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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 Basisschool De Beekgraaf
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Beekgraaf
De Beekgraaf 60
5388CV Nistelrode
 0412617356
 http://www.beekgraaf.nl
 info@beekgraaf.nl
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Schoolbestuur
Stichting Kathol. Prim. Onderwijs Novum
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 1.225
 http://www.skpo-novum.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Henny van Middelkoop

info@beekgraaf.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

256

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
Socialisatie - Samen

Persoonsvorming - Ontwikkeling

Kwalificatie - Leren

Expliciete Directe Instructie

Fides - Vertrouwen

Missie en visie
Onze visie en missie
Wij zijn samen de Beekgraaf. Leerlingen, ouders en iedereen die hier werkt: Samen zijn wij school en
maken wij verschil voor kinderen.
Op de Beekgraaf word je gezien en gehoord. Het maakt niet uit wie je bent of wat je kunt; elk kind
is bijzonder. Wij geloven dat kinderen zich van nature willen ontwikkelen; voor ons telt wat je daarvoor
nodig hebt. We dagen elk kind uit om de beste versie van zichzelf te worden. We stellen doelen en
hebben hoge verwachtingen van onszelf en van ieder kind. Dit doen we vanuit waardering voor elk
kind en oog voor hun behoefte. We willen onze leerlingen veiligheid en ruimte bieden. Wij geven
kinderen en onszelf het vertrouwen en de kansen om te ontwikkelen.
Daarom gunnen wij 'ieder kind in elke les – klein of groot –nieuw succes'.

Prioriteiten
De Beekgraaf heeft de volgende prioriteiten op het gebied van
Kwalificatie
•
•
•
•

Expliciete Directe Instructie
Close Reading
Wereldoriëntatie
Woordenschat

Socialisatie
•
•

Schoolbrede aanpak Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Oudercommunicatie Social Schools

Persoonsvorming
•

Rapportfolio

Identiteit
4

Vanuit onze katholieke traditie willen wij leerlingen kernwaarden als hoop, optimisme en er willen
zijn voor de ander voorleven en laten ervaren. Het gaat niet alleen om het scheppen van waarden,
maar vooral om het delen van waarden. Op deze manier maken wij zichtbaar wat ons drijft en waarin
wij geloven. Daarbij bieden wij ruimte aan mensen met andere levensbeschouwelijke achtergronden. In
een multiculturele samenleving is het belangrijk dat leerlingen leren om respect te hebben voor andere
(godsdienstige en levensbeschouwelijke) opvattingen. Wij streven ernaar om leerlingen op te voeden
tot sociale mensen. Wij geloven ín elkaar en mét elkaar. Leerlingen op onze school leren respect te
hebben voor het unieke van iedere mens. Daarnaast leren ze respectvol omgaan met de wereld om hen
heen. Leerlingen leren om voor zichzelf op te komen en een eigen mening te vormen. En ze leren om
samen te werken en rekening te houden met anderen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Door ziekte of afwezigheid van een groepsleraar kan uw kind te maken krijgen met een vervangende
leraar. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk
te waarborgen. Voor de inzet van vervangende leraren doen wij een beroep op de
centrale personeelsvoorziening CPV Ingenium. Indien vervanging niet mogelijk is, resteren er twee
opties. De groep wordt verdeeld over andere groepen. Dit is beperkt mogelijk. De andere optie is dat de
kinderen van een groep één of meerdere dagen thuis blijven. Indien een school genoodzaakt is deze
optie te kiezen, worden ouders een dag van tevoren geïnformeerd.

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
Beredeneerd aanbod
In onze groepen 1 en 2 wordt thematisch en geïntegreerd gewerkt aan de doelen van de
ontwikkelingsgebieden vanuit het observatie en registratieprogramma KIJK! Dit is een ondersteunend
programma,waarmee we de ontwikkeling van het kind ten aanzien van de doelen en leerlijnen goed
kunnen volgen, monitoren en plannen. Dit houdt in dat de leerkrachten bij de betekenisvolle
thema&prime;s en de daarbij behorende activiteiten doelgericht werken aan de brede ontwikkeling van
onze leerlingen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
De leerlingen van basisschool De Beekgraaf gaan 25 uur per week naar school. De focus van De
Beekgraaf ligt op de basisvaardigheden taal, rekenen en kennis van de wereld. De leertijd die aan ieder
onderdeel wordt besteed is mede afhankelijk van wat de groep nodig heeft. Door middel van het
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duiden van data bepalen we in het focusplan onze doelen en gerichte leeractiviteiten.

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Buitenschoolse opvang De Benjamin
Peutercentrum Piccino

Kinderen kunnen tijdens het buitenspel gebruik maken van een pannakooi en de ontdektuin. De
Beekgraaf beschikt over het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) en voldoet daarmee aan de
daaraan gestelde voorwaarden.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
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peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
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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 hebben in het voorjaar van 2019 in opdracht van het samenwerkingsverband SWV PO 30.06
het schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd. Wij hebben de kwaliteit van de basisondersteuning
opnieuw in beeld gebracht evenals de extra ondersteuning die verder op de afzonderlijke scholen wordt
geboden. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen tezamen, vormen de basis voor de
ondersteuningsvoorzieningen op onze zes scholen. Afgelopen schooljaar hebben wij
de schoolondersteuningsprofielen geanalyseerd. Op basis van deze analyse hebben wij het volgende
vastgesteld. Onze scholen zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop zij de
basisondersteuning vorm geven. Wel is er op een of meer scholen behoefte aan ondersteuning bij de
verbetering van het aanbod voor leerlingen die het Nederlands als tweede taal verwerven, het NT2onderwijs, de begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen en tenslotte een verbreding van het
onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Voor bovenstaande ondersteuningsvragen hebben
wij stichtingsbreed een drietal projectgroepen ingericht. Deze projectgroepen zorgen voor de collegiale
ondersteuning bij de verbetering van het aanbod.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

7

Onderwijsassistent

2

Specialist hoogbegaafdheid

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij werken met de Fides methode. Het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van het kind staat bij de
Fides-aanpak voorop. Een kind met voldoende zelfvertrouwen wordt geen pester of laat zich niet
pesten. Om het zelfvertrouwen te versterken krijgen de kinderen handreikingen die ze kunnen inzetten
in de sociale omgang. Pesten blijft een fenomeen waar we bovenop zitten. Een pestprotocol alleen is
niet voldoende. Met behulp van groepsgesprekken, activiteiten in spelvorm en individuele gesprekken,
proberen we de signalen direct te herkennen en aan te pakken.Mocht het nodig zijn, dan zullen we
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contact leggen met de ouders. Mocht u als ouder tegen problemen aanlopen dan graag melden bij de
leerkracht. Onze ervaring is dat we er samen uit kunnen komen als alle partijen open staan en elkaar
ondersteunen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Onder de leerlingen wordt om de vier jaar de veiligheidsbeleving getoetst en in kaart gebracht.
Daarnaast monitoren wij halfjaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van onze leerlingen met Viseon.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Op basisschool De Beekgraaf werken we met een gedragsprotocol. Het pestprotocol is hier een
onderdeel van.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. L. Ruijs. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
l.ruijs@beekgraaf.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Een goede samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht is voorwaarde voor een optimale
ontwikkeling. Ouderbetrokkenheid heeft volop aandacht op de Beekgraaf.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Bij aanvang van het schooljaar worden startgesprekken gevoerd, waarbij leerkracht, ouder(s) en kind
de ontwikkeldoelen afstemmen en de manier waarop hierover met elkaar wordt gecommuniceerd. In
de loop van het jaar voeren leerkrachten kind- leergesprekken, waarin de doelen voor de komende
periode worden vastgesteld. Dit doen we om het eigenaarschap en het zelfbewustzijn van de leerlingen
te vergroten. In een ouder- kind- leerkrachtgesprek (groep 5 t/m 8) wordt dit gedeeld, om de
ouderbetrokkenheid te versterken.
Sinds een aantal jaar organiseren we ‘groepsavonden’. Deze avond biedt ouders de mogelijkheid om bij
aanvang van het schooljaar kennis met elkaar te maken en informatie te ontvangen over het nieuwe
schooljaar.
Wij communiceren met ouders via de ouderportal ‘Social schools’. Daarbij maken we gebruik van de
vele mogelijkheden die Social Schools biedt, zoals het ontvangen van berichtjes, het plannen van de
oudergesprekken, intekenlijstjes voor activiteiten en ziekmeldingen. ‘Social schools’ werkt met een
handige app op de telefoon, maar ook op de computer.

Klachtenregeling
Klachten worden in eerste instantie besproken met de leerkracht en/of directeur. Indien ouders en
schoolleiding niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de klacht worden neergelegd bij het
schoolbestuur. Wij hebben tot nu toe nog nooit een klacht gehad waar we niet samen uitgekomen zijn.
Mocht dit ooit voorkomen dan zijn we aangesloten bij een speciale stichting voor dit soort zaken.

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

Medezeggenschapsraad
Oudervereniging

Ouders worden gedurende het schooljaar ingezet bij allerlei niet-lesgebonden activiteiten. Denk hierbij
aan uitstapjes, culturele activiteiten, spelletjesmiddagen en sportdagen.
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Koningsdag

•

Pasen

•

Sportdag

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor het schoolkamp in groep 8 wordt apart een bedrag in rekening gebracht.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Stichting Novum heeft voor alle scholen drie verzekeringen afgesloten: een
aansprakelijkheidsverzekering, een collectieve ongevallenverzekering en een bestuurders
aansprakelijkheidsverzekering.

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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u om dit tussen 08.15 uur en 08.25
uur telefonisch op school te melden of via de ouderportal van Social Schools tussen 08.00-08.15u.
Wanneer ziekte niet wordt gemeld, wordt het onnodig als ongeoorloofd verzuim opgetekend. Wordt
uw kind tijdens de schooltijden ziek, dan proberen wij de ouder(s)/verzorger(s) te bereiken zodat uw
kind kan worden opgehaald.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Buiten de schoolvakanties kan geen extra vakantieverlof verleend worden. Alleen bij gewichtige
omstandigheden kan de directie u extra verlof verlenen. Dit verlof is echter niet bedoeld als extra
vakantie. Ook niet voor de vierjarigen; zij maken immers gebruik van het recht op onderwijs. Als school
kunnen wij dat realiseren wanneer de leerlingen zoveel mogelijk aanwezig zijn. Wilt u extra verlof, dan
dient u dit altijd schriftelijk aan te vragen bij de directie. De aanvraagformulieren hiervoor zijn
verkrijgbaar bij de directeur of administratie van de school en zijn te vinden op de site. U krijgt altijd een
schriftelijke reactie.
Door de directies van de basisscholen in Bernheze zijn in overleg met de leerplichtambtenaar de
volgende criteria vastgelegd m.b.t. het verlenen van het verlof:
•
•

medische noodzaak (bezoek specialist)
huwelijk bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
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•
•
•
•

overlijden van bloed- of aanverwanten t/m vierde graad
verhuizing en kennismakingsbezoek aan de nieuwe school
12,5 - 25 - 40 - 50 -60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor leerlingen met een andere
culturele achtergrond (max. 2 dagen)
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Om de ontwikkeling van leerlingen op onze school goed te volgen, verzamelen de leerkrachten
voortdurend informatie. Daarvoor gebruiken we eigen observaties, KIJK! methodetoetsen, Cito LVS
toetsen en Viseon. Ook informatie vanuit de startgesprekken met ouders en overdracht vanuit de
voorschool of vorige leerkracht wordt meegenomen om goed af te kunnen stemmen wat het kind
nodig heeft.
Onder begeleiding van een extern deskundige ontwikkelen we onze vaardigheden op het gebied van de
analyse van de observaties en toets-gegevens van onze leerlingen. We leren om DATA te DUIDEN,
daaraan DOELEN te koppelen om daarmee aan de slag te gaan, te DOEN. Dit noemen we het 4D
traject.Tijdens de groepsbesprekingen worden de opbrengsten en het door de leerkracht opgestelde
focusplan (DATA-DUIDEN) en periodeplan (DOELEN-DOEN) besproken. Op basis van de observatie
van de leerkracht en de behaalde resultaten bij methode-gebonden en Citotoetsen, worden leerlingen
in het periodeplan ingedeeld op onderwijsbehoefte.

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

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-b

6,9%

vmbo-b / vmbo-k

17,2%

vmbo-k

6,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t

13,8%

vmbo-(g)t

3,4%

vmbo-(g)t / havo

17,2%

havo

6,9%

havo / vwo

3,4%

vwo

24,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Gezien en gehoord worden

De beste versie van jezelf

Zonder samen is er geen leren

We willen onze leerlingen veiligheid en ruimte bieden. Wij geven kinderen en onszelf het vertrouwen en
de kansen om te ontwikkelen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Naast de leerontwikkeling (domein kwalificatie) zijn de domeinen socialisatie en persoonsvorming
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belangrijk om tot een evenwichtige persoon uit te groeien die later een goede weg vindt in de
maatschappij. Wij schenken daarom school-breed veel aandacht aan de sociale vaardigheden van het
kind. Dit doen we onder andere met Fides. Het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van het kind staat
bij de Fides-aanpak voorop. Onze ‘sociale agenda’ is hierbij leidend. Een werkgroep SEO zorgt dat de
sociaal emotionele ontwikkeling regelmatig op de agenda staat, zodat afstemming en ontwikkeling
gewaarborgd wordt. Door voor een school-brede aanpak in het pedagogisch klimaat te kiezen, bieden
we structuur en duidelijkheid. Dat geeft ruimte en warmte. We streven naar een open sfeer op onze
school, die door leerkrachten, ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. We werken met Viseon,
een leerlingvolgsysteem voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Met dit leerlingvolgsysteem
kunnen we de sociale opbrengsten monitoren.

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.
Kwaliteitszorg is verweven met de totale schoolorganisatie.
Uitgangspunt voor ons schoolplan en jaarplan is het strategisch beleid van Novum en onze herijkte
visie. Deze plannen zijn in samenspraak met het team opgesteld. In ons jaarplan is dit proces visueel
waarneembaar. Ook in de teamkamer is ons jaarplan zichtbaar.
Ieder schooljaar worden werkgroepen samengesteld die vanuit een concrete opdracht onze
jaarplandoelen binnen de drie domeinen (Kwalificatie, Socialisatie en Persoonsvorming) realiseren in
de praktijk. Om te zorgen voor borging van gemaakte (resultaat)afspraken, worden deze helder en
concreet vastgelegd op een kwaliteitskaart.
De kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten wordt gemonitord door
middel van klassenbezoeken afgelegd door directie, teamcoördinatoren en de IB-er. Ook vindt
collegiale consultatie plaats. De bevindingen uit de observaties, kunnen ook een bijdrage leveren aan
de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht.
Voor de professionele ontwikkeling is de Novum Academie ingericht. Hierbinnen worden cursussen,
workshops en lezingen georganiseerd die aansluiten op de focus van Novum.
Voor de evaluatie en verbetering van het onderwijsleerproces bespreekt de IB-er de
schoolzelfevaluatie, die is gemaakt naar aanleiding van onze methode-onafhankelijke toetsen van het
Cito-LOVS, met het team. Daarnaast hebben leerkrachten zelf hun toetsen geanalyseerd op groeps- en
individueel niveau volgens het principe van Data, Duiden, Doelen en Doen.
Op Sociaal Emotioneel gebied volgen wij onze kinderen van groep 3/8 met Viseon en in de groepen 1 en
2 met KIJK!.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 6 en Groep 6/7

Maandag 10.30 uur -11.45 uur

Gymnastiek

Groep 3 en Groep 3/4

Maandag 13.00 uur - 14.15 uur

Gymnastiek

Groep 8 en Groep 7

Dinsdag 10.30 uur -11.45 uur

Gymnastiek

Groep 4 en Groep 5

Dinsdag 13.00 uur - 14.15 uur

Gymnastiek

Groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C

Donderdag 8.45 uur - 12.00 uur

De groepen 3 t/m 8 spelen op woensdag, donderdag of vrijdag een kwartier extra buiten.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Benjamin, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Benjamin, 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

01 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 2021

Studiedagen (alle kinderen zijn vrij):
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 7 oktober 2020
Donderdag 26 november 2020
Maandag 22 februari 20201
Dinsdag 23 februari 2021
Maandag 26 april 2021
Maandag 21 juni 2021
Dinsdag 22 juni 2021
Vrijdag 23 juli 2021

Op woensdag 26 mei 2021 worden de leerlingen pas om 10.30 uur op school verwacht.
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