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Voorwoord
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 Openbare Basisschool De Vliete
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Vliete
Julianastraat 30
4491GB Wissenkerke
 0113371463
 http://www.devliete.nl
 devliete@alberoscholen.nl
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Schoolbestuur
Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 3.628
 http://www.alberoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Willemijn Mondeel- de Nooijer

w.mondeel@alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

75

2019-2020

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
Welbevinden

Vaardigheden

Veiligheid

Betrokkenheid

Groen

Missie en visie
Op OBS De Vliete heerst een aangename en tolerante sfeer waardoor er een veilig leerklimaat bestaat.
Respect staat bij ons hoog in het vaandel. Je mag anders zijn, je mag anders denken. Het welbevinden
van de leerlingen is voor ons het uitgangspunt om optimaal te kunnen presteren. We geven ieder kind
de juiste aandacht, op maat, waardoor de betrokkenheid groot is. Dat is een ideale omgeving voor
optimale prestaties.
De gebruikte leermethodes zijn eigentijds en actueel. Devices (Chromebooks en I-pads) hebben een
ondersteunende rol in ons onderwijs.
In de schooltuin en de vijver kunnen de kinderen ontdekkend en bewegend leren. De komende jaren
zijn we bezig met de kinderen en het schoolteam om leren in de tuin of op het plein een belangrijke rol
in ons onderwijs te geven.
Een enthousiaste groep natuurouders begeleidt de kinderen met diverse groene activiteiten.
In alle groepen is aandacht voor techniek. Hierbij zetten wij de Techniektorens in.
Onder begeleiding van de verkeersouders leren de kinderen tijdens de praktische verkeerslessen veilig
deel te nemen aan het verkeer.
Aan muziek wordt veel aandacht besteed. In groep 5/6 leren de kinderen zelfs met docenten van de
muziekschool onder de noemer 'Het hele eiland speelt' een instrument bespelen.

Prioriteiten
Expliciete Directe Instructie wordt in alle groepen ingezetom de instructie en betrokkenheid van de
leerlingen te optimaliseren.
Devices zoals Chromebooks en I-pads hebben een ondersteunende rol in ons onderwijs.
De groene leeromgeving heeft een prominente rol in onderwijs; BuitenLeren staat dan ook de
komende jaren als ontwikkelingpunt bij ons op de agenda.
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Identiteit
De Vliete is een openbare school. Een openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder
onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in
elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij willen samen met u als ouder/verzorger uw kind goed voorbereiden
op hun latere functioneren in die veelzijdige en veelkleurige maatschappij. Wij leren de kinderen zelf te
kiezen met respect voor de keuzes en meningen van anderen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Onze school is aangesloten bij het Transfer Centrum Zeeland. Bij ziekte en verlof putten we uit een
invalpool waarin een groot aantal Zeeuwse besturen samenwerken.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

Nederlandse taal
Rekenen
Oriëntatie Mens en
Maatschappij

6

Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Oriëntatie Natuur en
Techniek

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

3 u 15 min

3 u 15 min

45 min

45 min

Kunstzinnige orientatie
Bewegingsonderwijs en
spel
Sociaal emotioneel leren

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

5 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

6 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

6 uur

6 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociaal emotioneel
leren

45 min

45 min

45 min

7

45 min

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•

2.4

Samen met Kibeo organiseren we 2 keer per week een peuter/kleutergroep.

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.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kibeo. We gebruiken daarbij Ik & Ko.
De school en de peuterspeelzaal hanteren het samengestelde borgingsdocument "Doorgaande lijn
gemeente Noord-Beveland cluster Wissenkerke".
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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 onze school wordt in alle klassen ondersteuning geboden waar dit nodig is. In eerste instantie
gebeurt dit door de groepsleerkracht.
Ook de intern begeleider is betrokken bij de ondersteuning in de groepen.
Zij brengt met de leerkrachten, het kind (en de ouders) de onderwijsbehoeften in beeld. Daarna wordt
bekeken op welke manier we daaraan tegemoet kunnen komen. Wanneer dit niet toereikend is, worden
externe instanties ingeschakeld zodat de juiste hulp geboden kan worden. Dit alles altijd in overleg met
ouders.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Specialist hoogbegaafdheid

6

Zorgassistent
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We werken op school vanaf het schooljaar 2018/2019 met KWINK, deze methode wordt elke week
structureel ingezet in het rooster.
OBS de Vliete wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, een omgeving waarin zij zich op
een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling
door het scheppen van een veilig klimaat in en om de school en een prettige werksfeer in de klas. In
veruit de meeste gevallen lukt dit door (on)geschreven regels van het ‘hoe gaan we met elkaar om’ aan
te bieden en deze te onderhouden. Soms echter is het nodig om meer duidelijke afspraken met de
kinderen te maken. Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar dienen om te
gaan. Dat dit niet vanzelfsprekend gebeurt, geeft aan dat we het de kinderen moeten leren en daar dus
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energie in moeten steken, onder andere met onze methode KWINK.
Dat leerproces verloopt meestal goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval
systematisch door andere kinderen wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de knoop komen, dat de
regels van de leerkracht niet meer in voldoende mate de veiligheid bieden of garanderen en daarmee
de gewenste ontwikkeling onderbreken. Het is in dat geval van groot belang dat de leerkracht onder
ogen ziet, dat er een ernstig probleem in de groep is. Het is bewezen dat in een klimaat waarin het
pesten gedoogd wordt, de veiligheid ernstig wordt aangetast. Dit betekent dat wij als school pesten als
ongewenst gedrag beschouwen en bereid zijn alles in het werk te stellen om pestgedrag aan te pakken.
Daarom werken wij met een pest protocol. In dit protocol is vastgelegd hoe wij het pestgedrag van
kinderen benaderen. Via dit protocol wil de school alle betrokkenen op de ernst van pesten wijzen en
daarnaast zowel handreikingen geven om te werken aan een veilige school als een stappenplan bieden
bij systematisch pestgedrag.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
ZIEN!.
We werken met het programma ZIEN! voor het volgen van de sociale ontwikkeling vanaf groep 3 t/m 8.
In de onderbouw wordt de KIJK! ingevuld door de leerkracht, wat een goed beeld schetst van de sociale
ontwikkeling van de kinderen.
Eens per twee jaar nemen we, ook onder leerlingen, een tevredenheidsonderzoek af.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Gude. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
m.gude@alberoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Gude. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
m.gude@alberoscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Als u als ouder heeft besloten om uw kind naar De Vliete te laten gaan, is het logisch dat u mee kunt
praten over het onderwijs.
We zien graag betrokken ouders in de school en stimuleren het dat ouders actief meedenken bij ons op
school.
De ouders in de ouderraad helpen mee met het organiseren van activiteiten voor de school en de groep.
Met hun inzet en enthousiasme worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. Ook hebben wij
een actieve groep natuurouders; deze ouders organiseren met veel energie en plezier verschillende
activiteiten voor de kinderen in onze andere onze prachtige schooltuin.
De ouders in de Medezeggenschapsraad denken op het gebied van beleid mee met de school. Zij zijn
een krachtig klankbord die alle ouders vertegenwoordigen en daarmee een belangrijke rol spelen.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel ouders die incidenteel helpen op school met het uitvoeren van
activiteiten.
Voor de ontwikkeling van de kinderen streven wij naar een goed samenspel tussen ouders en
leerkrachten.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Wij streven naar een samenspel tussen ouders en leerkrachten met een gezamenlijk belang: goed
onderwijs aan alle kinderen. Belangrijk is dan wel dat u steeds goed geïnformeerd wordt. Dat doen we
op verschillende manieren. We starten het schooljaar met een omgekeerd oudergesprek. Het woord
omgekeerd betekent dat de school graag van u informatie wil ontvangen over uw kind om ons beeld
van uw kind compleet te maken. We gaan er van uit dat u uw kind het beste kent en dat uw kennis over
uw kind voor ons waardevol is om er een plezierig en succesvol schooljaar van te maken. Tevens wordt
u minimaal één keer per jaar uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Ook is het belangrijk dat de
groepsleerkracht bekend is met de ontwikkeling van uw kind thuis en in de buurt. Eenvoudige
mededelingen en vragen kunt u meestal wel kwijt bij de leerkracht vlak voor of na schooltijd.
Omgekeerd zal de leerkracht u wel eens op school kunnen aanschieten, opbellen of uw kind een briefje
meegeven. Het is altijd mogelijk om een of meer langere gesprekken met elkaar aan te gaan. Dat kan
op verzoek van de leerkracht of op uw verzoek, na schooltijd op school. Als daartoe aanleiding bestaat
kunt u altijd een gesprek met de directie van de school aanvragen. Behalve individuele contacten is het
ook mogelijk dat de school in bijzondere gevallen de ouders van een hele groep uitnodigt.
Aan het begin van het jaar ontvangt u deze digitale schoolgids. Verdere algemene informatie krijgt u via
een maandelijkse nieuwsbrief. Is er sprake van bijzondere informatie voor een of enkele groepen, dan
stellen we een aparte brief op. We versturen de informatie zoveel mogelijk digitaal.

Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets
misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd
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wordt, geldt een interne klachtenregeling voor Albero. Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse
gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen
opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de
interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:- Hij/zij kan zich richten tot
de directeur van de school - Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van
Albero- Hij/zij kan zich richten tot de interne vertrouwenspersoon, welke aan iedere school verbonden
is- Hij/zij kan zich richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero- In geval van seksuele
intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/zij zich, naast bovenstaande mogelijkheden, ook richten
tot de externe vertrouwenspersoon van Albero. Voor gegevens van de vertrouwenspersoon zie externe
contacten. Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het
indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

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

•

De ouders van de MR hebben wettelijk inspraak op onze school.

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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kinderboekenweek

•

Laatste schooldag

•

Paasactiviteit

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreis en schoolkamp
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De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en houdt zich bezig met activiteiten binnen de school zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen, projecten, sportactiviteiten, enz. Dit alles gebeurt in overleg met het team.
Om de activiteiten tot een succes te maken, wordt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd. De MR stelt jaarlijks in één van haar vergaderingen de hoogte van de ouderbijdrage vast.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Op school wordt er collectief voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten.
Deze verzekering is uitsluitend van kracht onder schooltijd. Deze verzekering geldt niet voor schade
aan kleding, brillen, mobiele telefoons of devices, verlies van goederen of beschadiging door derden.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
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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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is naar school te gaan, dan geeft u dat zo
snel mogelijk aan de groepsleerkracht door. Wilt u a.u.b. voor schooltijd bellen of via Parro een
berichtje sturen? U kunt ook een briefje meegeven aan een broertje, zusje of een medeleerling.
Wanneer een leerkracht een kind mist en er tot een half uur na aanvangstijd nog geen bericht daarover
is ontvangen, informeert hij eventueel bij een broertje of zusje of belt u op.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
De wet bepaalt wanneer een leerling niet naar school hoeft. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de
school gesloten is, de leerling ziek is, de leerling geschorst is of wanneer godsdienstplichten vervuld
moeten worden. Soms zijn er andere dagen dat u uw kind thuis wilt houden. Bijvoorbeeld bij
verhuizing, huwelijk, overlijden, ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde
graad of bij gezinsuitbreiding. Uw kind krijgt geen vrij bij sportevenementen, tentoonstellingen,
pretparken, concerten e.d. buiten schoolverband of pesterijen door andere kinderen. Ook voor
vakanties buiten de schoolvakanties om verlenen we in principe geen verlof. Neem bij twijfel altijd
contact met ons op. Op het niet naleven van de wettelijke regels staan forse boetes of vervangende
hechtenis. Het aanvraagformulier voor verlof kunt u vinden op onze website, onder het kopje ‘voor
ouders’.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Op De Vliete volgen we de ontwikkeling van de kinderen op verschillende manieren. Een van die
manieren is om de tussenresultaten van de methodegebonden en niet methodegebonden toetsen te
analyseren en te gebruiken voor het opstellen van onze streefdoelen en de groepsplannen voor de
komende periode.

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
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Op onze school hebben we te maken met relatief kleine groepen leerlingen. Met een groep leerlingen
kleiner dan 15 kan er geen goed groepsgemiddelde gemeten worden. Een extreem laag of extreem
hoog scorende leerling kan namelijk een onevenredig groot effect op de gemiddelde score hebben. Als
de resultaten slechts een keer op of boven de ondergrens liggen, en het aantal in de beoordeling
betrokken leerlingen minder is dan tien, dan betrekt de inspectie de resultaten van groep 7 bij de
beoordeling. Als de resultaten van groep 7 onder de ondergrens liggen, dan betrekt de inspectie de
leerresultaten van een vierde jaargroep 8 bij de beoordeling.
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.
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5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-k

12,5%

vmbo-(g)t

12,5%

havo

50,0%

havo / vwo

12,5%

vwo

12,5%

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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect tonen voor elkaar

Zelfkennis bezitten

Sociaal vaardig zijn

Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen voor de dingen
waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. De omgang met zichzelf, de anderen en de omgeving staan
hierin centraal.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op school geven we de kinderen structureel les in de vakken die u op het rapport kunt terugvinden
zoals rekenen, taal, lezen en schrijven. Naast deze vakken vinden we het ook belangrijk om structureel
aandacht te geven aan de sociale vaardigheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Daarom gebruiken we een methode voor sociaal emotioneel leren (SEL); KWINK. Het schoolteam is
geschoold in deze methode. Sociale vaardigheden zijn belangrijk voor jong en oud. Kinderen die op de
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basisschool les krijgen in sociale vaardigheden hebben hier hun hele leven profijt van

5.5

Kwaliteitszorg

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.
Op onze school heerst een goede professionele cultuur.
De leerkrachten bereiden samen lessen voor en kijken structureel in elkaars klas en zien elkaar aan het
werk. Samen leren van en met elkaar vinden wij belangrijk .Ieder jaar stellen wij een jaarplan op, hierin
staan de verbeterthema's waar de school het komend jaar aan gaat werken. Ook stellen we een
scholingsplan op waarin alle collega's aangeven welke individuele of gezamenlijk nascholing zij gaan
volgen.Binnen onze stichting komen audits structureel voor. Speciaal daarvoor getrainde collega's
brengen een bezoek aan de school, kijken in de klassen en voeren gesprekken met kinderen, ouders,
team en directie. Het auditteam stelt een rapport op met daarin bevindingen en aanbevelingen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:24 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1/2 en 5/6

woensdag

Gymnastiek

3/4

maandag

Gymnastiek

7/8

vrijdag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Kibeo, in 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

18

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Kibeo, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

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

13 februari 2021

21 februari 2021

Meivakantie

26 april 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 2021

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)

Jeugdverpleegkundige

tweede donderdag van de maand

8.30-10.30 uur
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