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Beste ouders/verzorgers,  

Voor u ligt de schoolgids 2019-2020 van Basisschool De Lage Weijkens. De gids is een leidraad en 
naslagwerk met betrekking tot de organisatie en het onderwijs op basisschool De Lage Weijkens. 
Tegelijkertijd is deze gids voor ons een goed middel om u te informeren over onze manier van werken 
en de door ons behaalde resultaten. Tevens willen we u informeren over ontwikkelingen op diverse 
terreinen.  Deze gids biedt ook een kijkje in “de keuken” voor mensen die zich oriënteren op een goede 
basisschool voor hun kind en dienaangaande een verantwoorde keuze willen maken. Wij hopen dat de 
inhoud voldoet aan uw vraag naar informatie en hopen hiermee te bereiken dat er een goede dialoog 
ontstaat tussen de ouders, geïnteresseerden en de school. Mocht u suggesties ter verbetering of 
aanvulling van deze gids hebben, neem dan gerust contact met ons op. Deze schoolgids wordt bij 
aanvang van het schooljaar op de website geplaatst ter informatie, evenals de kalender. De kalender 
wordt tevens op papier aan de kinderen mee naar huis gegeven (inclusief een praktische samenvatting 
van de schoolgids).  Om u van de meest actuele zaken op de hoogte te houden ontvangen alle ouders, 
waarvan de kinderen onze school bezoeken, maandelijks (digitaal) een nieuwsbrief. De 
groepsleerkrachten infomeren u via Klasbord over allerlei wetenswaardigheden uit de groep. Tot slot 
hebben we een actuele website waarin allerlei relevante (en soms ook verplichte) documenten te lezen 
en te downloaden zijn. 

Namens het team van basisschool De Lage Weijkens, 
John Arts,  directeur                           

Voorwoord
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Contactgegevens

RK Basisschool De Lage Weijkens
Doelen 1
5175CP Loon op Zand

 0416361594
 http://www.delageweijkens.nl
 directiedelageweijkens@leerrijk.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur John Arts directiedelageweijkens@leerrijk.nl

John Arts is de directeur van de school. 

Hij is op maandag t/m donderdag aanwezig.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Leerrijk!
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 2.968
 http://www.leerrijk.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 30-10.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

217

2018-2019

Op 1 oktober 2018 (teldatum) telde de school 217 leerlingen. In tegenstelling tot de prognoses groeit de 
school.

Kernwoorden

Samenwerking

AutonomieKwaliteit

Respect Creativiteit

Missie en visie

Ons motto is:Ontwikkelen doe je samen.

Wij zien onze kernwaarden als voorwaarden om de ontwikkeling bij iedereen zo goed mogelijk tot zijn 
recht te laten komen. We leren van en met elkaar (leerlingen, ouders, team).

Prioriteiten

De school richt zich de komende periode op "eigenaarschap". Hoe maken we de leerlingen eigenaar van 
hun eigen leren. De kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk.

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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Er wordt ingezet op de ontwikkeling van vaardigheden die leerlingen hierbij nodig hebben, de zgn. 
executieve functies. Leerkrachten nemen in dit proces steeds meer een coachende rol aan. 

Identiteit

Identiteit.

De Lage Weijkens is een dorpsschool in de gemeente Loon op Zand. Er zitten zo'n 220 kinderen op 
deze school die verdeeld zijn over 8 groepen. Omdat we niet al te groot zijn voelt de school 
gemoedelijk aan en worden de kinderen gekend. De Lage Weijkens wordt door  mensen die de school 
kennen of die er gewerkt hebben regelmatig  getypeerd als een school waar sterk gehecht wordt aan 
structuur. We werken vanuit de waarden samenwerken, kwaliteit, autonomie, respect en 
creativiteit. Ons motto is: "Ontwikkelen doe je samen!". 

Visie.
In het onderwijsproces stimuleren we op onze school een passende mate van zelfstandigheid, alsmede 
het nemen en dragen van verantwoordelijkheid voor het handelen en werken. We willen onze 
leerlingen leren te LEREN. Kinderen worden aangestuurd om zelfstandig of in samenwerking 
initiatieven te nemen, dingen uit te zoeken of te ontdekken. We doen een beroep op creatieve en 
innovatieve denk- en handelswijzen. Hierbij nemen we als leerkrachten steeds meer een coachende rol 
aan. We willen onze leerlingen zo een basis bieden van waaruit zij later in de maatschappij zelfstandig 
kunnen participeren en waaraan zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren.   
Als school ondersteunen we de leerlingen bij hun ontwikkeling tot individuen die respectvol met de 
ander en de wereld om hen heen omgaan. Het leren omgaan met regels hoort hier ook bij. 
Leerkrachten gaan met de kinderen in gesprek als er zaken hebben gespeeld die tegen de normen 
ingaan, zowel binnen de schoolsetting als in de maatschappij.
 
In levensbeschouwelijke zin is de Lage Weijkens een katholieke school. Wij besteden aandacht aan de 
grote christelijke feestdagen. Daarbij gaan we uit van algemeen erkende waarden zoals respect, 
saamhorigheid, vertrouwen, vriendschap, vrijheid, eerlijkheid en liefde. De school onderhoudt ook 
contact met de parochie. Echter, dit beperkt zich tot doorspelen van informatie t.a.v. zaken 
als gezinsvieringen, communie en vormsel. Naast aandacht voor het christelijk geloof, maken de 
kinderen uit de hogere groepen, binnen de gehanteerde methodes, ook kennis met de bekendste 
wereldgodsdiensten. 
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De hoofdvakken worden op meerdere niveaus onderwezen. Voor leerlingen die hoger begaafd zijn kan, 
in geval van een  juiste leerhouding, de leerlijn 'Levelwerk" ingezet worden. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

De Lage Weijkens is aangesloten bij de vervangerspool van het Regionaal Transfer Centrum. Van 
daaruit wordt evt. vervanging geregeld.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

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.

Wat de kinderen op school leren. 

In de groepen 1-2 proberen we de kinderen zoveel mogelijk spelend te laten ontdekken en leren. We 
werken voornamelijk met thema’s en volgens de principes van basisontwikkeling. Door met thema’s te 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
7 uur 7 uur 

Taal
3 uur 3 uur 

Rekenen
2 uur 2 uur 

Ontwikkelingsmateriale
n 8 u 45 min 8 u 45 min

Wereldoriëntatie
30 min 30 min

Sociale redzaamheid, 
godsdienst 1 uur 1 uur 

Verkeer
30 min 30 min

Expressie
30 min 30 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min

Deze verdeling van lestijd over de verschillende vakgebieden is indicatief en kan, naar behoefte van 
groep of leerling, aangepast worden.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

werken wordt de betrokkenheid en het eigenaarschap van de kinderen vergroot. Tijdens de  thema’s  
proberen we alle ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. Er wordt voor de kinderen een rijke 
leeromgeving gecreëerd om zo de nieuwsgierigheid te prikkelen. Samen met de kinderen wordt bij 
ieder thema opnieuw een themahoek ingericht. De kinderen mogen hierbij meedenken en 
meebeslissen.

In groep 3 sluiten we bij het werken aan op de thema’s die aan de orde komen bij het lezen.  Deze 
thema’s kunnen ook terugkomen bij vakken als wereldoriëntatie, handvaardigheid etc.  Bij het lezen is 
gekozen voor de methode Veilig Leren Lezen en voor ons rekenonderwijs maken we gebruik van de 
methode De Wereld in Getallen.

In groep 5 en 6 zijn alle schoolvakken te herkennen. In groep 7 komt er nog het vak Engels bij. Ook 
huiswerk speelt een rol in de groepen 7 en 8. In het kader van de voorbereiding naar het voortgezet 
onderwijs proberen we leerlingen te laten plannen en uitvoeren. De hoeveelheid huiswerk is beperkt.  In 
groep 8 gaan we uit van gemiddeld ca. 15 minuten huiswerk per dag.
Aan het einde van de basisschool hebben nagenoeg alle leerlingen de verplichte leerstof doorgewerkt. 
Het leren vindt meestal plaats op school, want thuis moet er nog sprake kunnen zijn van spelen. Het is 
echter wel van belang dat er thuis tijd vrijgemaakt wordt om wat extra’s te leren, bijvoorbeeld voor de 
huiswerkmomenten in de groepen 7 en 8. Maar ook in de andere groepen met bijv. thuis lezen om aan 
de leeskilometers te komen, oefenen om de tafels te automatiseren e.d.
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Deze verdeling van lestijd over de verschillende vakgebieden is indicatief en kan, naar behoefte van 
groep of leerling, aangepast worden.

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

Lezen
5 u 15 min 4 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
2 u 30 min 4 u 45 min 4 u 15 min 4 u 15 min 4 uur 4 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

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

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
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 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Zelfstandig werken
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Schrijven
2 uur 1 uur 45 min 45 min 30 min 30 min

Verkeer
45 min 30 min 45 min 45 min 1 uur 1 uur 

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
De school beschikt over een speellokaal voor de groepen 1 en 2. Hier worden lessen 
bewegingsonderwijs voor onze jongste kinderen verzorgd. Als het weer lekker is spelen de kinderen 
ook buiten. Bij regen wordt de speelzaal ingezet om tijdens de pauze binnen te kunnen spelen.

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

Voor- en Vroegschoolse Educatie. 

VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is in de eerste plaats een taalstimuleringsproject, 
dat bedoeld is om kinderen, vanuit een specifieke doelgroep, in groep 3 van de basisschool zonder 

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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taalachterstand in te laten stromen. Daarnaast biedt het activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden, 
zoals sociaal- emotioneel. Voorschools betekent de periode van 2-4 jaar , dus voordat een kind naar de 
basisschool gaat. Vroegschools gaat over de periode van groep 1 en 2 van de basisschool. De 
Voorschoolse Educatie (VVE) wordt uitgevoerd in een peuterspeelzaal of in een kinderdagverblijf. In 
Loon op Zand gebeurt dit op PSZ De Blokkendoos. De kinderen krijgen d.m.v. een integraal VVE 
programma extra ondersteuning op die gebieden waar dat noodzakelijk is. Er wordt gewerkt aan een 
doorgaande lijn tussen voorschoolse educatie en basisschool, d.w.z. dat de activiteiten uit het 
voorschoolse traject goed aansluiten bij de programma’s die gebruikt worden in groep 1 en 2.
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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.

Op de Lage Weijkens bieden we regulier onderwijs aan voor de reguliere leerling. Als er voor kinderen 
meer dan de reguliere zorg wordt verwacht, treedt de school met betrokken ouders in overleg en wordt 
bekeken of de onderwijsbehoeften van het kind passen binnen de grenzen van ons zorgaanbod. Deze 
grenzen willen we in het belang van de school en iedereen die er werkt en leert niet overschrijden. De 
volgende grenzen kunnen we hierbij vooraf aangeven: 

* verstoring van rust en veiligheid; 
* interferentie van zorg en/ of behandeling aan de ene kant en onderwijs aan de andere kant; 
* verstoring van het leerproces van andere leerlingen; 
* het niet beschikbaar zijn van noodzakelijke thuiszorghulp/ materialen;
* als de school, ondanks aantoonbare inspanningen, begeleiding en coaching de zorg niet aan kan; 
* ouders weigeren de grondslag van de school te accepteren; 
* er gebrek aan opnamecapaciteit in de school is; 
* dit schooljaar hanteren we een grens van maximaal 32 kinderen per groep; 
* evt. andere grenzen worden door de school met argumenten aangegeven. 

Behalve kijken naar wat we intern kunnen, is het voor ons ook zaak te onderzoeken wat er extern aan 
bronnen en mogelijkheden kan worden gezocht. In een feitelijke situatie zullen we aan de hand van 
onderstaande punten nagaan waar we extra faciliteiten op aan kunnen vragen. Op het terrein van 
personeel bekijken we: 

* of ambulante begeleiding kan worden ingeroepen; 
* of er extra inzet mogelijk is vanuit het samenwerkingsverband.

Op het terrein van huisvesting bekijken we: 
* welke aanpassingen er nog mogelijk zijn aan het gebouw; 
* of er nog ruimte is in het budget van de gemeente; 
* of er via andere bronnen dan het AWBZ of verzekering nog een aanvulling kan worden gegeven; 
* of het mogelijk is om bij de cluster 2 , 3 of 4 scholen middelen tot aanpassing te verkrijgen zijn;
* of bij de speciale school voor basisonderwijs aanpassingen te lenen. 
(Cluster 2 = school voor onderwijs aan slechthorende en dove kinderen, cluster 3 = school voor 
onderwijs aan verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapte kinderen, cluster 4=school voor onderwijs 
aan kinderen met gedragsproblemen.) 

Op het terrein van materieel bekijken we: 
* of het mogelijk is om bij andere scholen materiaal te halen; 
* of een cluster 2, 3 of 4 school of speciale school voor basisonderwijs materialen kan uitlenen.
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

Rekenspecialist -

Remedial teacher -

Taalspecialist -

Leesspecialist -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De school hanteert een eigen pestprotocol. Verder zet de school lessen in uit de methode "Goed 
gedaan" om pesten preventief aan te pakken.

Sociale en fysieke veiligheid

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

De kinderen vullen jaarlijks een leerlingtevredenheidspeiling in. Vragen over de sociale 
veiligheidsbeleving maken hier onderdeel van uit. 

De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel ‘sociale veiligheid’. 
Beoordeeld wordt of de scholen van Leerrijk! op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van de 
kinderen en ons personeel en van incidenten die zich voordoen. Daarnaast bekijkt de inspectie  of de 
scholen beleidsmatig voldoende doen om, middels afspraken en gerichte acties, incidenten zoveel 
mogelijk te voorkomen en adequaat af te handelen als ze toch optreden. We willen dat onze school 
veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. 

ASV-er Leerrijk! 
Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een 
inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. De wet 
omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen: 

- Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op preventie en 
op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg); 
- Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;  
- Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook dient 
als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de anti-pestcoördinator 
genoemd. Voor onze school is dit juffrouw Danique. Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is 
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er voor alle Leerrijk!-scholen ook een aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV) benoemd.  De 
ASV-er helpt de scholen met het implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid.  Naast een 
adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook teamscholingen, 
themabijeenkomsten voor ouders en workshops / trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er het 
aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren.  De ASV-er van Leerrijk! is Marloes van Tetering.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Danique Beekmans. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via daniquebeekmans@leerrijk.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Will van Hoof / Christine Robben. U kunt de 
vertrouwenspersoon bereiken via willvanhoof@leerrijk.nl.
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Ouders als full-partner.

Binnen onze school hanteren wij de volgende uitgangspunten zoals deze gelden in de communicatie 
tussen ouders en school, met name als het gaat om de communicatie omtrent welbevinden en 
(school)prestaties:  
* school en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: het zorgdragen voor optimale 
omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen;  
* school en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De ouders zijn 
daarbij eindverantwoordelijk, de school draagt verantwoordelijkheid voor hetgeen binnen haar 
wettelijke opdracht besloten ligt; 
* de dialoog tussen school en ouders is een noodzakelijke vanzelfsprekendheid, de daar bij horende 
investering van school en ouders ook;  
* wederzijds respect, betrokkenheid en vertrouwen tussen school en ouders is een voorwaarde;  
* school benut de expertise en meedenkkracht van de ouders betreffende hun kind;  
* school legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af aan de ouders over het welzijn en de 
prestaties van hun kind;  
* school geeft de ouders informatie over de individuele ontwikkeling (welzijn en prestaties) van hun 
kind als ook over de wijze waarop deze informatie verkregen is. Daarnaast wordt desgewenst (en daar 
waar dat mogelijk is) ook de positie van het kind ten opzichte van de groep alsmede de vergelijking met 
“het landelijk gemiddelde” toegelicht;  
* school evalueert de oudertevredenheid over de wijze van communiceren en passen deze aan indien 
de evaluatie daar aanleiding toe geeft.  

Dat betekent eigenlijk dat wij: 
* altijd bereid zijn tot een gesprek met de ouders als zij daarom verzoeken. We zoeken hiervoor wel een 
geschikt moment uit. Dit geldt ook bij alle overige gesprekken. Wij willen graag dat we onze lessen 
kunnen starten om 8.30u. Blijft u a.u.b. niet langer op school dan nodig is; 
* voorstander zijn van ouderparticipatie, zowel ondersteunend in de onderwijssituatie als voor de 
diverse andere vormen van organisatiehulp;
* U op de hoogte willen houden van de vorderingen van uw kind met behulp van de 
kennismakingsgesprekken, proactieve gesprekken, 10 minutengesprekken en Kijk-gesprekken. 

De betrokkenheid van ouders kan op onze school in verschillende vormen gestalte krijgen: 
* U bent aanwezig op onze informatieavonden; 
* U kunt deelnemen aan gespreksgroepjes waarbij in gesprek gaat met de directeur en een teamlid 
over allerlei zaken die op school spelen; 
* U loopt wel eens met uw kind de school / klas binnen om belangstelling te tonen voor zijn/ haar werk; 
* U schenkt thuis aandacht aan de meegenomen producten van school zowel op het creatieve als op 
het leerniveau; 
* U hebt aandacht voor extra werk en huiswerk; 
* U participeert mee op school als lid van de oudervereniging, lid van de oudergeleding van de 
MR/GMR, lees en /of hulpouder, lid van de versiercommissie, lid van de luizenbrigade.
* U bent bereid om incidenteel mee te werken als chauffeur bij uitstapjes, als hulpouder bij diverse 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken

13



Klachtenregeling

Klachtenregeling vanuit Leerrijk!

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Klachten m.b.t. het 
klassengebeuren dient u in eerste instantie met de betrokken leerkracht te bespreken. Ook kunt u 
spreken met de interne Vertrouwens Contact Persoon, (VCP) Will van Hoof en Christine Robben beiden 
teamleden van onze school. Indien geen oplossing wordt gevonden, kunt u zich richten tot de directie. 
Mocht dit ook geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur. Ook is er 
een vertrouwenscontactpersoon op bestuursniveau: mevr. Irma van Hezewijk, bereikbaar via 
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl en 06-54647212. Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
www.vertrouwenswerk.nl. 

Het model klachtenregeling van Stichting KOMM is voor onze school vastgelegd. Hierin is de procedure 
opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft betrekking op 
machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, 
agressie en lichamelijk geweld en overige klachten. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale 
klachtencommissie. 

De adressering  is als volgt: Stichting KOMM p/a Mevrouw A. de Koning-Meeùs, Postbus 75, 4850 AB 
Ulvenhout  Tel: 06-10585367 Email: kommadk@gmail.com. 

De taken van de klachtencommissie zijn: 
* informeren van het bevoegd gezag over een binnengekomen klacht;  
* onderzoeken van de klacht;  
* horen van de betrokkenen;  
* formuleren van een conclusie;  
* adviseren van het bevoegd gezag over te nemen maatregelen;  
* ongevraagd adviseren ten aanzien van preventiebeleid. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De informatie die u als ouder krijgt kunnen we als volgt onderverdelen: 

* via Parnassys ouderportaal;
* via de telefoon; 
* via e-mail (meest voorkomend) 
* via de maandelijkse nieuwsbrief; 
* via de infokalender/ bijlage van de schoolgids; 
* brieven die uw kind meestal op woensdag mee naar huis krijgt (1 per gezin; de oudste); 
* mededelingen op informatiebijeenkomsten; 
* publicaties in de schoolgangen en bij de ingangen; 
* de actuele website van de school; 
* via de klasbord-app.

activiteiten.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Uitstapjes met de klas

• Schoolreis

• Sinterklaas

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
• Ouderpannel

Zie hoofdstuk 4.1: Hoe worden ouders betrokken.

Het bevoegd gezag kan alleen met redenen omkleed afwijken van de geadviseerde maatregelen. 

Zowel de interne als de externe vertrouwenscontactpersoon hebben een geheimhoudingsplicht. Dat 
betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. 

Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? Zo nodig: 
* bemiddelen; 
* nadere informatie geven over de klachtenprocedure; 
* adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de stichting KOMM en politie; 
* bijstand geven tijdens de procedure;
* zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening. 

Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet opgelost is, verwijzen wij u naar de inhoud van de 
klachtenregeling waarvan de volledige tekst ter inzage ligt op school en bij het bestuur. Deze 
klachtenregeling is in overeenstemming met de landelijke door besturen en vakorganisaties 
vastgestelde klachtenregeling. 
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolkamp.

Aan het einde van groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Met o.a. dit kamp willen we de kinderen 
een mooi en gezellig afscheid van de basisschool bieden. De kosten van dit kamp proberen we zo laag 
mogelijk te houden, doch kunnen we niet ontkomen aan een bijdrage vanuit de ouders ter grootte van 
ca. € 75,- per leerling, afhankelijk van de gekozen locatie. De laatste jaren hebben we steeds 
gekozen voor een schoolkamp in Oostkapelle. Voor het nieuwe schooljaar zal de hoogte van de 
ouderlijke bijdrage voor het kamp opnieuw worden vastgesteld. 

De oudervereniging.   

“Oudervereniging De Lage Weijkens" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op 
basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de 
oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt.  De doelstelling van de 
oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs 
ontvangen op De Lage Weijkens. Zij organiseert en financiert activiteiten en spullen ten behoeve van 
leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het 
recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd 
welkom. De vergaderingen van de oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan 
vermeld in de schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig en ze vinden plaats in 
de teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur. Een keer per jaar houden wij een algemene 
jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en de contributie vastgesteld en 
diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de 
financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders 
gestuurd. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden van de 
oudervereniging terecht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. Nieuwe ideeën 
zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ov@delageweijkens.nl.

4.3 Schoolverzekering

Verzekeringen en aansprakelijkheid (Vanuit Leerrijk)

Door de school is een verzekering afgesloten voor schade die wordt veroorzaakt door het 
schoolbestuur, het personeel en hulpouders. Deze verzekering keert alleen schadegeld uit, wanneer er 
sprake is van wettelijke aansprakelijkheid van de genoemde personen. Vaak wordt aangenomen dat de 
school aansprakelijk is voor alle schade die onder schooltijd wordt aangebracht, ook wanneer deze 
schade wordt veroorzaakt door een leerling. Dit is echter niet juist.  Vanaf 1 januari 1992 geldt dat de 
ouders van leerlingen tot 14 jaar aansprakelijk zijn voor de schade die door deze leerlingen wordt 
veroorzaakt; dit geldt ook voor schade die tijdens de schooltijd is ontstaan. Gedacht kan daarbij worden 
aan schade aan andere leerlingen en schooleigendommen. De aansprakelijkheid van de ouders gaat 
zelfs zover, dat zij aansprakelijk zijn voor de schade die zij niet hebben kunnen voorkomen. De 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als u uw kind ziek wilt melden, geeft u dit voor aanvang schooltijd telefonisch of schriftelijk door aan de 
groepsleerkracht of conciërge.

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.

leerlingen tot 14 jaar zijn zelf niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van de school beperkt zich in het 
algemeen tot gevallen waarin een leerkracht zelf schade heeft veroorzaakt of wanneer schade ontstaat 
als gevolg van slecht onderhoud van het schoolgebouw en het meubilair. Hierbij is dan sprake van 
verwijtbaar handelen. 

Aansprakelijkheid diversen.

-Verantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid van de school vangt om 08.25u. aan bij het schoolhek 
en stopt aan het eind van de schooldag om 12.30u. of 14.45u. Wie dan de verantwoordelijkheid 
overneemt is primair een zaak van u als ouders/verzorgers. In geval van buitenschoolse opvang heeft u 
als ouder/verzorger een overeenkomst met de kinderopvang gesloten. De school heeft geen taak, 
bevoegdheid of plicht toe te zien op de juiste naleving van die overeenkomst. Vóór de eerste bel van 
08.25u. is er geen toezicht op de speelplaats. Houdt u hier rekening mee? 

-Verkeersbrigadiers: Ouders/vrijwilligers die voor school als verkeersbrigadiers optreden, vallen in 
principe onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Indien er echter een motorrijtuig bij 
betrokken is, is de dekking van de verzekering uitgesloten. De eigenaar van een motorrijtuig die schade 
veroorzaakt kan zelf aansprakelijk gesteld worden.  

-Excursies: De school heeft een verzekering afgesloten voor alle personeelsleden en vrijwilligers die in 
opdracht van de school kinderen met een eigen auto vervoeren. 

-Schoolongevallenverzekering: Alle kinderen van onze school, het personeel en de hulpouders zijn door 
het bestuur tegen ongevallen verzekerd. Beschadigingen aan kleding, brillen, fietsen e.d., vallen niet 
onder de ongevallenverzekering. De verzekering geldt ook tijdens excursies, schoolkamp, sport- en 
speldagen e.d. 
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn te vinden op de website van de school 
en daar te downloaden. Mocht u geen computer of internet tot uw beschikking hebben is het formulier 
ook verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief 
relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt zelf een besluit over een 
verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 
‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag 
doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt 
vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op onze school worden de leerlingen regelmatig getoetst. Dat doen we zowel met methodegebonden 
toetsen die na elk lesblok worden afgenomen, als met methode-overstijgende toetsen uit het Cito-
leerlingvolgsysteem. 
De methodegebonden toetsen worden door de leerkracht nagekeken. Bij de toetsen van de 
hoofdvakken (rekenen en taal) maakt de leerkracht per leerling een analyse van leerstofonderdelen die 
nog extra aandacht behoeven. Dit leidt dan tot extra instructie in de daaropvolgende lessen. Hierbij 
zitten de kinderen die extra begeleiding nodig hebben veelal in een instructiegroepje. Ouders worden 
via de ouderportal op de  hoogte gehouden van punten die de kinderen behalen op de 
methodegebonden toetsen.

We nemen ook toetsen af die los van de op school gehanteerde methodes staan, de zgn. methode-
overstijgende toetsen. Het betreft hierbij toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem (LVS). Deze toetsen 
geven een beeld over de wat langere termijn en geven ook de ontwikkeling van een kind over de 
diverse leerjaren weer, de zgn. doorgaande lijn. De school houdt vast aan normen die een minimaal te 
realiseren vaardigheidsgroei aangeven. Als deze doelen niet worden gehaald is dit voor ons op school 
een reden om eens gericht te kijken wat hiervan de oorzaak is. De intern begeleider (IB-er) heeft hierin 
een sturende rol. Resultaten op de Cito LVS-toetsen worden schoolbreed ook binnen het team 
besproken, zodat de leerkrachten binnen de eigen school kennis kunnen nemen van de trends in 
onderwijsresultaten. Ouders worden over deze toetsresultaten geïnformeerd middels een uitdraai van 
het Cito-leerlingvolgsysteem.  

De rol van de intern begeleider.
Op onze school hebben we een leerkracht die zich bezighoudt met de interne leerlingenzorg, te weten 
Christine Robben. Zij heeft een aantal specifieke taken m.b.t. individuele leerlingen:
- Zij zorgt voor de bewaking van afspraken m.b.t. leerlingenzorg. 
- Zij voert gesprekken met leerkrachten over de individuele leerlingenzorg.  
- Zij beheert de zorgdossiers. 
- Zij houdt gesprekken met de leerkrachten over de toetsresultaten van de groep.
- Zij voert, waar nodig, de oudergesprekken over de zorgleerlingen.
- Zij coördineert aanpak en aanpassing van materiaal bij leerproblemen (dyscalculie, dyslexie of 
schrijfmotoriek) 
- Zij onderhoudt contacten met de externen (bijv. speciaal basisonderwijs, SWV, Jeugdarts, 
Jeugdverpleegkundige, ambulant begeleider en Schoolmaatschappelijk werker). 
- Zij bewaart overzicht van resultaten op individueel, klas- en schoolniveau.

5.2 Eindtoets

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

De Lage Weijkens houdt de resultaten (opbrengsten) gedurende de hele schoolperiode (vanaf groep 1) 
in de gaten en pleegt interventies wanneer de opbrengsten lager zijn dan verwacht.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

 Advies basisschool / voortgezet onderwijs. 

In groep 8 wordt, jaarlijks voor 1 maart, het schooladvies verstrekt. Dit advies geeft het onderwijstype 
aan dat, in onze optiek, de beste kans biedt op een succesvol vervolg van de onderwijsloopbaan. Het 
advies houdt niet per definitie het hoogst haalbare voor uw kind in, maar wel het niveau waarop 
aansluiting reëel en verantwoord is. We komen tot een schooladvies middels een vast traject, dat 
begint in groep 7. Medio groep 7 komt de adviescommissie, bestaande uit leerkrachten groep 7 en 8, 
aangevuld met de directeur en intern begeleider, bijeen. Op basis van het leerlingvolgsysteem, 
rapporten en leerlingkenmerken wordt dan, in overleg, het preadvies bepaald dat aan u wordt 
medegedeeld. Medio groep 8 komt de adviescommissie weer bijeen en bepaalt, wederom op basis van 
meest actuele gegevens uit leerlingvolgsysteem, rapporten, entreetoets en werkhouding, het 
uiteindelijke schooladvies. Dit advies krijgt u tijdens het adviesgesprek in februari. Het schooladvies is 
leidend bij de toelating van uw kind op het door hem of haar gewenste schooltype. Dan wordt medio 
april de eindtoets basisonderwijs afgenomen en sinds 2017 hebben wij een keuze gemaakt voor de 
afname van de IEP-toets. De uitslag hiervan, ook een niveau-indicatie, is veelal in overeenstemming 
met het reeds uitgebrachte schooladvies. Mocht dat niet het geval zijn, dan zijn er 2 mogelijkheden bij 
een hogere score: 
1. We houden het advies gewoon zoals het is. In de meeste gevallen is dit de situatie, aangezien het 
schooladvies gebaseerd is prestaties gedurende een jarenlange periode op de basisschool. Men neemt 
hierbij een piekscore niet als maatstaf. 
2. We bieden u als ouder de mogelijkheid tot een heroverweging van het schooladvies aan. Dit is 
wettelijk zo geregeld, u heeft hier als ouders en kind recht op. Echter, een heroverweging is niet meer 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 3,8%

vmbo-b / vmbo-k 3,8%

vmbo-k 3,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 7,7%

vmbo-(g)t 26,9%

vmbo-(g)t / havo 11,5%

havo 11,5%

havo / vwo 3,8%

vwo 23,1%

onbekend 3,8%

of minder dan opnieuw overwegen. Het leidt niet per definitie tot aanpassing van het schooladvies. Als 
wij van mening zijn dat het advies, op basis van de laatste gegevens en een hernieuwde kijk, bijgesteld 
kan worden, gaan we hierin mee. Als we niet ophogen, zullen we u met redenen aangeven waarom we 
dit niet doen. 
N.B. Scoort een kind lager op de IEP-toets, dan blijft het schooladvies gewoon staan.

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.

Goed omgaan met gevoelens

Samen spelen en leren.Respect 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig 
met verwachtingen en gedragingen uit de sociale omgeving. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling 
hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De 
sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling. De sociale 
ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag 
en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Bij de emotionele ontwikkeling gaat het erom dat het 
kind leert de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.

Om sturing te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling zetten wij als school o.a. in op het werken 
met de methode 'Goed Gedaan' en de inzet van coöperatieve werkvormen. De school gebruikt het 
leerlingvolgsysteem 'Zien' voor de leerlingen van groep 3 t/m 8, waarbinnen observatiegegevens m.b.t. 
de sociaal-emotionele ontwikkeling worden geregistreerd. Deze gegevens worden met leerkrachten 
doorgesproken en kunnen, indien nodig, dienen als uitgangspunt bij een handelingsplan. Voor de 
kleutergroepen werken we hierbij met de Kijk-registratie.

Onze schoolregels.
Op onze school vragen we onze leerlingen zich te houden aan enkele algemeen geldende regels die 
bijdragen een o.i. normale omgang tussenleerlingen onderling. De algemene gedachte moet zijn:  Ik 
vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen. Daarom houd ik me aan de 
volgende regels:    

1.   Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen!
2.   Vind je iets niet top, zeg dan: STOP, hou daarmee op!
3.   Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doet. 
4.   Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is niet cool!
5.   Rennen doe je op het schoolplein. Binnen moet je rustig zijn.  

Nu kan het zijn dat een leerling een keer tegen deze regels in handelt. In zo’n geval wordt het kind 
hierop aangesproken en wordt er, in bepaalde gevallen straf gegeven. Meestal is dit afdoende. Echter, 
er zijn gevallen waarin het overtreden van de schoolregels een meer hardnekkig karakter heeft. In 
gevallen waarin al vaker kinderen zijn aangesproken en waarbij dit geen verbetering tot effect heeft 
kan de school overgaan tot een schorsing. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

In de afgelopen 4 schooljaren (2015-2019) hebben we aan onze school gewerkt vanuit de uitwerking 
van onze kernwaarden. In het schoolplan 2015-2019) staat deze uitwerking als volgt omschreven:

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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Samenwerking:  “Wij leren van en met elkaar”.
Zo gaan we dat zien: 
* De leerlingen werken samen (tweetallen/groepswerk) bij het maken van opdrachten. 
* Leerkrachten werken en leren samen . We plannen daarvoor bijeenkomsten, we maken o.a. gebruik 
van video-interactie en doen audits 
* We passen structureel  coöperatieve werkvormen (van Bazalt)  toe in de groep en in 
teamvergaderingen. 
* Wie het weet mag het zeggen: We maken gebruik van elkaars deskundigheid en benutten elkaars 
talenten optimaal. 
* We ontvangen en geven reflectie op eigen werk en hebben vaardigheid in het geven en ontvangen 
van feedback. 
* We werken met interne collegiale consultatie en passen “maatjeswerk” toe. 
* Ouders zijn onze full-partners. We werken samen aan een goede sfeervolle school. We betrekken 
ouders in het onderwijs en bij allerlei activiteiten. Ouders zijn dé ervaringsdeskundige van hun kind en 
we gebruiken die deskundigheid. 
* Kinderen zijn full-partner, er wordt mét hen gesproken, omdat we  het beste uit hen en de leerkracht 
willen halen! 
* Wij verwachten van  alle betrokken partijen een proactieve inzet voor een goede samenwerking.   
* Kinderen denken mee over onze school. Te denken valt aan de inrichting, afspraken en regels, 
uitstapjes enz. 
* School overstijgend maken we gebruik van collegiale consultatie, netwerken,  scholing,  
klankbordgroepen en talenten. 

Kwaliteit: “Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te 
ontwikkelen”.
Zo gaan we dat zien: 
* Wij zorgen voor een uitdagende en prikkelende leeromgeving. De kinderen voelen zich daarbij 
geroepen actief deel  te nemen aan het leerproces en hun bijdrage te leveren (betrokkenheid).  
* Wij gaan met de tijd mee.  Dit betekent o.a. meer digitaal aanbieden, gebruik maken van eigen  
leerstijlen en talenten. 
* We gebruiken talenten van de leerlingen, leerkrachten en ouders.
* De hoofdvakken, taal, rekenen en lezen worden op drie niveaus aangeboden. 
* We volgen de leerlingen in het leerlingvolgsysteem en maken trendanalyses. 
* We maken gebruik van  het instrument ZIEN om de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied te volgen 
en te begeleiden. 
* Met hulp van de beschikbare instrumenten (w.o. ParnasSys) gaan we na of de gevolgen van onze 
initiatieven tot verbetering van ons onderwijs (w.o. de opbrengsten) hebben geleid. 
* Leerkrachten krijgen / hebben   tijd om kwaliteit te kunnen bieden.  
* We richten ons als leerkrachten primair op het verzorgen van betekenisvol en aantrekkelijk onderwijs. 

* Wij ontwikkelen op basis van evalueerbare doelen. Dat geldt op schoolniveau, het niveau van de 
leerkrachten en het niveau van de leerlingen.  
* Alle teamleden ontwikkelen zich en leggen hun bekwaamheidsontwikkeling vast in een 
bekwaamheidsdossier. 
* We volgen nauwgezet de kwaliteit door (voornamelijk)  gebruik te maken van vragenlijsten uit 
ParnasSys integraal en gaan over de bevindingen in gesprek om volgende stappen te kunnen zetten.  
* We proberen het aanwezige talent van een kind in te zetten t.b.v. het eigen leerproces.  
* Wij zijn handelend bezig bij het leren leren. 
* We werken met het kwaliteitsbeleidsplan van Leerrijk! 
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Autonomie: “Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van 
verantwoordelijkheid”. 
Zo gaan we dat zien: 
* In onze school worden kinderen en personeel uitgedaagd om zelf of met elkaar op verkenning uit te 
gaan, initiatieven te nemen, dingen uit te zoeken en te ontdekken. We bieden daarvoor ruimte en 
samenwerking en maken gebruik van moderne media (ICT).  
* Onze leerlingen en leerkrachten krijgen tijd en ruimte om zelfstandig te werken en hun eigen leertijd 
in te delen. 
* Onze leerlingen en leerkrachten maken zelf keuzes bij hun taken (hoe en wat), weliswaar wel binnen 
de gestelde kaders en leerdoelen. 
* Onze leerlingen en leerkrachten denken mee over de beoordeling van hun werk. 
* Leerlingen en leerkrachten leren planmatig werken (doelen formuleren, plan maken, uitvoeren, 
presenteren, reflecteren en evalueren). 
* Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor het materiaal (gebruik, opruimen, verzorging). 
* Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun taak/opdracht (nauwkeurigheid, controle van het 
werk, willen weten wat goed ging en minder goed, willen leren van gemaakte fouten). 
* Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor het gedrag (aanspreekbaar zijn, naleven van afspraken, 
weinig correctie nodig hebben, iets doen met aanwijzingen van de leerkracht, ruimte geven aan de 
ander, reflectie eigen gedrag).  
* Wij bereiden de leerlingen  voor om straks zelfstandig  te kunnen participeren in de samenleving en 
daarin hun eigen waardevolle bijdrage te leveren. 
* Leerkrachten bieden kinderen autonomie naar draagkracht van de kinderen.  

Respect: “Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”. 
Zo gaan we dat zien: 
* Kinderen en volwassenen mogen zich bij ons uiten (mening en gevoelens). 
* Binnen de mogelijkheden betrekken we de kinderen bij de samenleving en de wereld om hen heen. 
Daarbij worden de kinderen voorbereid op het integreren in de groep, in de wijk en worden zij 
uitgenodigd actief deelnemen aan de samenleving (actief burgerschap). 
* Het ethisch, esthetisch en sociaal besef van leerlingen wordt bevorderd door leerlingen bewust te 
maken van de gevolgen van hun keuze in handelen voor medemens en milieu. 
* Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en 
anderen omgaan (we zijn gelijk, we luisteren naar elkaar, we spelen met elkaar, we vergeven en zeggen 
sorry, we zorgen voor een  ontspannen sfeer). Omgaan met regels hoort hier ook bij. 
* Leraren behandelen leerlingen rechtvaardig (eerlijk, gelijkwaardig, uitleg correcties). 
* Teamleden gaan met kinderen in gesprek als er zaken hebben gespeeld die tegen alle normen voor 
respect ingaan, zowel binnen de schoolsetting als in de maatschappij.  

Creativiteit: “Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”.
Zo gaan we dat zien:  
* Kinderen krijgen de gelegenheid om hun eigen oplossingen (dus ook in hun leerproces) in te brengen. 
* Er worden creatieve technieken gebruikt zoals het hanteren van “open” vragen, brainstormen, mind-
maps, associëren en leren kijken vanuit diverse perspectieven. 
* We houden presentaties in de vorm van boekbesprekingen, spreekbeurten enz.  
* In de creatieve vakken zien we kinderen praktisch creatief handelen. We proberen dit te verbinden 
met andere vakken.  
* Cultuureducatie is een vast onderdeel in ons jaarprogramma. Hiervoor wordt jaarlijks het  beleidsplan 
geactualiseerd.

Evaluatie:
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De evaluatie van deze ambities en acties vond plaats in de jaarlijkse teamevaluatie. Hiervan werd ook 
steeds verslag gedaan in het schooljaarverslag.

Naar de nabije toekomst toe:
Op dit moment is de school bezig de ontwikkelingsdoelen voor de periode 2019-2022 in beeld te 
krijgen. Zaken die zeker een belangrijke rol gaan spelen  in ons onderwijsaanbod en onze algehele 
aanpak zullen o.a. zijn:

* Thematisch werken (in de ochtend aandacht voor de kernvakken, middag thematisch werken); 
* 21st century skills inzetten en stimuleren die wij noodzakelijk achten; 
* Van leerkracht- naar leerlinggestuurd onderwijs (coaching vanuit de leerkracht); 
* Inzet driehoeksgesprekken (ouder-kind-school); 
* Doorgaande lijn vanuit het VVE naar de basisschool, waardoor gedragsproblemen vroegtijdig 
gesignaleerd worden; 
* Digitaal toetsen. 

U als ouder zult hierover gedurende de komende jaren regelmatig via de mail, de nieuwsbrief of tijdens 
een informatieve bijeenkomst geïnformeerd worden over de stappen die we zetten en de vorderingen 
die we maken. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

Voor- en naschoolse opvang is gemakkelijk te regelen bij KMB en is gehuisvest tegenover de school.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:45  - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:45  - 14:45  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  - 12:30  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:45  - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:30  - 12:30  - 

Maandag: Pauzes onder- en bovenbouw verschillen
Dinsdag: Pauzes onder- en bovenbouw verschillen
Woensdag: gehele school
Donderdag: Pauzes onder- en bovenbouw verschillen
Vrijdag: gehele school

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3 t/m 8 dinsdag en donderdag

Bewegingssonderwijs wordt in de groepen 3 t/m 8 verzorgd door een vakdocent (Beweegburo).
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6.3 Vakantierooster

De leerlingen moeten in 8 jaar 7520 lesuren hebben gehad. Door de overgang naar een continurooster 
zullen de komende  4 jaren aangepaste jaarroosters gehanteerd worden om tot dit aantal te komen. Op 
school ligt een schema ter inzage waarin jaar op jaar te zien is hoeveel lesuren de leerlingen maken met 
telkens, per jaargroep, het totaal over 8 jaren.

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 14 oktober 2019 18 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020

2e paasdag 13 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 20 april 2020 01 mei 2020

Bevrijdingsdag 05 mei 2020 05 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

2e pinksterdag 01 juni 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 13 juli 2020 21 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Kennismakingsgesprekken week 35 en 36 volgen met de uitnodiging

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

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting KMB, buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Oudergesprekken groep 1 week 46 volgen met de uitnodiging

Oudergesprekken groep 2 week 5 volgen met de uitnodiging

Rapportgesprekken week 8 en 10 volgen met de uitnodiging

Oudergesprekken groep 1 week 15 volgen met de uitnodiging

Oudergesprekken groep 2 (fac.) week 25 volgen met de uitnodiging

Rapportgesprekken (fac.) week 27 volgen met de uitnodiging

Toelichting  hierboven vermelde gespreksmomenten.

De kennismakingsgesprekken vinden vroeg in het nieuwe schooljaar plaats. Deze gesprekken hebben 
vooral als doel om samen met u en uw zoon / dochter te kijken naar hoe uw kind de school ervaart, naar 
wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen leren, naar hoe het kind functioneert in de sociale omgang 
met anderen en alle overige zaken die voor ons van belang zijn om kennis van te nemen. De gesprekken 
in de kleutergroepen die plaatsvinden in maart/april (groep 1) en medio januari (groep 2) dienen vooral 
om te spreken over de resultaten die de zgn. KIJK-registratie laat zien. Voorafgaand aan de 
rapportgesprekken (groep 3 t/m 8) krijgt uw kind het rapport mee naar huis, zodat de punten en 
waarderingen voorafgaand aan het gesprek bij u bekend zijn. Mocht het nodig zijn om buiten de 
geplande gespreksrondes om met ouders te spreken, dan proberen wij hierin altijd proactief te 
handelen.
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