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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 OBS Floraschool

Voorwoord
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Contactgegevens

OBS Flora
Baken 19
2931RP Krimpen aan de Lek

 0180521928
 http://www.onderwijsprimair.nl/obs-flora
 directie.flora@onderwijsprimair.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Linda Mersel directie.flora@onderwijsprimair.nl

Directeur Netty Breedveld directie.flora@onderwijsprimair.nl

De directie van OBS Floraschool bestaat uit twee directieleden die ook de directie vormen van OBS 
Prinses Irene.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Onderwijs Primair
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 2.761
 http://www.onderwijsprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

90

2019-2020

Kernwoorden

Talentontwikkeling

EigenaarschapUitdaging

Veilig klimaat Engels groepen 1 t/m8

Missie en visie

Floraschool: Waar talenten tot bloei komen.

Wij zijn ons ervan bewust dat we onze leerlingen opleiden voor een maatschappij die sterk verandert. 
Daarom kiezen we er voor om ons te richten op de behoeften en mogelijkheden van de individuele 
leerling om de talenten die de ze hebben te kennen, te ontwikkelen en ten volle te benutten. Daarnaast 
zien wij dat het samenwerken, netwerken, de zelfstandigheid en het respectvol met elkaar omgaan 
belangrijke waarden blijven en steeds belangrijker worden. De kinderen groeien op in een steeds verder 
globaliserende en individualiserende wereld. Hierdoor wordt het omgaan met andere culturen en het 
spreken, begrijpen en schrijven van Engels een vereiste om te communiceren, naast het kennen van het 
Nederlandse erfgoed en de Nederlandse taal. Vanzelfsprekend gebeurt dit alles in zowel een digitale 
omgeving als in persoonlijke contacten en ervaringen.     

Kortom, kenmerkend voor de Floraschool is:

·       De school is een lerende organisatie; dit betekent dat wij ons steeds verder willen ontwikkelen en 

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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voortdurend kritisch naar ons                      onderwijs kijken, dit doen wij door middel van evaluaties.

·       De school biedt onderwijs aan, waarbij de onderwijsbehoefte van elke leerling centraal staat; ieder 
kind heeft recht op goed onderwijs              dat aansluit bij de kennis en vaardigheden van het kind.

·       Wij hebben vertrouwen in de leerling en durven daarom de lat hoog te leggen.

·       De school is een veilige omgeving voor de kinderen, leerkrachten en ouders.

·       De leerkrachten bieden een zo breed mogelijk aanbod in onderwijs, passend bij het talent, de 
ontwikkeling en mogelijkheden van  kinderen.

·       Wij bieden gedifferentieerde (samen)werkvormen aan.

·       Zelfverantwoordelijkheid, planning en gezamenlijkheid zijn sleutelwoorden. We zijn samen 
verantwoordelijk voor goed onderwijs, voor              een goede sfeer en voor een opgeruimd gebouw.   

Prioriteiten

Onze prioriteiten voor volgend schooljaar zijn:

-Verder ontwikkelen talentontwikkeling

-Doorgaande lijnen taal en rekenen

-Doorstart Vreedzame School

-Beslissing nemen over voortgang Engelse methode Early Bird

Identiteit

Onze school is een openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, 
culturele achtergrond. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. We kiezen 
er voor om ons te richten op de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling om de talenten 
die de ze hebben te kennen, te ontwikkelen en ten volle te benutten. De Floraschool is een school waar 
talenten tot bloei komen!
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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

De vervanging bij verlof wordt geregeld met leerkrachten uit de invalpool, inzet van kunstenaars in de 
klas (KinK), of eigen leerkrachten.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

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

taal
3 u 30 min 3 u 30 min

rekenen
3 u 30 min 3 u 30 min

bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

creatieve vorming
2 u 30 min 2 u 30 min

werken met 
ontwikkelingsmateriaal 
(waaronder ook taal en 
rekenen)

7 uur 7 uur 

Engels
1 uur 1 uur 

Vreedzame School
1 uur 1 uur 

Bij het werken met ontwikkelingsmaterialen zijn de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie 
geïntegreerd, evenals de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek.

Bewegingsonderwijs gebeurt in het speellokaal en op het schoolplein. Bij het buitenspelen worden ook 
diverse vaardigheden geoefend en ervaringen opgedaan.

Het kleuteronderwijs op de Floraschool is projectmatig en gericht op de ontwikkeling van de 
verschillende doelen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
8 uur 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Taal
30 min 5 uur 6 uur 6 uur 6 u 30 min 6 uur 

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

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

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

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min

Engelse taal
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Sociaal/emotionele 
ontwikkeling 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Talentenlab. Een ruimte waar de kinderen met diverse materialen op het gebied van techniek en 

handvaardigheid aan de slag kunnen

De aula wordt ingezet om kinderen individueel of in kleine groepjes te laten werken. 

In het speellokaal staat een piano. De kinderen kunnen tijdens schooltijd pianospelen en één keer in de 
week komt een pianoleraar les geven.

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

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.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning 
die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of 
ondersteuningsbehoefte

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

Remedial teacher 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De Vreedzame School

Op de Floraschool werken we met de methode Vreedzame School. De Vreedzame School is een 
compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas 
en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem 
krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen 
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen 
tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Omdat een aantal 
leerkrachten de training van de Vreedzame School niet hebben gevolgd herhalen we dit schooljaar de 
teamtrainingen. Het accent ligt op het invoeren van de lessenserie en krijgt de leerlingmediatie vorm. 
Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, 
ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering (het democratisch hart in klas en school waar leerlingen 
een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).
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Sociale en fysieke veiligheid

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

-Jaarlijkse leerling-enquête voor de groepen 5 t/m 8 (WMK= Werken Met Kwaliteit)

-Tweejaarlijkse ouderenquête (WMK)

-"Zien" voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 en "Viseon" voor zorgleerlingen jaarlijks

-Kindgesprekken door leerkrachten en coördinator leerlingenzorg Ina van den Berg.

 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Laura Renes en Lisanne Rothman zitten in de stuurgroep van de Vreedzame School. In de stuurgroep 
wordt gemonitord op welke manier pesten aandacht krijgt.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Henny Blom. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via hennyblom@onderwijsprimair.nl.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

De actieve en betrokken ouderraad organiseert alle activiteiten ( sint, kerst, Pasen, disco, schoolreizen 
etc.) en roept, waar nodig hulp in van andere ouders.

De medezeggenschapsraad heeft twee betrokken ouders in de oudergeleding en vergadert 7 keer per 
schooljaar op school.

Klachtenregeling

Het bestuur van de Stichting Onderwijs Primair heeft voor de openbare basisscholen een 
klachtenregeling vastgesteld. Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing 
van strafmaatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

Op elke school is minimaal één contactpersoon (vertrouwenspersoon), die hier speciale scholing voor 
heeft gevolgd. Op de Flora is dat Henny Blom. Bij klachten kan zij u doorverwijzen of begeleiden bij het 
zoeken van een oplossing. Daarnaast heeft de Stichting Onderwijs Primair (externe) 
vertrouwenspersonen aangesteld www.onderwijsprimair.nl.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Via de schoolwebsite, de schoolgids, de rapporten en de rapportavonden, ouderportaal ParnasSys, 
kijkavond n.a.v. een schoolproject, informatieavonden, Floraschool app, Facebook, Instagram en zijn er 
regelmatig digitale nieuwsbrieven. 

Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom om op een ander moment een afspraak te maken voor een 
gesprek. Graag ontvangen wij u dan buiten schooltijden. Tijdens de schooltijden gaat onze aandacht 
vanzelfsprekend eerst naar de leerlingen. Ook bent u van harte welkom bij onze coördinator 
leerlingenzorg en de directie.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over alle schoolzaken. Betrokkenheid van de 
ouders stellen wij zeer op prijs. Immers, we hebben een gezamenlijk doel; uw kind, onze leerling, zo 
goed mogelijk verder helpen. Om betrokken te kunnen zijn, dient u natuurlijk ook op de hoogte te zijn 
van alle zaken die de school betreffen. 

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:

• Activiteiten die gedurende het jaar georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld de disco of 
Florakidsdag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Voor de ouders in groep 8 is de ouderbijdrage €22,50 plus de kosten voor het kamp.

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.

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 

4.3 Schoolverzekering

De schoolverzekering is bovenschools geregeld.
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
De ouders kunnen hun kind ziekmelden via de schoolapp.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen verlof aanvragen via de schoolapp.

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Door middel van methodegebonden en niet methodegebonden toetsen wordt de ontwikkeling van de 
leerlingen gevolgd. Met behulp van het systeem Focus-PO en onder leiding van de coördinator 
leerlingenzorg worden leerling-, groeps- en schoolbesprekingen gehouden. Er worden analyses 
gemaakt van de resultaten en besproken wordt wat helpend was en wat beter kan in het eigen 
handelen van de leerkracht.

In groepshandelingsplannen wordt beschreven welke aanpak in de klas wordt gekozen. Bij de kinderen 
die een individueel handelingsplan hebben worden deze regelmatig met het kind en de ouders 
besproken.

De kindgesprekken die de leerkracht houdt met de leerling, geven ruimte voor reflectie en het stellen 
van eigen doelen en de manier waarop de leerkracht en de leerling deze denken te bereiken.

5.2 Eindtoets

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

Schoolscore 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.

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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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 50,0%

vmbo-(g)t 16,7%

vwo 33,3%

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.

We helpen elkaar

We werken samen Iedereen hoort erbij

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Pedagogisch Vakmanschap

Op onze school nemen wij het kind als uitgangspunt. Wij geven het kind de ruimte om te groeien 
rekening houdend met een veranderende samenleving. Dat vraagt flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen. Wij geloven dat iedereen zijn/haar talenten wil ontwikkelen en wij geven 
iedereen de ruimte om zijn/haar talenten te ontwikkelen vanuit onze passie voor onderwijs, ons 
vakmanschap en ons pedagogisch tact. Om dat te bereiken willen wij leren van elkaar zowel op de 
scholen als tussen de scholen onderling. In betrokkenheid en participatie met ouders geven wij vorm 
aan ons onderwijs. 

Wij onderschrijven in onze organisatie gezamenlijk de volgende waarden:             

- goed onderwijs ook in de ogen van de kinderen             

- verbinding (op de scholen, binnen de stichting en met de omgeving)             
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- passie door vakmanschap             

- veiligheid en ruimte (als voorwaarden om te kunnen groeien)             

- duurzaamheid

Verbondenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid  zijn de sleutelwoorden in Pedagogisch 
Vakmanschap. Die verbondenheid kan tot stand komen, wanneer we als leerkracht handelen vanuit de 
overtuiging dat relatie, autonomie en competentie de basisbehoeften zijn van een mens (kinderen, 
opvoeders en leerkrachten). Het draait ook om het belang van verantwoordelijkheid nemen. Zowel op 
school als in de maatschappij zien we dat er duidelijke ontwikkelingen gaande zijn die bovenstaand 
gedachtegoed onderschrijven. De Stichting heeft ervoor gekozen om dit gedachtegoed op te nemen in 
de kernwaarden van Onderwijs Primair. Wat inhoudt dat iedere school en iedere leerkracht binnen onze 
Stichting een juiste invulling kan geven aan deze waarden. Het gaat om, op het goede moment, het 
juiste doen, ook in de ogen van de ander. Door naar jezelf te kunnen kijken, jezelf beter te leren kennen 
word je je bewuster van de invloed van jouw handelen op het gedrag van de ander.   

Onze werkwijze t.a.v. sociale opbrengsten is gebaseerd op Pedagogisch Vakmanschap, de Vreedzame 
School en talenten ontwikkeling.

Met behulp van het sociaal-emotioneel volgsysteem Zien en KIJK!, Viseon voor de zorgleerlingen en de 
WMK (Werken Met Kwaliteit) vragenlijsten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen 
gevolgd. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

In ons schoolplan 2020-2023 is beschreven hoe wij als school bezig zijn met de kwaliteitszorg.

Het schoolplan is afgestemd op het strategisch beleidsplan (Het Vergezicht) van onze Stichting 
Onderwijs Primair en de thema's die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Op basis van 
onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarverslag blikken we terug of 
de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn.

In het schoolplan beschrijven we ook naast de schoolontwikkeling welke middelen we inzetten om de 
medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam ( Cao-PO)

Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en borgen. Het 
schoolplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt door de 
teamleden meegedacht over de missie en de visie van de school en leveren zij een bijdrage aan het 
vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Het schoolplan beschrijft globaal onze 

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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kwaliteit. Daar waar nodig en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving 
naar de bijlagen.

Zowel het schoolplan als het jaarplan volgen het kalenderjaar. Daarom hebben we een 
prioriteitenbeleid opgesteld per schooljaar. Aan dit beleid hangen verbeterplannen en 
kwaliteitskaarten. In werkgroepen rekenen, taal, Engels en talentontwikkeling werken de leerkrachten 
aan de schoolontwikkeling. 

Met behulp van Focus-PO. Focus PO is een software-instrument dat gegevens van 
methodeonafhankelijke toetsen omzet in betekenisvolle overzichten. Zo wordt de ontwikkeling van de 
school, de jaargroep en de individuele leerling nauwlettend gevolgd. De coördinator leerlingenzorg 
organiseert leerling-, groeps-en schoolbesprekingen.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Nederlek (SKN), buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Nederlek (SKN), 
in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse 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 - 18:00

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

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:00

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

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

Vrijdag: De groepen 1 en 2 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek  groepen 3 t/m 8 Dinsdag en donderdag

De kinderen gymmen in sporthal De Walvis.

17

http://kinderopvangnederlek.nl/
http://kinderopvangnederlek.nl/


6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Goede Vrijdag 02 april 2021 02 april 2021

Tweede Paasdag 05 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Nederlek (SKN), buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties is 
in samenwerking met Stichting Kinderopvang Nederlek  (SKN). Hier zijn voor de ouders kosten aan 
verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SKN.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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