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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 Prinses Irene

Voorwoord
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Contactgegevens

obs Prinses Irene
Klaverstraat 1
2931TL Krimpen aan de Lek

 0180516956
 http://www.onderwijsprimair.nl/OBS-

Prinses-Irene
 directie.irene@onderwijsprimair.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Linda Mersel directie.irene@onderwijsprimair.nl

Directeur Netty Breedveld directie.irene@onderwijsprimair.nl

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

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

213

2019-2020

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                           
.

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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Kernwoorden

KunstKennis

Kunde Verwondering

Missie en visie

De Prinses Ireneschool ziet het als haar kracht dat alle kinderen welkom zijn en erbij horen voor zover 
het binnen de mogelijkheden van de school ligt. Vanuit deze grondhouding begeleiden wij de kinderen 
en bieden we ze een veilige leeromgeving. Binnen een samenwerkend en ondersteunend werkklimaat 
communiceren wij open en benaderen we de kinderen en elkaar positief. Dit schoolklimaat leidt tot een 
hecht team met gedeelde verantwoordelijkheden en zorg voor elkaar. Dit staat model voor hoe 
kinderen samenwerken, verantwoordelijk zijn en zorg dragen voor elkaar. 

De Prinses Ireneschool is trots op de grote gemotiveerdheid van het team en de betrokkenheid van de 
ouders. Een belangrijk uitgangspunt van de school is het kindvolgend onderwijs, waarbij de school 
sturing van buitenaf niet categorisch afwijst. Het is de taak van de leerkracht het onderwijs zo te 
organiseren dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn/haar niveau. De school ziet verschillen tussen 
kinderen als uitgangspunt voor leren. 

Het leren wordt breed gedefinieerd: leren met het hoofd, maar ook leren met het hart en de handen; 
alleen, maar ook met anderen. De leerkracht heeft een positief verwachtingsbeeld over de 
mogelijkheden van de kinderen. Hij/zij brengt de vorderingen van de kinderen in kaart, niet alleen om 
de ontwikkelingen te beoordelen, maar ook om beslissingen te kunnen nemen ten behoeve van de 
voortgang voor het verdere onderwijs. De beheersing van instrumentele vaardigheden, zoals kunnen 
lezen, schrijven, zich kunnen uitdrukken in mondelinge en geschreven taal en kunnen werken met 
getallen, ziet de school als belangrijke voorwaarden voor de verwerving van kennis over de wereld en 
de creatieve expressie. Daarbij is het proces belangrijk om te komen tot een goed product. Wij willen 
zorg dragen voor een goede voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs. 

De school daagt kinderen uit zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van de 
ander als waardevol wordt beschouwd. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. 
Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen. Dit is een 
voorwaarde om te komen tot leren.  

Kennis, kunst, kunde en verwondering

Wij zijn een bruisende Wanita-school met een goed pedagogisch klimaat

-waar de resultaten op of boven het landelijk gemiddelde liggen

-waar we Engels geven vanaf groep 1

-waar we gebruik maken van moderne ICT-middelen

-waar we vakken integreren

-waar authentiek kunstonderwijs logisch is
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-waar we ons kunnen blijven verwonderen

-waarbij kunst de bindende factor is tussen kennis en kunde

-waar we boeiend onderwijs geven en de kinderen inspirerend kennis laten maken met nieuwe 
werelden

-waar niet alleen kinderen leren van en met elkaar, maar ook volwassenen.

Prioriteiten

Onze prioriteiten voor komend schooljaar zijn:

-De kwaliteit van het rekenonderwijs nog meer verhogen.

-Ons certificeren als PBS-school.

-Verbetering van de doorgaande lijnen van 2 tot 6 jaar.

 -Verbetering ondersteuningsniveau 3 lezen/dyslexie.

Identiteit

De Prinses Ireneschool is een Wanitaschool en werkt met PBS. Voor meer informatie zie de bijlage over 
Wanita en PBS.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

De vervanging bij verlof van de leerkrachten wordt geregeld door de inzet van vast personeel 
(leerkrachten) en met behulp van personeel (leerkrachten) uit de invalpoule.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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.

Onderwijstijd

Op de Ireneschool hebben we gekozen voor het vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat alle 
leerlingen gedurende 8 jaar volgens dit model onderwijs krijgen. De schooltijden zijn elke dag van half 9 
tot 2 met een half uur lunchpauze per dag, die de kinderen gezamenlijk met de leerkracht op school 
doorbrengen

In deze schoolgids geven wij ook een overzicht van ons lesrooster.
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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

creatieve vorming
2 u 30 min 2 u 30 min

werken met 
ontwikkelingsmaterialen 
(waaronder ook taal en 
rekenen)

7 uur 7 uur 

Engels
1 uur 1 uur 

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

Bewegingsonderwijs gebeurt in de gymzaal, speelzaal en op het plein. Bij het buiten spelen worden ook 
diverse vaardigheden geoefend en ervaringen opgedaan. 

Ons kleuteronderwijs is projectmatig en gericht op de ontwikkeling van de verschillende doelen.  Zie de 
bijlage over het kleuteronderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
6 uur 5 uur 5 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Taal
3 u 30 min 4 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

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

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

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

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Rekenen wordt vanaf groep 4 schoolbreed gegeven zodat de leerlingen ook de ruimte krijgen om op 
een lager of hoger niveau te rekenen. Dit geldt ook voor begrijpend lezen. Onder lezen verstaan wij 
zowel technisch, begrijpend als studerend lezen, evenals voorlezen. Taal zijn de lessen uit de 
taalmethode, maar ook bijvoorbeeld kringgesprekken. Als PBS-school vinden wij de aandacht voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling dusdanig belangrijk dat we daar ook gemiddeld een half uur per week 
aan besteden. Het Wanita-onderwijs is verweven in alle vakken en ook vooral zichtbaar tijdens de 
Wanitamiddagen. Op deze middag wordt er groepsdoorbroken gewerkt aan kunst, cultuur en talenten 
op allerlei manieren.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Wanita-ateliers (keuken,speellokaal, ruimte voor toneel)

Op de zogenaamde grote Wanitamiddagen worden alle ruimtes in de school gebruikt en waar nodig 
anders ingericht. Zo is er in de keuken een kookatelier, vinden er workshops plaats in de aula en het 
speellokaal en worden ook de buitenruimtes gebruikt. Het volgen van lessen bij bijvoorbeeld een 
boerderij, een fabriek, een atelier etc. gebeurt ook op deze middagen (en ook op andere momenten).
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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.

Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur. 

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les 
aan maximaal drie subgroepen: een basisgroep (A), een groepje met leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben (B) en een groepje met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (taal en/of 
rekenen) (C). In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn (D) of werkt een kind vanuit een 
speciaal programma in combinatie met een arrangement (E). De verlengde en extra instructie wordt in 
beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er(s) kan RT ingeschakeld 
worden. Afhankelijk van het overleg wordt de RT in of buiten de groep gegeven. Daarnaast wordt extra 
ondersteuning gegeven door de onderwijsassistent of een externe professional bij leerlingen met een 
arrangement.

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 

1. Het kind is vier jaar.

2.Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school.

3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school. 

4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd. 

5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school. 

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als: 

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is. 

2. Het kind niet zindelijk is.

3.De school niet is ingericht op de handicap van het kind.

4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen.

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 3

Rekenspecialist 1

Remedial teacher 10

Taalspecialist 1

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Positive Behavior Support (PBS) 

Op de Ireneschool werken wij met PBS. PBS is een afkorting van positive behavior support. Kort gezegd 
houdt dit in dat wij positief gedrag belonen en positief gedrag ook bewust aanleren, zodat negatief 
gedrag veel minder voorkomt. En als dat dan toch nog voorkomt, hebben we met elkaar dezelfde 
consequenties afgesproken. 

Hieronder leggen we wat uitgebreider uit hoe PBS werkt. 

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is een evidence based systeem dat zorgt voor een 
geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen 
binnen de school. Goed gedrag kun je leren!   SWPBS – kortweg PBS – richt zich op het versterken van 
gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving 
te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS richt zich op drie niveaus van 
de school: het primaire interventieniveau voor alle leerlingen in alle schoolsituaties (85-92%); het 
secundaire interventieniveau voor groepjes leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om 
gewenst gedrag te kunnen ontwikkelen (7-10%); en op enkele leerlingen die een intensieve zorg voor 
gedrag nodig hebben (3-5%). 

De basiselementen van PBS 

1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht. Vanuit de gemeenschappelijke waarden 
respect, verantwoordelijkheid en veiligheid heeft het team gezamenlijk beschreven welk gedrag van 
kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school zijn deze gedragsverwachtingen 
duidelijk benoemd en visueel gemaakt. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het 
schoolplein en bij activiteiten buiten de school, weten de leerlingen welk gedrag er van hen verwacht 
wordt. Alle medewerkers, ouders, gidsen en vrijwilligers worden betrokken bij de uitvoering van de 
verschillende interventies. Zo wordt gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, maar 
ook door de onderwijsassistente op het schoolplein en de leesmoeder in de bibliotheek.   

2. Gedrag wordt aangeleerd. In een PBS-school wordt gedrag gezien als een vak. Net als taal en 
rekenen wordt gedrag regelmatig geoefend en herhaald. Zo weten de leerlingen hoe het gedrag 
behorende bij de gedragsverwachting er concreet uitziet.   

3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd. Om gedrag structureel te stimuleren, werkt de Prinses 
Ireneschool met een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt, in alle 
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ruimtes van de school. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt minimaal gehouden. Teamleden 
werken actief aan een verhouding van 4:1. Dat betekent vier positieve bekrachtigers tegenover één 
correctie. Bekrachtigen gebeurt met name door het geven van complimenten gekoppeld aan gewenst 
gedrag.   

4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie. Wanneer een leerling niet aan een 
gedragsverwachting voldoet, volgt de reactieprocedure waarbij een leerling de keus krijgt voor een 
consequentie of te handelen naar de gedragsverwachting. Er is eenduidigheid binnen de school over de 
consequenties die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag, zodat voor leerlingen en leerkrachten 
duidelijk is hoe die consequenties eruitzien.   

5. School, ouders en (jeugd)zorg werken intensief samen Een belangrijk en uniek element binnen PBS is 
dat een actieve samenwerking tussen school, ouders en (jeugd)zorg gestimuleerd wordt. Wij betrekken 
ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Er zijn ouderavonden om de ouders te 
informeren over de waarden die hun kind op school leert. Hierbij wordt ook gezamenlijk nagedacht 
over manieren waarop ouders zelf het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren. Het 
integreren van onderwijs en zorg helpt bij het vroeg signaleren van leerlingen en gezinnen die 
specifieke zorg nodig hebben en zorgt ervoor dat de juiste zorg sneller op de juiste plek geboden wordt. 
                                                                   

6. Beslissingen worden genomen op basis van geregistreerde gegevens.  Het gedrag van alle leerlingen 
wordt schoolbreed geregistreerd en in kaart gebracht in een databasesysteem. De registratie van 
gedragsincidenten geeft zicht op waar, wanneer, hoe laat en bij wie gedragsincidenten plaatsvinden. 
Deze informatie helpt om gerichte beslissingen te nemen en waar nodig over te gaan tot actie op het 
niveau van de hele school, een groep of een individuele leerling. Deze informatie wordt maandelijks 
besproken in het PBS team. Dit team bestaat uit directie, coördinator leerlingenzorg en 2 leerkrachten.  
 

Sociale en fysieke veiligheid

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

Meting 

-Jaarlijkse leerling-enquête voor de groep 6 tot en met 8 (WMK) 

-Tweejaarlijkse ouderenquête (WMK))  

-“Zien” voor alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 en “Viseon” voor zorgleerlingen jaarlijks 

-Kindgesprekken 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Jeannette van Eersel. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via jeannettevaneersel@onderwijsprimair.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Alexandra Bouwen. U kunt de vertrouwenspersoon 
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bereiken via alexandrabouwen@onderwijsprimair.nl.
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Klachtenregeling

De klachtenregeling van school maakt onderdeel uit van de klachtenregeling van stichting 
Onderwijsprimair.

Klachtenregeling Onderwijsprimair

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 
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 zijn dat Jeannette van Eersel 
(jeannettevaneersel@onderwijsprimair.nl) en Alexandra Bouwen 
(alexandrabouwen@onderwijsprimair.nl).

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd via de website en de schoolapp. Er komt regelmatig een nieuwsbrief uit 
(De Irenesirene) en elk jaar een jaarverslag.

Ook worden de ouders door middel van informatieavonden, individuele gesprekken met de 
leerkrachten en coördinator leerlingenzorg.

Ouderbetrokkenheid en participatie

Wij vinden het een goede samenwerking tussen ouders en school namelijk een van de voorwaarden 
voor goed onderwijs.

Onze school wil u als ouder graag bij de school betrekken.

-Ten eerste om op deze wijze uw betrokkenheid bij alles wat er op school gebeurt te vergroten.

-Ten tweede, omdat alleen dankzij uw hulp veel activiteiten van de grond kunnen komen.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Er zijn ouders die elke week in de school te vinden zijn. Zij zijn behulpzaam bij lezen, computeren of in 
de bibliotheek. Bovendien verleent een grote groep ouders incidenteel hulp. Hierbij denken we aan de 
sportdagen, verven en timmeren, schoolreis, excursies, Wanita-ateliers etc.

De actieve ouderraad organiseert alle activiteiten (sint, kerst, Pasen, schoolreizen etc.) en roept daarbij 
hulp van andere ouders is.

De medezeggenschapsraad vergadert meerdere keren per jaar op school.

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. Bij 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 € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• afscheidsfeest groep 8

• buitenfeest 

• paasfeest  

• Kerst

• Sinterklaas

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

Schoolreizen en kamp.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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:
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.

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

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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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, waarbij analyses worden 
gemaakt van de resultaten en besproken wordt wat helpend was en wat beter kan in het eigen 
handelen van de leerkracht.

In onderwijsplannen en groepsoverzichten wordt beschreven welk aanpak in de klas, bij kleine groepjes 
en de individuele leerling wordt gekozen. Bij kinderen die een individueel handelingsplan hebben, 
worden deze regelmatig met het kind en de ouders besproken.

Ook de kindgesprekken die de leerkracht houdt met de leerling, geven ruimt 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

18



5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 10,0%

vmbo-k 7,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t 10,0%

vmbo-(g)t 15,0%

vmbo-(g)t / havo 22,5%

havo 7,5%

havo / vwo 15,0%

vwo 10,0%

onbekend 2,5%

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.

Respect

VerantwoordelijkheidVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De school daagt kinderen uit zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van de 
ander als waardevol wordt beschouwd. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. 
Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen. Dit is een 
voorwaarde om te komen tot leren. De leerkrachten zijn geschoold in pedagogisch vakmanschap. PBS 
zorgt voor ruimte en rust in de school. 

Pedagogisch vakmanschap:
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Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van een ander.  Het streven is om optimaal te 
kunnen bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen rekening houdend met  de drie psychologische 
basisbehoeften;relatie (het kind zien, horen, accepteren en begrijpen), autonomie (het kind mag 
zichzelf zijn, meedenken en meebeslissen)competentie (het kind kan zijn/haar talenten maximaal 
benutten).

Alle collega's van Onderwijs Primair worden geschoold in pedagogisch vakmanschap geïnspireerd op 
pedagogisch tact en leiderschap (NIVOZ). Dit draagt bij aan een positief schoolklimaat.

Onze werkwijze t.a.v sociale opbrengsten is gebaseerd op pedagogisch vakmanschap, PBS en krijgt 
vorm in ons Wanita-onderwijs. Met behulp van het sociaal-emotionele volgsyteem Zien, KIJK, Viseon 
voor zorgleerlingen en de WMK-vragenlijsten wordt de scoiaal-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 van de 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 uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds 
terugblikken of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn.

Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan 
beschrijven we (ook) 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 en evalueren. Ons schoolplan is 
opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en 
een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan 
beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer 
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

Zowel het schoolplan als het jaarplan volgen het kalenderjaar. Daarom hebben wij naast deze plannen 
per schooljaar een prioriteitenbeleid opgesteld. Aan dit beleid hangen verbeterplannen en 
kwaliteitskaarten. In specialistengroepen (taal, rekenen, PBS en Wanita) werken de leerkrachten onder 
leiding van de specialist aan de schoolontwikkeling. In de onderbouw-en bovenbouwvergaderingen 
wordt onder leiding van de bouwcoördinator samen gewerkt aan de doorgaande lijnen en het 

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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verbeteren van de resultaten en de manier van lesgeven. In (plenaire) teamvergaderingen zijn alle 
groepen vertegenwoordigd.

Met behulp van het systeem Focus-PO en de (niet) methodegebonden toetsen wordt de ontwikkeling 
van de individuele leerling en de jaargroep nauwlettend gevolgd. Hiervoor worden door de coördinator 
leerlingenzorg leerling-, groeps- en schoolbesprekingen georganiseerd.

De verbeterthema's voor aankomend schooljaar zijn:

-doorgaande lijnen 2-6 jaar

-verhogen resultaten rekenonderwijs

-zorgniveau 3 technisch lezen en dyslexie verbeteren

-oriëntatie op een nieuwe methode voor technisch lezen met het doel de resultaten en het leesplezier 
te vergroten

-doorontwikkelen het gebruik van de geintreerde methode voor wereldoriëntatie in combinatie met 
ons Wanita-onderwijs

-een kwaliteitsimpuls door middel van vaklessen muziek en gym en het vergroten van de kennis en 
kunde van de leerkrachten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

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 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 14:00 - 14:00 14:00 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 14:00 - 14:00 14:00 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 14:00 - 14:00 14:00 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 14:00 - 14:00 14:00 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00 14:00 - 14:00 14:00 - 18:00

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groep 1 tot en met 8 maandag en donderdag

Muziek groep 1 tot en met 8 dinsdag
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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

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021
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