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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 Prins Claus

Voorwoord
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Contactgegevens

obs Prins Claus
Laan van Rapijnen 26
3461GH Linschoten

 0348415652
 http://www.clausschool.nl
 directie.claus@onderwijsprimair.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Joanneke Blommenstijn directie.claus@onderwijsprimair.nl

De directrice is op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Onderwijs Pr1mair
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 2.772
 http://www.onderwijsprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

179

2018-2019

Kernwoorden

Ieder kind is welkom

veiligheid en respectSamenwerken, samen leven

adaptief onderwijs relatie, competentie,autonomie

Missie en visie

Missie

Samen leren, samen werken, samen leven.

Kernwaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Lezen, schrijven, rekenen, communiceren; 
uw kind leert het op de OBS Prins Claus. Maar we besteden ook aandacht aan samenwerken en 
maatschappelijk bewustzijn. Voor de beste resultaten evalueren en optimaliseren wij ons onderwijs 
structureel.

Ieder kind is welkom

De OBS Prins Claus is een school voor openbaar onderwijs. Kinderen krijgen bij ons goed onderwijs dat 
past hun kennis en vaardigheden, ook als een kind misschien meer of andere zorg nodig heeft. 
Ondersteuning voor de leerlingen en samenwerking met de ouders staan altijd centraal. We kiezen 
voor een positieve benadering waarbij we niemand buitensluiten en uw kind helpen groeien.

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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Samenwerken, samen leven

We leren kinderen niet alleen de basisvaardigheden. We vinden het ook belangrijk dat ze leren 
samenwerken en elkaar op een respectvolle manier benaderen. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld de 
methode Kwink. We willen kinderen ook meegeven dat er meer is dan je eigen leven en omgeving. Dat 
ze nadenken over de (digitale) wereld om hen heen en maatschappelijk betrokken zijn.

Drie basisbehoeften

Op de OBS Prins Claus geven we les volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs. Dit onderwijs 
voldoet aan drie basisbehoeften van kinderen: 

1. Relatie: uw kind voelt zich geaccepteerd, welkom en veilig;
2. Competentie: uw kind ontdekt dat het steeds meer aankan;
3. Autonomie: uw kind weet dat het zijn of haar leergedrag deels zelf kan sturen.

Prioriteiten

- Kwalitatief goed onderwijs; actieve en betrokken leerlingen die zich vol kunnen ontwikkelen;

- Autonomie: de leerling leert keuzes te maken, krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen en kan goed 
reflecteren;

- Volgen: we weten wat de leerlingen nodig hebben en weten wat het onderwijs opbrengt. We werken 
planmatig en zijn effectief.

Identiteit

De OBS Prins Clausschool is een school voor openbaar onderwijs. Ieder kind is welkom. 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 van uit 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 tegen 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 de kernwaarden van het Openbaar Onderwijs

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

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

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

• School en de samenleving: De OBS Prins Claus 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 OBS Prins Claus biedt ruimte voor levensbeschouwing en 
godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Verlof wordt meestal door collega's opgevangen. We staan voor elkaar klaar. In enkele gevallen lukt dit 
niet. We bekijken per keer of de leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen. De 
leerlingen zijn gewend aan andere leerkrachten omdat op verschillende momenten in de week groep 
doorbroken wordt gewerkt. Soms is het echter niet mogelijk. Leerlingen van groep 1 en 2 vinden we 
niet wenselijk om bv een hele dag te verdelen. Leerlingen van groep 8 kun je niet verdelen als er bv de 
Cito-eindtoets op het programma staat. We bekijken per situatie of we nog in staat zijn om de 
veiligheid te waarborgen en aan onderwijs kunnen toekomen. In een heel enkel geval kan het zijn dat 
wij geen onderwijs aan een bepaalde groep kunnen bieden. We geven de ouders hier tijdig bericht over. 
Mocht opvang thuis niet mogelijk zijn, kunnen ouders met de schoolleiding overleggen naar de 
mogelijkheden. Het is fijn dat in het afgelopen jaar veel ouders begrip hebben getoond voor die keer 
dat hun zoon of dochter verzocht werd om thuis te houden. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

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
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalontwikkeling
5 uur 5 uur 

Rekenontwikkeling
5 uur 5 uur 

expressie
5 uur 5 uur 

sociale redzaamheid
5 uur 5 uur 

bewegingsonderwijs
5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 4 u 30 min 4 u 20 min 4 u 35 min

Taal
2 u 15 min 3 u 45 min 3 u 40 min 3 u 40 min 3 u 45 min 5 u 20 min

Rekenen/wiskunde
5 u 15 min 3 u 45 min 4 u 15 min 5 uur 5 u 10 min 4 u 15 min

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 3 uur 3 u 45 min 3 u 15 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 45 min 2 u 30 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 45 min 45 min 1 uur 

sociale redzaamheid
1 u 15 min 1 u 30 min 1 u 15 min 1 uur 1 uur 35 min

schrijfvaardigheid
2 u 30 min 2 u 15 min 30 min 30 min 20 min

spelling
1 u 45 min 1 u 20 min 2 u 05 min 1 u 40 min 1 u 30 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

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

Wij werken als school nauw samen met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf om kinderen een 
doorgaande ontwikkeling te kunnen bieden.

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.
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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.

Iedereen is welkom op de OBS Prins Claus. Echter niet elk kind heeft dezelfde onderwijsbehoeften.  De 
onderwijsbehoefte van een kind geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen 
ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen en 
bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. Heel veel kinderen vallen binnen de wettelijk 
vastgestelde basisondersteuning die in het schoolondersteuningsprofiel nader staat uitgewerkt. 
Daarnaast biedt de OBS Prins Claus ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van 
ondersteuning, bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken 
het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning: een plusklas voor leerlingen met als 
onderwijsbehoefte meer uitdaging. Voor de volgende onderwijsbehoeften doen wij als school een 
beroep op de arrangementen extra ondersteuning van Passenderwijs om hierin een passend aanbod te 
bieden binnen de school: leerlingen met het syndroom van Down en leerlingen met een stoornis in het 
autistisch spectrum (ASS).

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 8

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 6

Fysiotherapeut 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De school gebruikt de methode Kwink. Hierbij worden leerlingen geleerd hoe met elkaar om te gaan en 
wordt pesten voorkomen. In ons veiligheidsplan staat welke stappen wij nemen als pesten toch aan de 
orde is. Hierbij is het van belang dat alle partijen begeleiding krijgen en gehoord worden. 
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Ieder jaar neemt de school de sociale veiligheidsmonitor af, deze wordt in mei afgenomen. Dit gebeurt 
met behulp van Werken met Kwaliteit (WMK). Dit is een webbased kwaliteitsinstrument. Het legt de 
basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Baartscheer. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via margrietbaartscheer@onderwijsprimair.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Baartscheer. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via margrietbaartscheer@onderwijsprimair.nl.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden ingezet bij de volgende activiteiten:

• begeleiding tijdens verschillende uitstapjes
• lezen met leerlingen
• helpen bij het organiseren van feesten zoals Sinterklaas en Kerst
• helpen in de schoolbibliotheek
• kinderen begeleiden bij het werken in de schooltuin

Klachtenregeling

De klachtenregeling voor de school is dezelfde klachtenregeling die voor heel de stichting Onderwijs 
Primair geldt.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden voornamelijk geïnformeerd via 
de schoolapp. Hierbij gaat het om korte mededelingen. Ook is via de schoolapp de jaarkalender te zien 
en kunnen ouders zich inschrijven voor oudergesprekken. Via de mail ontvangen ouders begeleidende 
brieven, toestemmingsformulieren en vragenlijsten. Tot slot zoekt de leerkracht met ouders 
persoonlijk contact indien er sprake is van een zorg over uw kind. Als ouder kunt u ten alle tijden een 
afspraak maken op school om iets te bespreken.

Op de OBS Prins Claus werken wij Handelingsgericht. Handelingsgericht werken gaat uit van 
samenwerken. De omgeving, het gezin, de ouders, de club waar een kind naar toe gaat zijn van invloed 
op de ontwikkeling van dat kind. Samenwerken met ouders is hierbij dus erg belangrijk. Daarnaast 
kunnen ouders een actieve bijdrage leveren door plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad, de 
Ouderraad of door te helpen bij activiteiten.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt in oktober op de jaarvergadering van de OR 
vastgesteld voor het schooljaar daarop. 

Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage voor de groepen 1 en 2 vastgesteld op € 36,00 en voor 
de groepen 3 t/m 8 op € 55,00. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor de leerlingen groep 7 wordt een bijdrage van € 64,00 gevraagd. Als u 
dit niet wilt of kunt betalen, biedt de school een alternatief programma aan op school. 

Als u dit De penningmeester van de ouderraad int deze bijdrage door het aanbieden van een nota. U 
kunt het bedrag in termijnen voldoen. Voor 4-jarigen die na de kerstvakantie op school komen vragen 
we een gedeelte van het bedrag €18,50.

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;

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziek melden via de schoolapp. De ziektemelding komt gelijk bij de betreffend 
leerkracht terecht. Ook kunnen ouders altijd naar school bellen om hun kind ziek te melden. Het is fijn 
als dit voor 8.00 uur wordt gedaan.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Kinderen vanaf 6 jaar zijn volledig leerplichtig. Voor 5-jarigen meldt de leerplichtwet: in principe 
leerplichtig; maximaal 5 uren per week mogen worden verzuimd zonder opgaaf van reden, mits de 
school wordt ingelicht. Daarboven mogen nog eens maximaal 5 uren per week worden verzuimd in 
overleg met de directeur. Wanneer u voor uw 5-jarig kind van dit extra verlof (dus buiten de 5 normale 
uren) gebruik wilt maken, dan kunt u daarvoor rechtstreeks de groepsleerkracht benaderen. 4-jarigen 
zijn nog niet leerplichtig.

Voor extra verlof dient u schriftelijk – drie weken van tevoren – een aanvraag in te dienen bij de 
directeur. Dit kunt u doen via de mail. Tot tien dagen per schooljaar beslist de directeur. Is het aantal 
dagen groter, dan beslist de leerplichtambtenaar. Voor verlofaanvragen voor bruiloften en dergelijke 
volstaat een aanvraag via de schoolapp.

Redenen voor verlof zijn in twee groepen in te delen: extra verlof ten behoeve van vakantie. Dit verlof 
verlenen we u als er geen enkele gezinsvakantie mogelijk is binnen de schoolvakanties. U kunt dit verlof 
niet krijgen in de eerste twee lesweken na de zomervakantie. Daarnaast is er extra verlof wegens 
gewichtige omstandigheden, zoals verhuizing, huwelijk, overlijden, ambtsjubilea.

Tegen een afwijzing van een verzoek is bezwaar en beroep mogelijk. Met vragen kunt u altijd terecht bij 
de directeur. Verzuimen wegens ziekte of andere dringende redenen verzoeken wij u tijdig aan school 
door te geven via de schoolapp. 

Per 1-1-2013 is er een Regionaal Bureau leerplicht gekomen. Voor de Prins Clausschool is Mariette 
Hitzert de Leerplichtambtenaar.

In overleg met de Medezeggenschapsraad is bepaald dat wij een school willen zijn waar we toptalenten 
de kans willen geven mee te doen aan wedstrijden en trainingen die buiten de reguliere vakanties 
vallen. Dit is wel aan een voorwaarden verbonden. Voor leerlingen op onze school geldt dat zij een 
internationaal of nationaal talent of belofte zijn of bij sporters in een categorie 2 sport (sport zonder 
NOC*NSF status): Een erkenning door de sportbond als talent en ondersteuning door het Olympisch 
Netwerk. De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de 
school waar de leerling staat ingeschreven. 

De procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport is als volgt: de 
ouder/verzorger levert bewijsstukken van NOC*NSF/Olympisch Netwerk of de sportbond waaruit 
status 1, 2 of 3 blijkt alsmede een overzicht van wedstrijden, toernooien of trainingen. De data van 

• 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.
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afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de ouders aan de 
school te worden doorgegeven. De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste 
onderwijsprogramma. De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de trainer van de 
jongere over de gemaakte afspraken. Het betreft hier structurele afspraken die jaarlijks aan het begin 
van het schooljaar worden gemaakt. Indien de jongere zich niet aan de afspraken houdt of 
onvoldoende presteert op school kan de overeenkomst door ouders, school of trainer worden 
opgezegd. School informeert de leerplichtambtenaar. School stemt af met de Onderwijsinspectie hoe 
zij hier over geïnformeerd wil worden.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Bij alle leerlingen worden de leerlingen intensief gevolgd. Twee keer per jaar nemen wij de Cito-toetsen 
af. De uitkomsten van deze tussenresultaten worden met de leerlingen besproken. Leerlingen worden 
meegenomen in het opstellen van doelen en leren te reflecteren op behaalde resultaten. 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 Eindtoets

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 16,7%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,6%

vmbo-(g)t 11,1%

vmbo-(g)t / havo 16,7%

havo 33,3%

havo / vwo 5,6%

vwo 11,1%

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.

Competentie

AutonomieRelatie

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Iedere leerling voelt zich veilig. Onze leerlingen zijn in staat contacten aan te gaan. Ze kunnen 
adequaat problemen oplossen en weten goed wie ze zelf zijn. 

Op OBS De Clausschool starten we dit schooljaar 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. De methode sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

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

Ze doelen daarmee op deze vijf competenties:

* Besef hebben van jezelf

* Besef hebben van de ander 

* Keuzes kunnen  maken

* Zelf management

* 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 de leerlingen en het gesprek. Dit doen wij dan ook 
op school door systematisch kindgesprekken te voeren.

5.5 Kwaliteitszorg

Binnen de school zijn afspraken gemaakt over het lesgeven. Dit jaar werken we met elkaar naar 
eenduidigheid bij alle leerkrachten. Hoe wij lesgeven staat in de onderwijsplannen beschreven. 

De resultaten volgen met het leerlingvolgsysteem ParnasSys en dit jaar starten we met het 
kwaliteitsinstrument WMK. 

Leerkrachten spreken ieder jaar met de directeur af waarin zij zich gaan professionaliseren en maken 
hier een plan voor. Ook met het hele team besteden we tijd aan onze professionalisering.

De verbeterthema's staan in het jaarplan. Vanaf 1 januari 2020 werken we met kalenderjaren. De 
verbeterplannen zullen in WMK opgenomen worden.  

* Resultaten midden, eind op of boven het landelijk gemiddelde. Doelen beter definiëren. 

* Leerlijnen kleuters helder inzetten, cyclus HGW (handelingsgericht werken) zichtbaar.

* Zicht op ontwikkeling éénduidig, met extra oog voor de beter presterende leerling         

* GDW (groepsdoorbroken werken) van proeftuinen naar collectief besef

* Vergroten van autonomie en betrokkenheid door inzet portfolio's

* Behouden van hoge standaard pedagogisch handelen door middel van nieuwe methode Kwink

* Personaliseren van het rekenaanbod door nieuwe rekenmethode Pluspunt

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

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  - 

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3 t/m 8 maandag en donderdag

De groepen 3 t/m 8 hebben tweemaal per week een les bewegingsonderwijs. De kleutergroepen 
hebben elke dag bewegingsonderwijs door of buiten te spelen of door binnen de in speelzaal te 
gymmen.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

studiedag  groep 8 30 september 2019 30 september 2019

studie dag 1 t/m 7 04 oktober 2019 04 oktober 2019

Herfstvakantie 21 oktober 2019 01 november 2019

Kerstvakantie 20 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 21 februari 2020 28 maart 2020

Goede vrijdag, Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 27 april 2020 08 mei 2020

Hemelvaart + vrijdag 21 mei 2020 22 mei 2020

Tweede pinksterdag 01 juni 2020 01 juni 2020

Studiedag 1 t/m 8 06 juli 2020 06 juli 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

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

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. U kunt wel gebruik maken van de 
Kinderopvang KoKo. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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