen meer eigenaar van hun leerproces kunnen
laten worden en leren leerlingen hoe zij leren.
In bouwen wordt besproken hoe met methodes gewerkt wordt. Wij leren samen lessen voor te
bereiden en elkaar feedback te geven.
Twee keer per jaar evalueren wij CITO toetsen op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Na de
analyse stellen we groepsplannen op.
Naar aanleiding van de analyses hebben we speciale aandacht voor lezen en het leren omgaan met
elkaar. Daarnaast hebben we verschillende speerpunten waar wij innoverend aan werken.
Onze teamtrainingen zijn gericht op deze onderwerpen. Iedere leerkracht formuleert aan het begin van
het jaar een persoonlijk ontwikkelplan waarin aandacht is voor eigen vaardigheden met betrekking tot
de doelen of versterken van specifieke talenten die het team en daarmee de leerlingen ten goede
kunnen komen.
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6

Schooltijden en opvang

Er is een beperkt aantal opvangplaatsen voor schooltijd.
Alle kinderen blijven op school tussen de middag. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het team
verzorgt de opvang.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:30

-

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:30

-

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

-

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

-

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 tot en met 8

maandag

Gymnastiek

7 en 8

woensdag

Gymnastiek

3 tot en met 6 en 7/8

donderdag

Op woensdag vinden de gymlessen voor de groepen 7/8 en 8 plaats in de gymzaal van de Anne
Frankschool.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
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Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en Conciërge Han
Lovink, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met smallsteps kinderopvang, 't Kweklokaal,
Wonderland en just kiddies, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
De opvang organisaties verzorgen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties voor leerlingen
waarvoor ouders een contract hebben.
Zie hiervoor de websites van genoemde organisaties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

20 oktober 2018

04 november 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

22 februari 2019

03 maart 2019

Meivakantie

19 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

20 juli 2019

01 september 2019

Hemelvaartonderbreking van 30-5-2019 en 31 -5-2019
tweede pinksterdag 10-6-2019
studiedag 1 juli 2019
de dag voor de kerstvakantie en de zomervakantie hebben de leerlingen tot 12 uur school.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
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Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

kennismakingsgesprekken

3 tot en met 14 september

na schooltijd, intekenen

eerste indruk gesprekken

19 tot en met 30 november

afspraak via Schoudercom

advies gesprekken groep 8

10 tot en met 14 december

afspraak via Schoudercom

rapport en perspectief gesprek

4 tot en met 15 maart

afspraak via Schoudercom

eindgesprek (optioneel)

8 tot en met 12 juli

afspraak met leerkracht

gesprekken in kleutergroepen

wisselend (zie toelichting)

afspraak met leerkracht

We vinden de driehoek ouder-kind-school heel belangrijk. We verwachten dat u en soms ook uw kind
aanwezig zijn bij de kleutergesprekken en de 4 reguliere gesprekken in vervolgjaren.
Kleutergesprekken:
intake-intrede gesprek half jaar voor plaatsing- 6 weken na de start- vervolgens steeds na 6 maanden
De kennismakingsgesprekken zijn voor de groepen 3 tot en met 8. Vanaf groep 4 doen we dat graag
met de leerling erbij.
De eerste indrukgesprekken zijn oudergesprekken.
Adviesgesprekken in groep 8 voeren we graag met u en uw kind.
Rapport en perspectief gesprekken zijn er voor alle groepen. Vanaf groep 4 verwachten wij de
leerlingen erbij.
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