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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 St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
I.G.J. van den Boschstraat 2H
4475AL Wilhelminadorp
 0113214521
 http://www.stamperiusschool.nl
 stamperiusschool@alberoscholen.nl

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

N.(Natasja) van Dijke

stamperiusschool@alberoscholen.nl

De directie is op maandag, dinsdag en donderdag werkzaam. Tijdens deze werkdagen zal zij ook
regelmatig afwezig zijn i.v.m. afspraken.
De aanwezigheid kunt u per week bekijken op het aanwezigheidsformulier naast het kantoor van de
directie.
U kunt middels een vooraf gemaakte afspraak, in gesprek gaan met de directie over belangrijke zaken.
In de ochtenden tot 8.45u kunt u vrij inlopen voor kleine mededelingen of vragen.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

58

2019-2020

Onze school heeft momenteel rond de 50 leerlingen.

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.

Kernwoorden
Kwaliteit

Betrokkenheid

Plezier

Samenwerking

Respect

Missie en visie
Missie
Onze missie is dat we gepersonaliseerd, modern en kwalitatief goed onderwijs geven in een veilige,
toegankelijke school door de vaardigheden aan te bieden en te stimuleren die nodig zijn in de huidige
en toekomstige maatschappij waarbij we de leerlingen leren op een respectvolle manier met elkaar om
te gaan.
Visie
Visie op ontwikkeling en leren.
We vinden het belangrijk dat we de ontwikkeling van leerlingen goed in beeld hebben, op zowel het
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cognitieve als het sociaal-emotionele vlak. Het leren lukt het best als kinderen én volwassenen
betrokken en gemotiveerd zijn. Daarbij is het van belang om een realistisch zelfbeeld te hebben. We
vinden het belangrijk om te handelen vanuit de ambities van kinderen en hoe zij de de maatschappij
ervaren. We willen hen manieren aanleren voor het willen en kunnen leren. Daarbij is ons uitgangspunt
dat de leerling zelf de verantwoordelijkheid leert dragen voor zijn eigen leerproces en waarbij
realistische doelen worden gesteld in samenwerking met de coach. Op de Stamperiusschool willen we
leerlingen bewust competent maken in de vaardigheden die het functioneren in de 21e eeuw met zich
mee brengt. Daarbij vinden we zowel de kennis als de ervaring die kinderen opdoen van belang. Ook
beschikt iedere leerling over een eigen device waarop hij/zij kan werken in de adaptieve programma’s
en waarbij het leren ook thuis verder kan gaan. Leren vindt overal plaats, niet alleen binnen de
schoolmuren. We bieden een inspirerende, flexibele omgeving waarbij we ook met regelmaat
buitenlessen verzorgen. We willen een lerende organisatie zijn waarbij zowel leerlingen en leerkrachten
van en met elkaar leren en waarin de directie de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. We hechten
daarom veel waarden aan het inzetten van sociaal coöperatief leren en expliciete directe instructie. Om
de ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen, sturen en stimuleren, vinden we het belangrijk dat er
een open, constructieve en transparante communicatie is tussen zowel ouders, leerlingen en
leerkrachten. Daarbij is een goede relatie nodig tussen directie-teamleden, directie-ouders, leerkrachtleerling, leerkracht-ouders en leerkrachten onderling. Leerkrachten die werken op De
Stamperiusschool staan model, denken in mogelijkheden, zijn flexibel en eerlijk en zijn kritisch naar
zichzelf en anderen.
Visie op opbrengsten van het onderwijs.
Natuurlijk moet de uitdagende leeromgeving gebaseerd zijn op de te leren sociale en maatschappelijke
vaardigheden die huidige en toekomstige tijd stelt. We willen op een handelingsgerichte en gedegen
manier de opbrengsten analyseren om vervolgens op een inzichtelijke en planmatige manier voor
iedere leerling een ontwikkelplan op te stellen op basis van de individuele onderwijsbehoeften. We
geven alle leerlingen mogelijkheden om spelend te leren. Daarnaast worden interactieve instructies en
verwerkingen aangeboden en wordt door middel van evaluatie gereflecteerd op het onderwijsproces.
Visie op schoolklimaat.
De school is het middelpunt van de leeromgeving van leerlingen. Wij zorgen voor een veilige,
toegankelijke en moderne school waar iedereen zich gerespecteerd voelt en waar een ieder tot leren
kan komen. Onze ambitie is het creëren van een school waar ontwikkeling vanuit uitdaging plaatsvindt.
Onze leerlingen krijgen inzicht in hun vaardigheden. Hierdoor ook in hun talenten en hun ontwikkeling.
We willen een plek zijn waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en waar een open, eerlijke en goede
communicatie plaatsvindt tussen iedereen.Hierdoor creëren we een klimaat waarin leerlingen keus
hebben in werkplek en omgeving.De leerlingen ontwikkelen zich door samen te werken, uitdaging uit
de omgeving waarin zij zich prettig voelen en goede ondersteuning krijgen.
Visie op maatschappelijke positionering.
De school is als een web in de ontwikkeling van de leerling. Alles staat met elkaar in verbinding, de
ontwikkeling op persoonlijk-, cognitief- en sociaal-emotioneel vlak. Wij vinden het belangrijk, dat
Wilhelminadorp een school behoudt, zodat de leerlingen dicht bij huis naar school kunnen. Daarbij
willen we de samenwerking met de peuterspeelzaal in onze school optimaliseren d.m.v. een breed
beredeneerd aanbod voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn tussen peuters en kleuters. Leren
en werken vindt ook na schooltijd plaats. Daarom willen wij een zo breed mogelijk naschools aanbod
creëren waarin na schooltijd ruimte is om de talenten van leerlingen te ontwikkelen.
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Prioriteiten
De komende jaren werken wij aan de volgende onderwerpen:
* Optimaliseren gepersonaliseerd leren
* Beredeneerd aanbod in groep 1/2
* Bewegend- en buiten leren
* Leren zichtbaar maken

Identiteit
De Stamperiusschool is een openbare basisschool in de gemeente Goes. Onze school valt onder de
stichting Albero scholen.
Wekelijks worden godsdienstlessen aangeboden voor leerlingen die hiervoor interesse tonen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Wat houdt gepersonaliseerd leren op de Stamperiusschool in?
Iedere leerling heeft een eigen IOP (individueel ontwikkel plan) en eigen coach (vaak de eigen
leerkracht). In dit plan staan voor de vakgebieden lezen, taal, spelling, rekenen en sociaal emotionele
ontwikkeling de doelen en didactische aanpak beschreven voor een periode van 12 weken. Dit IOP
wordt voorafgaand aan de periode met ouders en leerling besproken. Na een periode van 6 weken
heeft de coach met de leerling een coachgesprek waarin de voortgang wordt besproken en leerlingen
leerbehoeftes kunnen aangeven. Na de gehele periode van 12 weken wordt het IOP geëvalueerd en het
nieuwe IOP besproken. Deze gesprekscyclus vindt 3x per jaar plaats. Zo worden leerlingen actief
betrokken bij en eigenaar van hun eigen leerproces. N.B. Het IOP wordt ingevuld in Parnassys als
rapport.
Hoe werken we verder?
Omdat we een kleine school zijn, werken we in 3 combinatiegroepen: 1-2-3 / 4-5-6 / 7-8. Onze hal is
ingericht als leerplein. Hier is altijd toezicht van de onderwijsassistent of leerkracht die op dat moment
geen eigen groep heeft. Op het leerplein verwerken de leerlingen de leerstof. Dit wordt veelal gedaan
op de iPad via Muiswerk en Squla (of andere apps die toegewezen worden), maar ook wel eens met een
werkboekje.
De iPad of chromebook
Iedere leerling beschikt over een eigen iPad of chromebook. Bij inschrijving op school, ondertekenen de
ouders een iPad/chromebook contract. Hierin staat onder andere dat de helft van het device door
school betaald wordt en de andere helft door ouders. Ouders mogen dit bedrag in max. 3 jaar
afbetalen. Zij maken keuze uit een betalingsregeling. Na 3 jaar is het device eigendom van ouders.
Leerlingen mogen het device mee naar huis nemen, maar moeten zorgen dat zij deze iedere dag
opgeladen mee terug naar school nemen. De iPads staan in een beschermde omgeving, de school
draagt zorg voor de installatie van de (leerzame) apps en programma's die nodig zijn om presentaties
uit te voeren.
Methodegebruik
De methodes voor de basisvakken hebben wij losgelaten. We werken met jaarplanningen voor taal en
spelling. Hierin staat per week, per jaargroep uitgewerkt aan welk doel er gewerkt wordt. Op basis van
dit doel geven de leerkrachten de instructie aan de enkele jaargroep. Zo nu en dan halen we wel nog
informatie uit de methodes die we hebben staan. Ook worden er bijvoorbeeld werkbladen vanuit die
methodes en/of van internet ingezet. Voor het technisch lezen zetten we LIST lezen in. Voor begrijpend
lezen zetten wij Leeslink in en voor studerend lezen wordt BLITS gebruikt. Groep 1 t/m 3 werkt nog met
methodes voor lezen/taal/rekenen. De zaakvakken worden gegeven uit Blink.
Stamgroep 1-2-3
In de onderbouwgroep wordt er thematisch gewerkt. Er is een onderwijsaanbod met betekenisvolle,
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samenhangende activiteiten op basis van vooraf afgstelde leer- en ontwikkelingsdoelen. het aanbod
sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen.
In hetzelfde lokaal krijgt groep 3 les uit de voor hen bestemde methodes. Daarnaast gaat groep 3 wel
enkele malen per week naar het leerplein.
Voordelen
- Leerkrachten hebben beduidend minder nakijkwerk.
- Muiswerk is up to date en leerkrachten kunnen altijd achter de schermen zien wat leerlingen hebben
gedaan, welk resultaat ze hebben en wat ze (wel/niet) beheersen.
- Modern onderwijs; de iPad en chromebooks kunnen op verschillende manieren worden ingezet.
- Leerlingen kunnen op eigen niveau de verwerking maken.
- Door dit concept krijgen leerlingen veelal instructie in kleine jaargroepen i.p.v. de combinatiegroepen,
iedere leerling kan instructie volgen van een jaargroep lager/hoger.
GVO/HVO
De godsdienst- en HVO lessen worden door externe docenten verzorgd, in dienst van het Protestants
Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. Ouders wordt toestemming gevraagd om hun
kinderen deze lessen te laten volgen.

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

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Zowel leerkrachten als ouder(s)/verzorger(s) kunnen verlof aanvragen.
Leerkrachten kunnen dit via Afas ESS doen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)
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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

8 uur

8 uur

45 min

45 min

15 min

15 min

Taalactiviteiten
Rekenactiviteiten
Motorische activiteiten
Wereldoriëntatie
Engels

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

15 min

15 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Studievaardigheden
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Kibeo (peuterspeelzaal en VSO/BSO)

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 is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
De school heeft overleg met de peuterspeelzaal die gevestigd is in het schoolgebouw.
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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.
Wij bieden onderwijs aan alle leerlingen tussen 4 en 13 jaar die zich zelfstandig door de school kunnen
bewegen.
Wij faciliteren:
- Afstemming onderwijs bij de cognitieve vakken / differentiatie; instructie op niveau.
- Ruimte voor instructie voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
- Jaargroep en niveaugroep hoeven niet gelijk te zijn (rekenen/taal/spelling).

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent
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Kagan coach (coöperatief leren)
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Momenteel worden de lessen van de methode Kwink gebruikt als anti-pestprogramma.
Binnen ons leerlingvolgsysteem IEP, wordt ook de sociaal-emotionele veiligheid getoetst. Hiervan volgt
een analyse en mogelijke acties vinden plaats.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via de
vragenlijsten van IEP.
Deze lijsten worden 2x per jaar afgenomen, zowel door de leerkracht als de leerlingen.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. A. van Liere. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via a.vanliere@alberoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. A. van Liere. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via a.vanliere@alberoscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking met ouders. Om hier een duidelijk
beeld van te geven, hebben wij deze omschreven in een visie op ouderbetrokkenheid:
- De school is erop gericht professionele, duidelijke en vriendelijke (individuele) contacten met ouders
aan te gaan en te onderhouden.
- De school is erop gericht samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken te
onderzoeken en vorm te geven, zowel op leerlingniveau met individuele ouders als op klas- en of
schoolniveau met de MR.
- Ouders worden waar mogelijk actief ingezet bij klusjes of andere neutrale schoolse zaken. Te denken
valt bijvoorbeeld aan begeleiding en vervoer bij activiteiten.
- De school neemt onderwijskundige beslissingen voor kinderen (denk aan methodes, handelplannen
etc). Ouders mogen meedenken.
- De school is pro-actief in het aangaan van contacten met ouders op zowel leerling- , groeps- en
schoolniveau.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
1. De schoolgids wordt aan het begin van elk schooljaar op onze website geplaatst en krijgen ouders per
mail.
2. Verdere algemene informatie krijgen ouders via een nieuwsbrief, die iedere maand naar alle ouder
(s)/verzorger(s) wordt verstuurd en op de website wordt geplaatst.
3. Als er sprake is van bijzondere informatie voor een of enkele groepen, dan stellen we een aparte brief
of mail op. Ouders ontvangen alle informatie over school via de email.
4. Klasspecifieke informatie wordt gecommuniceerd via Parro waarvoor alleen ouder(s)/verzorger(s)
toegang tot hebben. Resultaten van toetsen kunnen ouders nazien via het ouderportaal van ParnasSys.

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
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
- In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/ zij zich, naast bovenstaande
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mogelijkheden, richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero: Annette de Koning-Meeùs
De Koning Vertrouwenszaken
Postbus 1
4854 ZG Bavel
T: 06 41 16 7134
E: annette@dekoningvertrouwenszaken.nl
Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen
van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.Voor vragen of verdere
informatie hierover kunt u terecht bij het onderstaande adres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
T: 030 28 09 590
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroep
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Activiteitencommissie
De AC 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 hoogte van het bedrag wordt vastgesteld mede op basis van het aantal activiteiten,
welke worden georganiseerd. De MR stelt jaarlijks in één van haar vergaderingen de hoogte van de
ouderbijdragen vast.
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het
schoolbeleid. De MR zal zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel.
Ten aanzien van sommige directie- besluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het
besluit rechtsgeldigheid hebben. Voorbeelden daarvan zijn:
- Vaststelling van de begroting
- Vaststelling van het schoolreglement
- Overgaan tot fusie van de school
- Vaststelling ouderbijdrage
- Vaststellen van de schoolgids
Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen adviesrecht.
Voorbeelden daarvan zijn:
- Wijzigingen in het rooster
- Vaststelling van de vakanties
- Personeel en organisatie De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie.
Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

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 € 22,50
Daarvan bekostigen we:
•

Aanschaf kleine materialen

•

Pasen

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreizen en schoolkamp
Ieder jaar wordt opnieuw bekeken wat de kosten van de schoolreizen zullen zijn.
Vaak komt dit voor de groepen 1 en 2 neer op een bedrag van €15,-.
Voor de groepen 3 t/m 6 komt dit bedrag neer op €30,Voor het schoolkamp van de groepen 7 en 8 zijn de kosten tussen rond €70,-.
iPad/chromebook aanschaf
Zie pagina 6 voor eerdere uitleg. Ouder(s)/verzorger(s) betalen €1,50 bijdrage per maand voor
verzekering glasbreuk iPad (zie contract). Daarnaast betalen ouder(s)/verzorger(s) per maand een vast
bedrag voor de iPad, die hun kind op school gebruikt en iedere dag mee naar huis neemt. Dit bedrag
varieert afhankelijk van de aanschafprijs van de iPad tussen de €5,- en €6,- per maand. De iPad wordt
thuis opgeladen. Na maximaal drie jaar betalen is de iPad afbetaald en wordt door de MR besloten of
de iPad nog een vierde jaar zonder bijbetaling kan worden gebruikt. Zie voor verdere informatie het
contract dat ouders/verzorgers tekenen bij ontvangst iPad.
Sinds afgelopen schooljaar geven we leerlingen in de bovenbouw een chromebook i.p.v. iPad. Ook
hiervoor geldt een betalingsregeling. De standaard maandelijkse kosten voor een chromebook zijn
€3,57 (excl. verzekering).

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school is verzekerd voor letsel bij leerlingen en het kapot gaan van spullen.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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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, geeft u dat dan zo
snel mogelijk telefonisch aan de school door? Wilt u a.u.b. voor schooltijd bellen? U kunt ook een briefje
meegeven aan een broertje, zusje of een medeleerling. Wanneer een leerkracht een kind mist en tot
een half uur na aanvangstijd nog geen bericht daarover heeft ontvangen, informeert hij eventueel bij
een broertje of zusje of belt u op. In het kader van de wet infectieziekten kunt u bij het ziek melden van
uw kind gevraagd worden naar de klachten van uw zieke kind. We verzoeken u om bezoeken aan
dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Op de website van de school staan formulieren voor het aanvragen van verlof. Let op: Dit moet 6
weken voorafgaand aan het verlof.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

D.m.v. het leerlingvolgsysteem (toetsen) van IEP meten wij de tussenresultaten van alle leerlingen. Dit
doen wij twee keer per schooljaar (januari/februari & mei/juni).
Van deze toetsen worden analyses gemaakt die in een rapport worden geschreven. Deze analyse wordt
gebruikt als input 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.
Het gemiddelde is in deze kleine jaargroep sterkt beïnvloed door een enkele lage score.
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.

5.3

Schooladviezen

In het schooljaar 2019-2020 was de doorstroming naar het voortgezet onderwijs als volgt:
- VMBO kader/basis: 0 leerlingen
- VMBO kader: 0 leerlingen
- VMBO GT: 3 leerlingen
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- VMBO GT / HAVO: 1 leerling
- HAVO: 3 leerlingen
- HAVO / VWO: 1 leerling
- VWO: 1 leerling
- VSO: 1 leerling
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

12,5%

vmbo-(g)t

37,5%

vmbo-(g)t / havo

25,0%

havo

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:

Betrokkenheid

Kwaliteit

Persoonlijk

We vinden het belangrijk de leerlingen te volgen op de kernvakken maar tevens ook op sociaalemotioneel vlak.
Wij formuleren per leerling onderwijsbehoeften die ervoor zorgen dat de leerling tot ontwikkeling
komt. Hierdoor worden de doelen persoonlijk en zetten we in op een hoge betrokkenheid.
Wij schenken aandacht aan het pedagogisch klimaat door middel van Kwink en Goed van Start. Kwink
is de methode waarbij activiteiten worden aangeboden die voor een positieve groepsvorming zorgen
en tevens een anti-pestprogramma is. In combinatie met Goed van Start zorgt dit voor een prettig en
veilig klimaat en dat er aandacht is voor normen en waarden.
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Daarnaast worden er ook wekelijks Klas- en TeamBouwers ingezet waardoor leerlingen elkaar beter
leren kennen en waarderen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Voor de groepen 1 en 2 vullen wij de KIJK! in. Voor de andere groepen vullen wij 2x per schooljaar lijsten
voor sociaal-emotionele ontwikkeling in via IEP.
Dit volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling geeft ons informatie die wij gebruiken bij het
opstellen van onderwijsbehoeften voor onze leerlingen.
De resultaten hiervan worden besproken tijdens groepsbesprekingen, coachgesprekken en
oudergesprekken. Ook zijn de acties die hierop volgen terug te vinden in het Individuele
Ontwikkelingsplan (IOP) van de leerling.

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.
Dit schooljaar zal er gestart worden met Leren zichtbaar maken.
Ook zal het beredeneerd aanbod in groep 1 en 2 weer aandacht krijgen.
Het bewegend- en buitenleren zal vaker uitgevoerd worden.
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6

Schooltijden en opvang

Er is een wisselend naschools aanbod. Het aanbod wordt via intekenformulieren voor ouders/leerlingen
kenbaar gemaakt per periode.

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

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Maandag: Van 12 tot 12.30 lunchen alle leerlingen op school
Dinsdag: Van 12 tot 12.30 lunchen alle leerlingen op school
Woensdag: Van 12 tot 12.30 lunchen alle leerlingen op school
Donderdag: Van 12 tot 12.30 lunchen alle leerlingen op school
Vrijdag: Van 12 tot 12.30 lunchen alle leerlingen op school

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1-2-3

Donderdagmiddag

Gymnastiek

4-5-6

Vrijdagmiddag

Gymnastiek

7-8

Maandagmiddag

De gymlessen vinden plaats in de gymzaal die aan de school gelegen is.

6.2

Opvang
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Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 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
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Via de vakantiemix van Kibeo. Dit is op een locatie
elders in Goes.

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

01 mei 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)

Iedere ochtend (leerkrachten)

Ma, di, woe, do, vr

8.15u - 8.30u

Iedere ochtend (directie)

ma, di, woe, do

8.15u - 8.30u

Leerkrachten kunnen tussen 8.15u en 8.30u korte vragen beantwoorden of luisteren naar
mededelingen. Voor inhoudelijke gesprekken over leerlingen dienen ouders een aparte afspraak te
maken.
De directie heeft geen vaste spreekuren. Wel kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.15u
en 8.30u inlopen voor vragen en dergelijke.
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Mocht dit aanleiding geven tot een nader gesprek, dan kan hiervoor een afspraak ingepland worden.
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