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Beste ouders/verzorgers,   

Voor u ligt de schoolgids van obs De Kromme Draai in Ammerstol. De Kromme Draai is een openbare 
basisschool in Ammerstol en tegelijkertijd de enige basisschool in Ammerstol. Omdat wij de enige 
basisschool in het dorp zijn, vinden we het belangrijk dat liefst iedereen zich hier thuis voelt. De 
Kromme Draai is een kleine basisschool met iets meer dan 125 leerlingen.

De school speelt een belangrijke rol in het leven van uw kind(eren). Gedurende acht jaar, vijf dagen per 
week brengt uw zoon of dochter daar het grootste deel van de dag door. Met de dagelijkse activiteiten, 
feestelijkheden, de samenwerking met klasgenoten en het contact met de leerkracht, bepaalt de 
school in grote mate het geluk van alledag.   

Daarom is het belangrijk een school te kiezen die past bij uw kind, maar ook bij uzelf. Een school waarin 
u het vertrouwen kunt hebben dat uw kind acht jaar lang met de uiterste zorg en aandacht wordt 
begeleid. Een school waar acht jaar lang een goede basis aan uw kind wordt meegegeven, goed 
voorbereid op de toekomst.   

Met deze schoolgids willen wij u informeren over het onderwijs op onze school. U kunt lezen over ons 
lesaanbod, onze methodes, onze activiteiten en over vele praktische zaken zoals schooltijden, 
vakanties e.d.

In de schoolgids wordt een aantal keer verwezen naar onze scholenpagina van 'Scholen op de kaart'en onze 
website www.obsdekrommedraai.nl

Bent u op zoek naar een school voor uw kind en bent u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig 
geworden naar de praktijk van ons onderwijs? Dan verzoek ik u contact met ons op te nemen voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school, waarbij u uiteraard een kijkje kunt nemen in 
onze klassen. Onze leerkrachten, maar ook onze leerlingen staan u graag te woord. Heeft u na het lezen 
van onze schoolgids vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

Namens het team van OBS de Kromme Draai,

Mariska Peltenburg

directeur obs De Kromme Draai

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool De Kromme Draai
Den Hoeff 49
2865XR Ammerstol

 0182352607
 http://www.obsdekrommedraai.nl
 directie.krommedraai@onderwijsprimair.n

l

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Mariska Peltenburg directie.krommedraai@onderwijsprimair.nl

De directeur is op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Onderwijs Primair
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2.688
 http://www.onderwijsprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

127

2020-2021

OBS de Kromme Draai is een kleine basisschool met 124 leerlingen op 1 oktober 2021.

Kenmerken van de school

Veiligheid

OntwikkelingSamen

Missie en visie

Kernwaarden: Samen, Veiligheid en Ontwikkeling

Missie: Elk kind komt met plezier naar school. Jij leert jezelf kennen in een veilige schoolomgeving en je 
ontwikkelt je samen met de ander, zodat je zelfbewust en zelfstandig verder groeit in het 
vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Visie: Onze visie hebben we uitgesplitst

1. Onze visie op leren: ieder kind kan alles leren

2. Onze visie op gedrag: gewenst gedrag aanleren

3. Onze visie op leren organiseren: de leerkracht staat centraal

4. Onze visie op professionaliteit: in een professionele cultuur samen werken aan continue verbetering

5. Onze visie op veranderen: blijven leren voor toekomstgericht onderwijs

In scholen op de kaart en op onze website treft u het volledige visiedocument, hoe we daaraan werken, 
welke doelstellingen we hebben en wat kinderen, medewerkers en ouders daarvan ervaren. 

Ons motto: DKD...voor een positieve draai!

1.2 Missie en visie
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De algehele grondhouding op obs De Kromme Draai in Ammerstol is er één van 'denken in 
mogelijkheden'. Wij gaan ervoor, dit geldt voor leerlingen, team en ouders. Dit uit zich in een open, 
positieve houding, meedenken en doen.

Identiteit

Onze school is de enige school in een klein dorp. Hierdoor hebben wij niet alleen leerlingen waarvan 
ouders bewust kiezen voor ons openbaar onderwijs. Ook leerlingen met een religieuze achtergrond 
bezoeken onze school, hun ouders kiezen voor thuis-nabij onderwijs en kunnen zich verder vinden in 
het openbare karakter van onze school. 

Vanzelfsprekend (want = recht) biedt de school mogelijkheid tot GVO en/of HVO onderwijs. In de 
praktijk blijkt dat er ieder jaar voldoende aanmelding is voor GVO, zijnde PC, onderricht. 

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

Ieder kind is uniek. Daardoor verschillen kinderen van elkaar en aan die verschillen willen we in ons 
onderwijs tegemoet komen. Maar we gaan er tevens vanuit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn; ook dat 
is één van onze uitgangspunten. We vinden het belangrijk dat de kinderen van nu later in de 
samenleving op volwaardige wijze met elkaar samenwerken en omgaan. We zien het als onze taak – 
naast goed onderwijs te verzorgen – te waken voor discriminatie en racisme. We laten kinderen zien dat 
er een veelheid van opvattingen is, waar we respect voor hebben en waar we mee om leren gaan. 

Wij onderschrijven daarom de kernwaarden van het Openbaar Onderwijs: 

• Ieder kind is welkom : Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele 
geaardheid geen rol bij toelating. 

• Wederzijds respect : Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de 
diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren. 

• Waarden en normen: Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse 
samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van 
minderheden. 

• School en de samenleving : De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving 
actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving. 

• Levensbeschouwing en godsdienst: De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en 
godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving 
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In het schooljaar 21-22 zijn we gestart met een 6e groep. Hierdoor kunnen we de groep 3 en 4 als enkele 
klas dit schooljaar lesgeven.

Groep 1-2A

Groep 1-2B

Groep 3

Groep 4

Groep 5-6

Groep 7-8

We zijn een school voor regulier onderwijs en we kennen een combinatie van leerstofjaarklassen en 
combinatiegroepen. Dit kan per leerjaar wisselen en is afhankelijk van het aantal leerlingen in een 
leerjaar. De komende jaren verwachten we met 6 groepen te kunnen blijven werken. We werken al 
vanaf de kleutergroepen aan de zelfstandigheid van de leerlingen. En hiermee komen we tegemoet aan 
een stuk autonomie wat we met ons Pedagogisch Vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan.

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

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

kring/sociale 
redzaamheid 6 u 55 min 6 u 55 min

buiten 
spelen/kleutergym 6 u 30 min 6 u 30 min

bewegingsonderwijs
45 min 45 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

spelen/werken 
taalontwikkeling 5 u 05 min 5 u 05 min

spelen/werken 
rekenontwikkeling 5 uur 5 uur 

engels
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
9 uur 3 u 45 min 4 u 45 min 4 uur 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
45 min 1 u 15 min 2 uur 2 u 15 min 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min

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

schrijven
2 uur 1 u 15 min 45 min 15 min

sociale redzaamheid
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Peuterspeelzaal
• Voorschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

Extra faciliteiten
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Verlof personeel

In ons inval en vervangingsprotocol hebben wij de stappen beschreven om in het schooljaar 21-22 de 
vervanging te regelen. Dit protocol wordt in de MR vergadering van oktober 2021 besproken en daarna 
gepubliceerd op onze website.

Situatieschets:

Het vinden van vervanging bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten is nog steeds een groot probleem 
en zal de komende periode ook een probleem blijven. Gezien de RIVM richtlijnen voor leerkrachten in 
de strijd tegen het Corona virus is onze verwachting dat er dit schooljaar regelmatig vervanging nodig 
zal zijn.  Er is vervangingsbeleid opgesteld vanuit Onderwijs Primair en er is een invalpool voor alle 
scholen. Naast kortdurende vervangingen zijn er ook nog langdurende vervangingen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Leerkrachten

Ons team bestaat uit 13 leerkrachten, een coördinator leerlingenzorg en een directeur. Ik verwijs u 
graag naar onze website voor het totale overzicht. (https://www.obsdekrommedraai.nl/praktische-
informatie/team/)

Vakleerkracht godsdienstige vorming:

Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school 
ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen 
ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse 
lessen op De Kromme Draai worden verzorgd door Hilda Noorland, zij is bevoegd vakdocent van 
protestants vormingsonderwijs. Deelname aan de lessen is op vrijwillige basis.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs:

Op onze school hebben we als team gekozen om een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te trekken 
om zo kwalitatief goed bewegingsonderwijs neer te zetten voor alle groepen. Op De Kromme Draai 
worden de lessen verzorgd door Jesse van der Touw.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
Ziezo.

In onze school is peuteropvang organisatie Ziezo gevestigd. Zij bieden een VVE programma aan de 
kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Zowel Ziezo als obs De Kromme Draai hebben de 
beschikking over diverse materialen die kunnen worden ingezet bij de voor- en vroegschoolse educatie. 
Ouders wordt om toestemming gevraagd of de peuterspeelzaal de school op de hoogte mag brengen 
van de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt. De zogenaamde warme overdracht. 

Voor de basisschool is het dan duidelijk op welke gronden een VVE indicatie door de JGZ wordt 
afgegeven en kan er juist op die gronden worden gekeken of de leerling zich blijft ontwikkelen. Goede 
afstemming tussen JGZ, peuteropvang, logopediste, kinderfysiotherapie en school is daarbij 
noodzakelijk. Daarnaast hanteren zowel Ziezo als de basisschool het observatie systeem Kijk!, daarmee 
volgen wij de ontwikkeling van het kind. Op basisschool De Kromme Draai wordt de ontwikkeling van 
de leerlingen met een VVE indicatie nauwgezet in de gaten gehouden. 

Ook in het schooljaar 21-22 zijn er overleggen tussen obs De Kromme Draai en peuteropvang Ziezo o.a. 
met als thema VVE  op regelmatige basis ingepland. Onderwerp van gesprek is de monitoring van 
leerlingen afstemmen om te komen tot doorgaande leerlijnen en kijken hoe we de inzet van de 
materialen nog meer kunnen optimaliseren. Ook het gewenst effect zullen we regelmatig blijven 
bespreken om te kijken of er in de toekomst nog aanvullingen moeten komen of dat  leerkrachten en 
pm-ers nog ondersteuning nodig hebben om de leermiddelen efficiënter te kunnen inzetten.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Op obs De Kromme Draai hebben we een passend aanbod in een doorgaande leerlijn en zo bereiden we 
leerlingen voor op vervolgonderwijs en maatschappij. Ons team heeft afspraken gemaakt over de 
manier van lesgeven, onze leerkrachten geven volgens het model van directe instructie les aan de 
leerlingen bij de hoofdvakken. De groep is ingedeeld in de basisgroep, een groep die verkorte instructie 

Doelen in het schoolplan 

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.

Uitgangspunten:

Vervanging is noodzakelijk om het onderwijs aan de kinderen zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden. Dit heeft echt onze prioriteit om zo ook de kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen. 
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krijgt en een groep leerlingen die verlengde instructie ontvangt.

De extra ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die dit nodig hebben door de leerkracht of door 
onze onderwijsassistenten. Daarnaast worden leerlingen actief betrokken bij de eigen ontwikkeling 
door het voeren van onder andere kindgesprekken.

We houden zicht op de ontwikkeling door het maken van hazenplannen (dit zijn groepsplannen). Er zijn 
groeps- en leerlingbesprekingen en schoolbesprekingen (trendanalyse cyclisch). De leerkracht maakt 
een analyse op leerling- en groepsniveau. Vanaf midden groep 7 voeren wij gesprekken met ouders en 
leerling over de verwachte uitstroom.

Ons didactisch handelen is ingegeven door het gedachtengoed van Luc Stevens en noemen wij 
Pedagogisch Vakmanschap. De pijlers van dit gedachtengoed zijn Relatie, Competentie en Autonomie. 

Doelen uit het schoolplan 20-23:

1. Er is een doorgaande leerlijn (1-8); Engels, Sociaal-emotioneel leren, Verkeer en seksuele voorlichting 
(allen in 20-21 gerealiseerd)

2. Wij hebben Social Schools ingesteld als communicatiemiddel ouders (in 20-21 gerealiseerd)

3. Wij werken volgens Pedagogisch Vakmanschap, ieder teamlid heeft de training gevolgd (in 20-21 
gerealiseerd, nieuwe teamleden volgen in hun eerste jaar bij Stichting Onderwijs Primair ook de 
training Pedagogisch Vakmanschap via onze OnderwijsPrimair Academie)

4. Leerlingen krijgen de juiste (vanuit analyse) leer/onderwijstijden en er wordt onderzoek gedaan naar 
andere onderwijstijden (in 20-21 beiden gerealiseerd)

5 Wij concluderen of er een middenkader dient ingesteld te worden. (sinds schooljaar 21-22 hebben wij 
een reken coördinator aangesteld en een begrijpend lezen coördinator)

6. Iedere leraar ontwikkelt zich; persoonlijke ontwikkeling, mede naar behoefte school en/of stichting 
(via ontwikkelgesprekken voorjaar 2021 en aanbod vanuit de school en stichting, doorlopend proces)

7. Ons team kan al onze leerlingen met een meer specifieke onderwijsbehoefte ondersteunen en 
begeleiden (binnen de mogelijkheden die wij ons Ondersteuningsplan hebben beschreven)

8. De doorgaande (leer) ontwikkellijn is gewaarborgd door intensieve samenwerking met voorschoolse 
partijen en Voortgezet onderwijs (doorlopend proces, samenwerking met voorschoolse partijen en het 
Voortgezet Onderwijs hebben we afgelopen jaar geïntensiveerd)

9. Wij besluiten welke instructievorm nog meer past bij en/of gebaseerd is op onze leerlingen (21-22 
teamscholing directe instructie en doorgaande lijn binnen onze school daarin)

10. Iedere betrokkene kent, voelt en draagt onze missie en visie(s) uit (eind schooljaar 20-21 opgesteld 
en goedgekeurd door de MR)

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan 
kinderen basisondersteuning geven en in veel gevallen (extra) ondersteuning. We proberen in overleg 
met ouders en het kind de onderwijsbehoefte van de leerling te bepalen en daaraan tegemoet te 
komen. De onderwijsbehoefte van een kind geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te 
kunnen ontwikkelen binnen onze school. Dit schooljaar is er dagelijks een onderwijsassistent in de 
school aanwezig. Zij ondersteunt de leerkrachten om aan de onderwijsbehoeften van leerlingen 
tegemoet te komen. Heel veel kinderen vallen binnen de wettelijk vastgestelde basisondersteuning die 
in het schoolondersteuningsprofiel staat uitgewerkt.

Daarnaast is het binnen onze stichting mogelijk om meerbegaafde leerlingen te laten deelnemen aan 
de 'Plusklas met Lev!'. Dit is een parttime voorziening om tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoefte van onze meerbegaafde leerlingen. Enkele leerlingen van onze school maken 
gebruik van dit aanbod.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 1

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 10

Specialist hoogbegaafdheid 1

Fysiotherapeut 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Sinds het schooljaar 20-21 gebruiken wij het programma Kwink om het sociaal emotioneel leren bij 
onze leerlingen te bevorderen. Dit wordt in de groepen 1 t/m 8 gebruikt.
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien.

Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van de vragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat 
met als aanvulling de vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving. Vanaf augustus 2018 zijn deze 
twee vragenlijsten samengevoegd tot één vragenlijst. De stellingen en normeringen zijn daarbij 
ongewijzigd gebleven.

Scholen moeten volgens de wet met behulp van de monitor inzicht krijgen in drie belangrijke aspecten 
van veiligheid: 

- hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school? 

- hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid? 

- hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school? 

Deze gegevens worden ook uitgewisseld met de inspectie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Marian Kok mariankok@onderwijsprimair.nl

Op dit moment hebben wij nog geen anti-pest coördinator. Deze taak wordt nog toegewezen aan één 
van de teamleden in schooljaar 21-22.
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Klachtenregeling

Een klacht en dan ...

Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u terecht bij de leerkracht 
van uw kind en vervolgens bij de leiding van de school. De meeste klachten zullen in onderling overleg 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Social schools 

Onze school vallend onder Stichting Onderwijs Primair heeft de keuze gemaakt om de communicatie 
met ouders onder andere vorm te geven via Social Schools.   

Social Schools is een website en app waarmee ouders en school met elkaar kunnen communiceren. De 
app kan alleen gebruikt worden door de school en de ouders. Via de app kunnen organisatorische zaken 
geregeld worden, zoals afspraken maken met de leerkracht. Omdat communicatie anno nu 
voornamelijk via de mobiele telefoon gaat is er ook een mobiele app beschikbaar voor ouders. Het is 
bovenal een veilige app waarmee op een efficiënte en privacy vriendelijke manier communicatie met 
ouders plaats kan vinden. 

Een goede communicatie tussen ouders en school is in het (onderwijskundig) belang van het kind. De 
school heeft de plicht ouders goed te informeren en is verantwoordelijk voor een goede organisatie van 
het onderwijs. Het uitvoeren van deze verplichting is een wettelijke taak die is beschreven in de Wet op 
het Basisonderwijs. Door het inzetten van de website en app van Social schools verwacht de stichting 
de communicatie met ouders en het doorgeven van informatie beter, sneller en veiliger te kunnen 
doen.

Op De Kromme Draai vinden we de rol van de ouders in de school van grote waarde. School en ouders 
hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden, daarnaast is er ook een grote gedeelde 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de leerlingen. Elkaar voorzien van informatie is belangrijk voor 
alle leerlingen, ook als het thuis en op school goed gaat. Leerlingen voelen zich beter thuis, weten dat 
de school en de ouders geen vreemden voor elkaar zijn en voelen zich van beide kanten gesteund en 
gewaardeerd. 

Een aantal activiteiten zou zonder hulp van ouders niet kunnen doorgaan en zijn toch van grote waarde 
voor de sfeer op school. Daarnaast voegen ze iets waardevols toe aan het reguliere lespakket. Dat 
zouden wij beslist niet willen missen. Wij stimuleren en waarderen de betrokkenheid van ouders dan 
ook zeer.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

op een juiste wijze worden afgehandeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of als 
de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Het 
bestuur heeft voor de openbare scholen een klachtenregeling vastgesteld, die is terug te vinden op haar 
website: www.onderwijsprimair.nl 

Klachten kunnen bijv. gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, 
seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en pesten. Op elke school is een interne 
vertrouwenspersoon. Voor onze school is dat Marian Kok, zij is  te bereiken op 0182-352706 of via mail 
mariankok@onderwijsprimair.nl.  

Voor de openbare basisscholen is een externe vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersoon 
zal nagaan of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. De vertrouwenspersoon kan de 
klager zo nodig verwijzen naar andere instanties. Zij kan de klager eventueel begeleiden bij de verdere 
procedure. Een klacht kan worden ingediend bij:

Stichting School & Veiligheid

Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht 030 - 285 65 31

vertrouwenswerk@schoolenveiligheid.nl

Giti Bán g.ban@schoolenveiligheid.nl 030 - 285 66 08 Frank Brouwer f.brouwer@schoolenveiligheid.nl 
030 - 285 66 35 of bij de landelijke klachtencommissie, waar het bestuur bij aangesloten is. 

Het adres van de landelijke klachtencommissie, waar u schriftelijk een klacht kunt indienen luidt:

Landelijke Klachtencommissie Postbus 30435 2500 GK Den Haag.

De klachtencommissie zal de klacht nader onderzoeken. De klager en de aangeklaagde worden door de 
commissie nader gehoord. Binnen vier weken na de hoorzitting brengt de commissie verslag uit aan het 
bestuur. De commissie deelt aan de klager, de aangeklaagde en de directeur van de school mee of de 
klacht al dan niet gegrond is. De klachtencommissie kan een aanbeveling doen over te nemen 
maatregelen. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het 
bestuur aan de betrokkenen mee of zij het eens is met het oordeel van de klachtencommissie en of zij 
aanleiding ziet om maatregelen te treffen en zo ja, welke maatregelen. Klachtmeldingen over seksuele 
intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u doen bij de vertrouwensinspecteur; 
telefoonnummer 0900-1113111
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 64,00

Daarvan bekostigen we:

• pasen en zomerfeest

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

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.

Bij de start van het schooljaar 21-22 zijn de Corona maatregelen nog deels van kracht. We bespreken in 
de MR vergadering hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen vormgeven.

Normaliter doen wij een groot beroep op de ouders om betrokken te zijn en blijven bij activiteiten op de 
school. Naast de ouderraad is er ook een activiteitencommissie actief. Zij organiseren samen met het 
onderwijspersoneel allerlei activiteiten door het schooljaar heen, denk aan de Kinderboekenweek, Sint, 
Kerst, Pasen, zomerfeest, kleuterfeest etc.

Ook is er een team van luizenmoeders die normaliter na iedere vakantie hun taken verrichten.
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In het veld hierboven is de gemiddelde ouderbijdrage ingevuld.

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.

De vrijwillige ouderbijdrage in schooljaar 21-22 is per groep verschillend:

Groep 1-2: 40 euro

Groep 3 t/m 6: 55 euro

Groep 7: 100 euro

Groep 8: 115 euro

Afgelopen schooljaar 20-21 hebben de ouders geen factuur gekregen voor de vrijwillige ouderbijdrage 
in de groepen 1 tot en met 6. Alleen het kamp van onze groep 7-8 leerlingen is doorgegaan. De groep 7-
8 ouders hebben daarvan een factuur ontvangen om deze vrijwillige bijdrage over te maken. De meeste 
activiteiten voor de groepen 1 tot en met 6 zijn niet doorgegaan. Wel heeft de ouderraad de sportdag 
mede mogelijk gemaakt.

In de jaarvergadering van oktober 2021 is de ouderraad voornemens om de vrijwillige ouderbijdrage 
voor schooljaar 21-22 gelijk te houden aan die van vorige schooljaren.

Op onze website staat het jaarverslag en de begroting van de 
ouderraad: https://www.obsdekrommedraai.nl/praktische-informatie/ouderraad/

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Via onze Social Schools app, via de mail met de leerkracht of via telefonisch contact.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Wij volgen de richtlijnen voor het verlenen van verlof die gelden volgens de wet. 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op de site van bureau leerlingzaken vindt u alle belangrijke informatie.

https://www.leerlingzakenmh.nl/downloads/

4.4 AVG
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De gegevens die we verwerken. 

De gegevens de we van u verwerken: contactgegevens (naam, adres, postcode, telefoonnummer(s), 
mailadres(sen))  nationaliteit, geboorteplaats en BSN  gegevens van de ouders of voogd  gegevens 
huisarts, medische gegevens (indien van invloed kunnen op het welbevinden)

Andere gegevens die we verwerken zijn: groep en leerkracht onderwijsvoortgang (op basis van onder 
meer toetsen) sociaal emotionele ontwikkeling op basis van gesprekken die we met u hebben 
gevoerd (u bent in kennis gesteld van het verslag) rapportages van derden na uw uitdrukkelijke 
toestemming  Het is voor de school niet mogelijk om zonder deze gegevens onderwijs te geven.

Op uw verzoek en met uw toestemming verwerken wij ook overige medische gegevens en de religie. Zo 
kan de school rekening houden met allergieën, voedselvoorkeuren en adequaat handelen in een 
noodsituatie.

Wij verwerken persoonsgegevens met een reden.

Wij verwerken persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. 
Zo hebben we de gegevens van uw kind nodig om uw kind aan te melden als leerling van onze school, 
om de studievoortgang bij te houden en om uw kind te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast hebben we de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere 
partijen, zoals het ministerie van onderwijs, de leerplicht, het samenwerkingsverband en de 
accountant. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen alleen met uw toestemming verwerkt worden. 
Onze stichtingsbestuurder is de eindverantwoordelijke voor het naleven van de privacywetgeving. Het 
delen van gegevens We maken gebruik van de diensten van educatieve uitgeverijen. Denk aan het 
leerling administratie programma, de schoolapp en de educatieve programma’s op de Chromebook, 
iPad en notebooks van de leerlingen.  Met al deze bedrijven hebben we goede afspraken gemaakt over 
hoe ze met deze gegevens om gaan en hoe ze de gegevens beveiligen. In een verwerkersovereenkomst 
worden deze afspraken vastgelegd. Wij zullen nooit de gegevens van u en uw kinderen verkopen of 
verhuren aan deze of andere partijen. Hierbij worden wij ondersteund 
door Sivon (belangenbehartiging) en ICTotaal (ten behoeve van ons Informatiebescherming en Privacy 
Plan (IBP)). 

Toegang

De leerling gegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigen leerkracht, de directie en de CLZ. Ook kan 
de kwaliteitsmedewerker van de stichting inzage hebben in de gegevens.

Bewaren

De gegevens van uw kinderen worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan. De gegevens 
worden na 5 jaar vernietigd, zowel digitaal als op papier. Alleen de contactgegevens mogen langer 
bewaard worden voor bijvoorbeeld een reünie.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal wordt nooit zonder uw toestemming gepubliceerd. De school vraagt jaarlijks uw 
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en u mag altijd de toestemming intrekken. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op obs De Kromme Draai worden alle leerlingen intensief gevolgd. Dat gebeurt met methode toetsen 
die na afronding van een hoofdstuk in de klas worden afgenomen. En ook door twee keer per jaar de 
Cito-toetsen af te nemen in de groepen 3 t/m 8. In de kleutergroepen volgen we de leerlingen met het 
leerlingvolgsysteem Kijk! Uiteraard wordt de ontwikkeling van onze kleuters met de ouders besproken.

In de groepen 3 t/m 8 worden de uitkomsten van deze tussenresultaten met de leerlingen en hun ouders 
besproken. Leerlingen worden meegenomen in het opstellen van doelen. Bij het geven van het 
onderwijs wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de verschillende 
leerlingen. We werken dan ook in verschillende instructiegroepen. Soms krijgen leerlingen extra 
ondersteuning door anderen dan de leerkracht. Dit kunnen onderwijsassistenten zijn of 
gespecialiseerde mensen.

5.2 Resultaten 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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Op obs De Kromme Draai maken alle groep 8 leerlingen de Cito Eindtoets. Dit is verplicht. De 
leerkrachten hebben al voor de afname van de Cito Eindtoets een advies gegeven voor het voortgezet 
onderwijs. Dit advies wordt zorgvuldig en in samenspraak met het bovenbouwteam en de coördinator 
leerlingenzorg gegeven en besproken met de leerling en zijn ouders. Mocht de score van de leerling op 
de eindtoets beter zijn dan het afgegeven advies dan wordt in samenspraak met school, ouders en de 
leerling het advies heroverwogen.

gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool De Kromme Draai
92,6%

95,7%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool De Kromme Draai
57,8%

60,5%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 6,7%

Op obs De Kromme Draai hebben we op basis van onze leerling populatie onze schoolnormen bepaald. 
Onze schoolnorm bij 1F is 96.1% en bij 1S 60.3%.

Als we kijken naar de eindtoets van onze groep 8 leerlingen zitten we zowel op de 1F als 1S 
schoolnormen daar net iets onder. In het schooljaar 21-22 zetten we daarom schoolbreed in op scholing 
bij het vakgebied begrijpend luisteren/lezen en kijken we ook naar de doorgaande lijn in de manier van 
instructie geven. 

We blijven onze schoolnormen nastreven.
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vmbo-b / vmbo-k 6,7%

vmbo-(g)t 46,7%

havo 6,7%

havo / vwo 13,3%

vwo 20,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Autonomie

CompetentieRelatie

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij proberen altijd naar de mogelijkheden en kansen te kijken. Het is ons doel om leerlingen cognitief 
en sociaal te helpen ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs en een 
goed mens in onze samenleving kunnen zijn. Naast aandacht voor de vakken taal en rekenen is er veel 
aandacht voor het helpen begeleiden tot volwaardige, zelfstandige en respectvolle burgers.

Op obs De Kromme Draai werken we met Kwink.

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). In deze methode komt ook 
burgerschap en mediawijsheid aan bod. De methode is bedoeld voor groep 1 t/m 8 van het primair 
onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke 
inzichten. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een 
veilige groep.

Gedragsdeskundigen stellen: 'Het systematisch aanleren van SEL-competenties (levensvaardigheden) 
draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving.'

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Ze doelen daarmee op deze vijf competenties:

1. besef hebben van jezelf

2. besef hebben van de ander

3. keuzes kunnen maken

4. zelf management

5. relaties kunnen hanteren

Geen enkel observatiesysteem is objectief als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling. Het is 
vooral belangrijk stil te staan bij de ontwikkeling van leerlingen en het gesprek. Dit doen wij dan ook op 
school door jaarlijks kind gesprekken te voeren met de leerlingen vanaf groep 3 t/m 8.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Ziezo, 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 Ziezo, in en buiten het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Onze VSO en BSO partner Ziezo biedt ook in de 
schoolvakanties opvang aan.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 
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Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart en vrijdag 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren 06 juni 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

24



© 2021


	Over de school
	Algemene gegevens
	Missie en visie

	Het onderwijs
	Organisatie van het onderwijs
	Het team
	Aanbod voor het jonge kind
	Kwaliteitszorg en schoolplan

	Ondersteuning en veiligheid
	Ondersteuning van leerlingen
	Veiligheid op school

	Handige informatie voor ouders
	Hoe ouders worden betrokken
	Vrijwillige ouderbijdrage
	Ziek melden en verlof aanvragen
	Extra informatie

	Ontwikkeling en resultaten
	Tussentijdse toetsen
	Resultaten eindtoets
	Schooladviezen
	Sociale ontwikkeling

	Schooltijden en opvang
	Schooltijden
	Opvang
	Vakantierooster


