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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Basisschool Roald Dahl

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Roald Dahl
Papaverstraat 31
5271RA Sint-Michielsgestel

 0735512798
 http://www.roald-dahl.nl
 info.roalddahl@cadansprimair.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Mevr. A. Jacobs info.roalddahl@cadansprimair.nl

De directie is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Cadans Primair
Aantal scholen: 12
Aantal leerlingen: 2.855
 http://www.cadansprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

229

2019-2020

Kernwoorden

samenwerking 

betrokkenheideigenaarschap

structuur  en duidelijkheid thematisch onderwijs

Missie en visie

MISSIE:Door kwalitatief goed onderwijs helpt BS Roald Dahl leerlingen zich op een prettige, veilige 
manier te ontwikkelen.We helpen ze hun zelfstandigheid te vergroten en kennis op te doen, zodat ze 
positief, vriendelijk, open en met vertrouwen de wereld in gaan. Hierdoor zijn ze in staat om op hun 
eigen niveau en met hun eigen talenten een goed leven op te bouwen. Je talent goed op de rit, dat is 
waar het bij ons onderwijs op BS Roald Dahl om gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je 
talent is volgens ons alleen mogelijk als je je prettig en veilig voelt op school. Dat je voelt dat er 
vertrouwen is. Vertrouwen gaat over relaties, dus luisteren we om te begrijpen en om verbinding tot 
stand te brengen. Vertrouwen laten we zien als we ruimte laten voor anders denken en ruimte geven 
voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

VISIE Op BS Roald Dahl doen we er alles aan om mogelijk te maken dat een kind met plezier naar 
school gaat. Een goed pedagogisch klimaat is daarbij erg belangrijk en wordt door ons beleid voor 
sociaal- emotionele ontwikkeling ondersteund. Daarnaast is het van belang dat kinderen lesstof op hun 
niveau aangeboden krijgen. Zo krijgen de kinderen zelfvertrouwen en houden ze plezier in het naar 

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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school gaan en het leren. Met ons aanbod voor kunst- en cultuur en alle nevenactiviteiten die we op 
school doen, geven we de kinderen de kans om met plezier nieuwe talenten en vaardigheden te 
ontdekken. Wij maken iedereen binnen BS Roald Dahl mede-eigenaar van de eigen ontwikkeling. Zo 
leren wij onder andere eigen keuzes te maken met betrekking tot de inhoud en de vorm van ons 
leerproces. 

Prioriteiten

1)Onderzoekend leren is een onderdeel van het leerproces: 

doorgaande lijn van 2-3: we zoeken naar een meer doorgaande leerlijn van groep 2 naar 3, een 
leerteam zal deze opdracht krijgen.

PLG als instrument om samen te leren in een leerteam: Alle teamleden nemen zitting in een leerteam 
en zullen volgens de stappen van het onderzoekend leren een opdracht onderzoeken die past bij onze 
ontwikkelingen.

2)Eigenaarschap bij leerlingen:

Startgesprekken ouder-kind:Dit jaar voeren we ouder-kindgesprekken in de eerste weken van het 
schooljaar. We proberen samen met kind en ouder te kijken wat het kind nodig heeft, en zal de leerling 
zoveel mogelijk mede-eigenaar worden van zijn leerproces.

Betrokkenheid van leerlingen bij afspraken: De leerkracht maakt samen met de leerlingen afspraken 
binnen de groep en het ouder-kind gesprek. De leerling wordt meer betrokken en is mede-eigenaar.

3)Basis goed onderwijs staat:

Instructies sluiten aan bij onderwijsbehoeften leerlingen: Op studiedagen zullen we dit jaar aandacht 
besteden aan de vraag hoe we meer aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit 
doen we middels scholing en via de leerteams waar de leerkrachten zitting in nemen.

4)Zicht op onderwijsbehoeften en aanpassingsmogelijkheden:  

Differentieren doelen IPC: Binnen IPC zullen we de doelen meer laten aansluiten op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen.

5)Professioneel organiseren:

PLG als instrument om samen te leren, Iedere leerkracht neemt plaats in een leerteam 

6)Ondersteunend pedagogisch schoolklimaat: 

Onderzoek voor aanpak/methode sociaal-emotioneel

7)Samenwerking met onze partners: 

Inrichten van schoolplein
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De resultaten dit schooljaar zullen zijn:

Invoering nieuw rapport,

Toekomstgericht aanbod voor elk kind

Zorgstructuur is helder 

Leerkrachten hebben onderwijsbehoeften van alle kinderen in beeld.

Identiteit

De Interconfessionele basisschool Roald Dahl is een school waarin protestants-christelijk en katholiek 
onderwijs als gelijkwaardige vormen van onderwijs samengaan. Kinderen van alle gezindten zijn 
welkom. De christelijke traditie wordt niet opgelegd, maar komt zonder dwang in de groep aan de 
orde. De Christelijke levensbeschouwing is de basis van ons handelen en omgaan met elkaar. Je hoeft 
niet Christelijk te zijn om je bij ons op school thuis te voelen. We staan open voor iedereen met respect 
voor elke levensbeschouwelijke achtergrond. In dit lesonderdeel komt ook de sociale en emotionele 
vorming specifiek aan bod.   

De school is een ontmoetingsplek van ouders, kinderen en leerkrachten die de krachten bundelen om 
het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk gestalte te geven.  Samenwerking is hierbij 
noodzakelijk.

We werken niet alleen samen met ouders maar ook met onze collega's van het kinderdagverblijf "de 
Boefjes", de ondersteuningseenheid "de Meijerij-Zuid" en onze stichting Cadans Primair.

Samenwerken doen we ook met onze gemeente en het Zorg advies team waarin 
schoolmaatschappelijk werk en sociaal verpleegkundige zitting hebben. Zij weten de weg te vinden 
naar onze school.
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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

Onder verlof verstaan wij ziekteverlof of bijzonder verlof.( bijv. verhuizing)

Wij maken gebruik van onze vervangingspool van de Dommelgroep. Zij zorgen dat er goede 
leerkrachten op onze school komen vervangen.

In tijden van schaarste of veel ziekteverlof ( dus te weinig vervangers) proberen we de vervanging 
zoveel mogelijk zelf op te vangen.

In het uiterste geval kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. Wij zullen dan altijd een dag van 
tevoren de ouders informeren.

Gelukkig komt dit nauwelijks voor.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

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.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Spelen en leren
25 uur 25 uur 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Kunstzinnige en creatieve vorming valt onder ons thematisch onderwijs IPC.

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

Lezen
5 uur 4 u 15 min 4 u 15 min 4 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Taal
5 u 30 min 4 u 15 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 4 u 15 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Schrijven
1 u 30 min 2 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

Begrijpend lezen
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 2 uur 2 uur 

Spelling
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Sociaal/emotionele 
ontwikkeling/levensbes
chouwing

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

Zelfstandig werken
1 u 45 min 1 uur 45 min 45 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Leerplein
• Buitenschoolse opvang
• Kinderopvang

Op de leerpleinen wordt ook na schooltijd nog gewerkt:de buitenschoolse opvang maakt gebruik van 
onze ruimtes.

Sommige kinderen kiezen ervoor om na schooltijd nog even door te werken aan de computer op het 
leerplein.
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Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Smallsteps . We gebruiken daarbij Puk en Co.

Kinderen die op onze school worden aangemeld worden middels observatie en warme overdracht 
overgedragen aan de school.

Een intake gesprek vindt plaats. Al deze gegevens worden in ons leerlingvolgsysteem geplaatst. Na 6 
weken onderwijs vindt er een eerste gesprek plaats met de leerkracht groep 1/2. Daarna volgen we de 
leerling op maat.

Dit schooljaar zullen de volgende punten de aandacht hebben:

• Een gezamenlijk leerlingvolg/observatiesysteem van peuters naar kleuters
• De warme overdracht vindt voortaan plaats door de leerkracht en pedagogisch medewerker.
• Festiviteiten worden gezamenlijk gevierd: Bijv. Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc.
• Kennismakingsbezoekjes organiseren voor de toekomstige kleuters vanuit het kinderdagverblijf.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het aanbod wordt gegeven op drie niveau's: 
minimum-basis en verrijking. Verder hebben we speciale aandacht voor kinderen met arrangementen 
en kinderen die meer en hoogbegaafd zijn.

Een belangrijke rol is hier weggelegd voor onze specialisten: taal, rekenen, IPC, meer en 
hoogbegaafdheid, sociaal emotionele ontwikkeling.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 5

Rekenspecialist 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Anti-Pestprotocol

Het anti-pestprotocol heeft als doel: pesten te voorkomen. Het protocol geeft handvatten om in 
pestsituaties adequaat te handelen: Alle kinderen moeten zich veilig voelen tijdens hun 
basisschoolperiode, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen zijn er 
regels en afspraken gemaakt. Wanneer zich ongewenste situaties voordoen kunnen ouders en kinderen 
elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de regels en 
afspraken, zij handelen op dezelfde manier. Per 1 augustus zijn scholen in het primair- en voortgezet 
onderwijs – als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten – verplicht zorg te dragen voor een 
veilige school. Door de wetswijziging moeten scholen: Aan een inspanningsverplichting voldoen om 
een actief veiligheidsbeleid te voeren; het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren; De 
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volgende taken bij tenminste één persoon beleggen:

• Het coördineren van anti-pestbeleid;
•  Het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten 

Als gevolg hiervan hebben we een anti-pest coördinator aangesteld. Zij is namens onze school 
aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Het anti-pestprotocol vindt u op onze website. 

Wij werken in de groepen met de methode Kwink ( sociaal emotionele methode) en de "gouden weken" 
om groepsvorming op een positieve manier te ondersteunen.

Sociale en fysieke veiligheid

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

We gebruiken Zien als instrument om de o.a. sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen te 
monitoren. Deze gegevens uit die vragenlijst worden gebruikt in de groepsbesprekingen.

We hebben twee experts "Zien" in de school die regelmatig geschoold worden op dit gebied.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van der Graaf van den Helm. U kunt de anti-
pestcoördinator bereiken via m.vandenhelm@cadansprimair.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Veenstra. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
k.veenstra@cadansprimair.nl.

11

mailto://m.vandenhelm@cadansprimair.nl
mailto://k.veenstra@cadansprimair.nl


 School en ouders 

We willen benadrukken hoe belangrijk het is dat ook ouders zich thuis voelen op school. Ouders worden 
op school actief betrokken bij allerlei activiteiten. Ouders zijn altijd welkom op school. Het gaat immers 
om hun kind met wie ze acht jaar de school bezoeken. Zij kunnen altijd een afspraak na schooltijd ( 
na 14.30 ) maken met de leerkracht. 

Er zijn commissies om de samenwerking tussen school en ouders goed te regelen. Iedere groep kent  
groepsouders, die de leerkracht helpen bij het organiseren van activiteiten. Wij vinden het prettig om 
een goed contact te hebben met ouders, omdat wij samen verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de 
ontwikkeling van de kinderen.

Ouders kunnen altijd contact opnemen met school als er iets is, in eerste instantie direct met de 
leerkracht. Ouders kunnen er op rekenen dat wij indien nodig ook contact met hen zullen opnemen. 

Deze schoolgids is behalve een informatiemiddel ook bedoeld als een belangrijk communicatiemiddel, 
dat de dialoog tussen de school en ouders kan bevorderen.  Wij vinden dat ouders goed op de hoogte 
moeten zijn. Eén keer in de drie weken krijgen zij een nieuwsbrief. Daarin vertellen we over allerlei 
actuele zaken en er staan nieuwtjes, berichten en mededelingen in. Deze nieuwsbrief staat op onze 
website www.roald-dahl.nl.

Op deze site staan eveneens allerlei foto’s en activiteiten vanuit de verschillende groepen. U ontvangt 
de link naar de nieuwsbrief via email. De leerkrachten houden u op de hoogte via Klasbord.  Wij willen 
graag horen wat u van basisschool Roald Dahl vindt. Natuurlijk horen wij graag positieve, constructieve 
geluiden. Het is ook mogelijk dat u het ergens niet mee eens bent. Bespreekt u dat dan eerst met de 
leerkracht. Komt u er niet uit, ga dan naar de directeur. Desnoods kunt u een klacht indienen. In de 
klachtenregeling is aangegeven hoe te handelen. 

Medezeggenschap   

De directie is belast met de leiding van de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen 
genomen over onderwijs, personeel, financiën, huisvesting e.d. Het schoolbestuur is verantwoordelijk 
voor deze beslissingen, die worden genomen in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). In de MR 
zitten ouders en personeelsleden.  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (=GMR) behartigt 
de belangen van alle bij het bestuur aangesloten scholen.

Het bestuur stelt de algemene beleidskaders vast, die ontwikkeld zijn in samenspraak met de 
directies en vraagt in het besluitvormingstraject de instemming of het advies van de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.  Door actief te zijn in de medezeggenschapsraad 
kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het schoolbeleid (zie M.R.op de website voor 
adressen). In beginsel zijn de vergaderingen van de MR openbaar voor ouders, leerlingen en 
teamleden. Echter: zij kunnen alleen als toehoorder aanwezig zijn. Wel kunnen ze spreektijd aanvragen 
bij de voorzitter. Bij vertrouwelijke items moeten zij de vergadering verlaten.  

In de week voorafgaand aan de vergadering zal de agenda op de website gepubliceerd worden. 
Belangstellenden kunnen de voorzitter per e-mail laten weten, dat zij de vergadering willen bijwonen. ( 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatie en communicatie:

• Ouders worden voorzien van informatie door de website van de school: www.roald-dahl.nl
• Elke drie weken verschijnt er een nieuwsbrief die op de website staat, de ouders worden per mail 

geïnformeerd wanneer deze op de website staat en er wordt een link doorgestuurd.
• Klasbord wordt in de groepen gebruikt: er staan mededelingen, foto's etc. op.  Deze informatie is 

groepsgebonden en kan alleen gezien worden wanneer ouders aangemeld zijn.
• Elk begin van het jaar wordt hier een uitnodiging voor verstuurd.
• Natuurlijk is email ook een middel om te communiceren. Alle leerkrachten hebben een eigen 

emailadres, het algemene emailadres van de school is info.roalddahl@cadansprimair.nl.
• De school organiseert startgesprekken in de derde week van het schooljaar waarbij vanaf gr. 5 de 

kinderen deelnemen aan het gesprek.
• Ouders worden twee keer per jaar geïnformeerd via een rapportage van hun kind en 

mr.rd@cadansprimair.nl) De notulen kunnen via hetzelfde mailadres opgevraagd worden bij de 
voorzitter van de M.R.

Oudervereniging   

Basisschool Roald Dahl heeft een actieve oudervereniging. De oudervereniging heeft als doel de 
samenwerking tussen de school (bestuur, team, medezeggenschapsraad) en de ouders te bevorderen. 
Men tracht dit doel, onder meer, te bereiken door: de ouders te betrekken bij de gang van zaken op 
school; het bevorderen van kennis en inzicht bij de ouders op het gebied van onderwijs en 
opvoeding. Als uw kind op de basisschool Roald Dahl is ingeschreven bent u als ouder automatisch lid 
van de oudervereniging. Bovenvermelde doelstellingen worden als volgt in de praktijk waar 
gemaakt: De oudervereniging draagt zorg voor het werven van ouders voor diverse activiteiten die op 
en rond school plaatsvinden.

Het hedendaagse schoolgebeuren is bijna niet meer voor te stellen zonder de inzet van ouders: hulp bij 
zowel directe onderwijsactiviteiten zoals excursies en gastlessen binnen IPC, als allerlei 
nevenactiviteiten (organisatie van de Dahldag, Sinterklaas, Kerstfeest, Carnaval, etc.) Via de 
oudervereniging worden zogenaamde groepsouders geworven die de schakel vormen tussen de 
groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit die groep. De groepsouders ondersteunen de 
groepsleerkracht bij het organiseren van verschillende klassenactiviteiten, bijvoorbeeld de verjaardag 
van de leerkracht en het jaarlijkse uitstapje.

Het bestuur van de oudervereniging organiseert de algemene ledenvergadering. De vergaderingen van 
het bestuur van de oudervereniging (ongeveer 8 per schooljaar) vinden plaats op school en indien nodig 
is daar de directeur of een ander teamlid daarbij aanwezig. Op deze wijze worden zaken die in de 
betreffende vergadering worden besproken ook direct teruggekoppeld naar het team. De leden van het 
bestuur van de oudervereniging worden gekozen voor een periode van vier jaar door de Algemene 
Ledenvergadering. Zij zijn eenmaal herkiesbaar. De samenstelling van het bestuur van de 
oudervereniging van de basisschool Roald Dahl in het schooljaar 2020/2021 staat op de website bij het 
kopje "ouders". De nieuwe lijst komt in de nieuwsbrief. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid
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Klachtenregeling

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar in gesprek gaan levert meestal de oplossing. Een 
enkele keer komt het voor dat het niet lukt om door gesprekken er samen uit te komen en een 
probleem kan dan een klacht worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die een klacht heeft 
gehoord wordt en weet waar hij of zij terecht kan. Cadans Primair heeft hiervoor een klachtenregeling 
vastgesteld die hieronder wordt beschreven.

Voorkomen van klachten: Aarzelt u niet om problemen te bespreken met de groepsleerkracht of, als 
het een probleem betreft dat groepsoverstijgend is of een probleem waar u met de groepsleerkracht 
niet uitkomt, met de directeur. De beste manier om klachten te voorkomen is, als u iets als een 
probleem ervaart, dit te bespreken met de direct betrokkenen. 

Als kinderen en of ouders een klacht willen bespreken met de groepsleerkracht of met de schoolleiding 
kunnen zij altijd na schooltijd bij hen terecht. Een persoonlijk gesprek werkt bijna altijd verhelderend en 
kan misverstanden voorkomen of uit de weg ruimen. 

Wie kan u helpen met uw klacht? 

Om een goede en snelle afhandeling van een klacht mogelijk te maken zijn er op school twee 
schoolcontactpersonen aangesteld. Zij kunnen ouders (en natuurlijk ook leerlingen) helpen bij de 
behandeling van klachten. Deze schoolcontactpersonen hebben voor deze taak een speciale scholing 
gevolgd en zij kunnen ook samen overleggen hoe zij iemand kunnen helpen wanneer er sprake is van 
een klacht. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren, maar gaat niet zelf aan de slag. De 
contactpersoon zal u – na overleg – doorverwijzen voor de afhandeling van de klacht. Als er sprake is 
van machtsmisbruik in de vorm van seksuele intimidatie (dat is ongewenste seksueel getinte aandacht 
in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag) schakelt de contactpersoon altijd de externe 
vertrouwenspersoon in. De externe vertrouwenspersoon is werkzaam bij de GGD en kan ook bij andere 
vormen van machtsmisbruik (discriminatie, agressie/geweld en of pesten) en alle overige klachten 
ingeschakeld worden voor de klachtbehandeling (opvang en begeleiding van klager). In principe 
verloopt de doorgeleiding van een klacht over machtsmisbruik naar de externe vertrouwenspersoon via 
de contactpersoon maar u kunt de vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderen met een klacht die 
te maken heeft met machtsmisbruik.

Heeft u nog vragen of behoefte aan aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met de 
directeur van de school, de bestuurder van Cadans Primair, de ambtelijk secretaris van Stichting KOMM 
of met een contactpersoon van uw school.

Functies en taken van personen die bij klachtafhandeling betrokken zijn:  

• Schoolcontactpersonen (per school twee):Zij kunnen ouders en leerlingen helpen bij de 
behandeling van klachten. De schoolcontactpersoon zal luisteren naar het verhaal en de klacht, 
maar gaat hiermee niet zelf aan de slag. De contactpersoon zal –na overleg met de 
ouder/leerling– doorverwijzen voor de afhandeling van de klacht. 

• Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de 
school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. Zo nodig 

ouderavonden die daarop volgen. 
• Tussentijds nemen ouders of leerkrachten contact met elkaar op wanneer dat nodig is.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 18,00

Daarvan bekostigen we:

• Dahldag, Carnaval, traktatie, pasen, laatste schooldag.

• Kerst

• Sinterklaas

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

Ouders dragen verder nog bij aan: ( vrijwillig ) Kamp schoolverlaters (groep 8) € 110,00 Schoolreis 1 
t/m 7 € 22,50  Cadeau jarige leerkracht € 1,50  

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

Ouders worden gevraagd om mee te helpen bij evenementen ( bijv. Carnaval of onze Dahldag). Ook 
kunnen zij gevraagd worden om mee te gaan naar een excursie.

Deze vragen worden gesteld door de klassenouder of leerkracht meestal per mail.

Binnen ons IPC programma kunnen ouders ook gevraagd worden om meer te vertellen over hun 
expertise, passend in het thema van dat moment.

kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele 
klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik 
(zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht: Stichting 
KOMM: Onafhankelijke klachtencommissie voor het onderwijs in Zuid-Nederland (zie 
www.komm.nl)
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De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door onze oudervereniging. Zij verantwoorden de begroting 
en de uitgaven op de Algemene Leden Vergadering die elk jaar in september/ begin oktober plaats 
vindt.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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.

4.3 Schoolverzekering

Verzekering  

Alle kinderen van de school zijn automatisch via Cadans Primair verzekerd voor de gevolgen van een 
ongeval. Verzekerde periode: de verzekering geldt tijdens schoolverband en tijdens alle activiteiten die 
in schoolverband plaatsvinden alsmede ook tijdens de reistijd van huis naar school en weer terug (of 
naar de buitenschoolse opvang), via de normale route en zonder onderbreking van de reis. De 
verzekering geldt ook tussen de middag, dus ook voor de overblijvende kinderen.  U kunt zelf de 
verzekerde bedragen tegen geringe kosten verhogen met een schoolongevallenverzekering. N.B. Het 
blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouders zich voldoende te verzekeren tegen de 
financiële gevolgen van ziekte, ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Wanneer een leerling de school niet kan bezoeken  wegens ziekte of doktersbezoek  verwachten wij 
daarvan z.s.m. bericht. U kunt vóór schooltijd even bellen of een briefje meegeven voor de leerkracht. 
Een terloopse mededeling van een ander kind kunnen wij niet accepteren. Wij verzoeken u om 
bezoeken aan dokter, tandarts, specialist e.d. indien mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als uw kind 
niet ziek is moet u vooraf toestemming voor verlof vragen (zie verlofregelingen). Indien uw kind na 
aanvang van de lessen zonder reden niet aanwezig is, zullen wij u opbellen om na te gaan wat er aan de 
hand is.  Burgemeester en wethouders van onze gemeente hebben de leerplichtambtenaar de 
opdracht gegeven om de naleving van de wet zeer strikt te controleren en te handhaven met de 
bedoeling om het zogenaamde luxe verzuim tegen te gaan.  Dat betekent wanneer een directeur 
van een school in de ogen van de leerplichtambtenaar ongeoorloofd verlof verleent, hij/zij een 
boete krijgt opgelegd of strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit geldt ook voor ouders die hun kinderen 
zonder toestemming thuis houden.  

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlofregelingen

Als uw kind niet ziek is moet u op grond van de Leerplichtwet vooraf toestemming voor verlof vragen. 
Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk, bij voorkeur 8 weken voorafgaand aan het verlof (of later 
indien een tijdige aanvraag in verband met de aard van het verzoek niet mogelijk is) worden ingediend. 
Op school is daarvoor een aanvraagformulier beschikbaar (te verkrijgen bij de directeur). U kunt dit 
formulier ook downloaden vanaf onze website. ( onder het kopje schooldocumenten) Betreft het 
aanvragen voor verlof tot 10 dagen dan beslist de directeur van de school. Over verzoeken voor verlof 
langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bij dit soort verlof gaat het om situaties waarbij er 
sprake is van een medische of sociale indicatie. 17.4 Toekenning verlof  Een directeur mag verlof 
verlenen wanneer er sprake is van een aantal in de wet genoemde gewichtige omstandigheden: 
bijvoorbeeld een verhuizing of een huwelijk van een familielid (de redenen voor toestemming kunt u 
aflezen uit het aanvraagformulier). Ook mag een directeur verlof verlenen op grond van andere 
gewichtige omstandigheden. Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ wordt in ieder geval niet 
verstaan eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie, in verband met verkeersdrukte. Extra 
verlof in verband met vakantie of vrije dagen van ouders die niet in de schoolvakanties vallen is 
nooit toegestaan. De enige uitzondering op deze regel is dat vakantieverlof wordt verleend indien 
ouders met een werkgeversverklaring kunnen aantonen dat het op grond van de bijzondere aard van 
het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties van het betreffende 
schooljaar één andere gezinsvakantie te plannen. Dit verlof mag niet verleend worden in de eerste twee 
weken van het schooljaar. 

Regelgeving 4- en 5-jarigen

Leerlingen van 4 jaar zijn (nog) niet leerplichtig. Wij gaan ervan uit dat deze leerlingen in het belang van 
hun ontwikkeling gewoon dagelijks de school bezoeken en dat hun ouders wat betreft de melding van 
afwezigheid zich aan de schoolregels houden. De Leerplichtwet bepaalt dat een kind, totdat het de 
leeftijd van 6 jaar bereikt, gedurende 5 uren per week afwezig mag zijn. Deze mogelijkheid biedt de wet 
voor leerlingen die in verband met hun ontwikkeling er nog niet aan toe zijn om alle lessen gedurende 
de gehele schoolweek te volgen. Ouders dienen dit vooraf te bespreken met de directeur van de school. 
Toestemming van de directeur is noodzakelijk wanneer het om meer dan 5 uren gaat. Maximaal 10 uren 
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verlof per week is voor 5-jarigen toegestaan. Het is niet geoorloofd dit verlof over meerdere weken te 
clusteren. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Toetsen

De groepsleerkracht volgt de leerlingen nauwgezet door observaties, gesprekjes, proefwerken, maar 
ook m.b.v. toetsen die bij de methodes horen. Tweemaal per jaar op vaste tijden worden niet-methode 
gebonden toetsen afgenomen. Voor de kleuters betreft het taal en rekenen. In de groepen 3 tot en met 
8 gaat het om technisch en begrijpend lezen, rekenen, spelling. Deze toetsen meten de cognitieve 
(kennis) vaardigheden en zijn ontwikkeld door het Cito (Centraal Instituut voor toetsontwikkeling). Ze 
zijn landelijk genormeerd. We volgen ook de sociale en emotionele ontwikkeling. In de onderbouw 
gebruiken we hiervoor de Pravoo-lijst naast ZIEN. In alle groepen wordt er gewerkt met ZIEN. De 
leerkracht krijgt zo een beeld van ieder kind en van de hele groep. Als team krijgen we  een beeld van de 
hele school ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het totaal overzicht van de toetsgegevens van 
iedere individuele leerling en daarnaast het volgen van de totale ontwikkelingslijn van alle kinderen 
noemen we het leerlingvolgsysteem.   

5.2 Eindtoets

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

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Wikken en wegen, procedure advisering voortgezet onderwijs

We houden zorgvuldig bij welke resultaten de kinderen behalen. Daarvoor gebruiken we landelijk 
genormeerde toetsen, observatielijsten en methode gebonden toetsen. De resultaten bespreken we 
met de kinderen, met elkaar als team en met de ouders.

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs 
verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO 
beschikbaar.   De centrale eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. 
Daarnaast kiezen wij ook voor de eindtoets Wereldoriëntatie. 

De centrale eindtoets neemt een dagdeel in beslag. De toets wordt jaarlijks afgenomen tussen 15 april 
en 15 mei. Elke leerling in groep 8 krijgt voor 1 maart een schooladvies. Hierin staat welk type 
voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor onder andere naar 
leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt 
er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO, een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij, in 
de vorm van het resultaat op de eindtoets PO (Primair Onderwijs)  Het schooladvies is vanaf 2015 
leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Als een leerling de eindtoets beter 
maakt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk 
voor deze heroverweging, in overleg met ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een 
wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat 
van de eindtoets. Als het resultaat minder goed is dan verwacht, mag de school het advies niet 
aanpassen. 

 

De procedure advisering op onze school is als volgt:  

Eind groep 7 wordt een voorlopige indicatie gegeven. Deze indicatie is gebaseerd op de gehele 
schoolloopbaan van het kind. Dit advies wordt toegelicht in een gesprek met ouders en kind. Ook de 
resultaten van de entreetoets groep 7 worden hierin meegenomen.

  

Het voorlopig advies wordt schriftelijk vastgelegd en tijdens het gesprek ondertekend door ouders en 
leerkracht. Aantekeningen over het gesprek en het voorlopig advies worden genoteerd in Parnassys. 

Het voorlopig advies is gebaseerd op: 

•  Methode gebonden toetsen
•  leerlingvolgsysteem van cito t/m M7
•  sociaal-emotionele ontwikkeling
•  taak- werkhouding
•  huiswerkattitude
•  entreetoets

 Het voorlopig advies komt tot stand na overleg met de leerkrachten van het kind uit groep 7, 
de leerkracht van groep 8, de zorgcoördinator en de directeur.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,8%

vmbo-b 2,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 8,3%

Ouders kunnen voor een aanvullend gegeven zorgen zoals een capaciteitenonderzoek. Dit moet voor 
de kerstvakantie in groep 8 schriftelijk bekend gemaakt worden aan school (directeur, Ib-er of 
leerkracht). 

Begin groep 8 is er in augustus/september een informatieavond.

Tijdens deze avond krijgen de ouders van de kinderen van groep 8 ook informatie 
over de  procedure advisering VO en werkwijze in de klas. 

Eind november vinden 10 minutengesprekken plaats naar aanleiding van het rapport. Samen met de 
ouders en het kind wordt de huidige stand van zaken besproken. Eventuele werkpunten uit het gesprek 
eind groep 7 kunnen dan ook besproken worden.

 In december is de scholenmarkt, waar de ouders informatie krijgen van  de scholen, die in de afgelopen 
jaren kinderen uit Sint-Michielsgestel hebben aangenomen. (o.a. Elde College, Sint Janslyceum, 
Beekvliet en Maurick College) Deze scholenmarkt wordt afwisselend gehouden op de basisscholen van 
de kern Sint Michielsgestel: Roald Dahl, Bolster of Touwladder.

 In januari worden de Cito midden 8 toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. In februari komen 
de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur bijeen om het definitieve advies 
te bepalen. Het definitieve advies is gebaseerd op: 

• Methode gebonden toetsen
• Leerlingvolgsysteem van cito t/m M8
• Sociaal-emotionele ontwikkeling 
• Taak- werkhouding
• Huiswerkattitude
• Entreetoets 
• Eventuele aanvullende rapporten van externen. (voor de kerstvakantie verstrekt aan de school) 

 Eind februari vinden de definitieve adviesgesprekken plaats. Deze adviezen worden vastgelegd in het 
digitale leerlingdossier en tijdens het gesprek uitgereikt. Indien ouders zich niet kunnen vinden in het 
advies, zal pas na de eindtoets bij een hogere score het advies heroverwogen worden. 

 Tussen 15 april en 15 mei maken de kinderen de eindtoets Route 8. De uitslag hiervan krijgen 
de kinderen  schriftelijk mee naar huis, nadat de leerkracht besproken heeft met de 
leerling. De ouders worden  in de gelegenheid gesteld om naar aanleiding van de uitslag op eigen 
verzoek nog een gesprek te hebben. 

 We willen ook graag weten of ons advies blijft kloppen.  Wij ontvangen overzichten van de door onze 
ex-leerlingen behaalde resultaten. Elk jaar is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die 
naar het voorgezet onderwijs gaan. We bespreken dan ook de leerlingen die er al langer zitten
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vmbo-(g)t 8,3%

vmbo-(g)t / havo 27,8%

havo 11,1%

havo / vwo 30,6%

vwo 8,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

respect

veiligheidsamenwerking

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

 Wij gaan uit van het kind.

Onze school wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met het oog op het bevorderen van 
rechtvaardigheid, menswaardigheid en geluk in het eigen leven en in dat van anderen. Het gaat bij 
burgerschap erom dat het kind zichzelf leert kennen, zich leert zien als onderdeel van zijn omgeving en 
in het geheel van de wereld. De nadruk ligt op je open stellen voor anderen, leren van elkaar en 
betrokken zijn. In actie komen, een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap en daardoor ook 
jezelf ontwikkelen.

Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen en moeten dus degene zijn die 
maatschappij draaiende houden. Om dat te kunnen zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden 
moeten hebben en moeten ontwikkelen. Ze zullen op de eerste plaats zelf stevig in de wereld moeten 
staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar, 
elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen 
en ‘anders’ zijn te accepteren. Door afspraken centraal te stellen in de klas, de school en in het verkeer 
leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te bewerkstelligen. Aangezien 
Nederland een democratische rechtstaat is, is het belangrijk voor kinderen om te weten hoe zo’n 
rechtstaat ontstaan is, in elkaar zit en hoe zij daar later een rol in kunnen gaan spelen. Omdat we in dit 
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land vrijheid van meningsuiting hebben, is het belangrijk dat kinderen zich een eigen mening weten te 
vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren en onverdraagzaamheid en 
discriminatie leren af te wijzen. Tenslotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de 
natuur en het milieu en vooral hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en 
degenen die na hen komen, leefbaar blijft. 

Wij volgen de leerlingen met het leerlingvolgsysteem "Zien".  De leerlingen worden elk jaar gevolgd.  In 
oktober voeren we de gegevens in, de leerlingen uit groep 5 tot en met 8 vullen ook zelf  een vragenlijst 
in.Binnen het team worden deze gegevens besproken en opvallende zaken bekeken.  Deze leerlingen 
worden gevolgd door de leerkracht zelf. Zij zetten hier kindgesprekken voor in.  Ouders worden 
betrokken bij deze resultaten.Indien nodig komt onze anti-pestcoordinator in beeld die de leerling zal 
volgen en begeleiden.In april/ mei wordt door deze leerlingen nogmaals het instrument ingevuld en 
kunnen we wederom de voortgang bespreken.

In de groepen wordt gebruik gemaakt van de methode "Kwink". ( methode sociaal-emotionele 
ontwikkeling)

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

De kwaliteit van onze school

Wij leggen de nadruk op de basisvaardigheden (rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen). 
We hebben positieve verwachtingen van onze kinderen. Dat betekent dat we de resultaten van de 
kinderen goed bekijken en bespreken. Zo kan de leerstof beter op de kinderen afgestemd worden. We 
hebben een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Met behulp van de gegevens kunnen wij ook onze positie 
als school vergelijken met landelijke gemiddelden (zie ook bijlage: cijfers Roald Dahl).   Drie keer per 
jaar krijgen de kinderen een rapport. Daarin staan de resultaten beschreven. Voor de groepen 1 en 2 
gebruiken we de gegevens van een leerlingvolgsysteem op basis van de belangrijkste 
observatiepunten. Vanaf groep 3 gebruiken we cijfers en letters (g=goed, v=voldoende). De rapporten 
verschillen per leeftijdsgroep. Het rapport kan op school met de leerkracht besproken worden. U krijgt 
daarvoor een uitnodiging. Maar als u tussentijds vragen hebt, bent u welkom. Dit jaar wordt het nieuwe 
digitale rapport ingevoerd. Een werkgroep van leerkrachten heeft dit uitgewerkt.  De ontwikkeling van 
het onderwijs is een dynamisch proces. Jaarlijks krijgen bepaalde onderdelen extra aandacht bij 
begeleiding en nascholing van het team. De aandachtspunten per schooljaar worden geselecteerd uit 
het schoolplan. Het kwaliteitsonderzoek bepaalt mede de ontwikkelingen zoals beschreven in het 
schoolplan. Bij de begeleiding en nascholing van het team maakt de school ook gebruik van externe 
deskundigen.  

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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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 7a en 7b, 3 en 4 woensdag

Gymnastiek 8a en 8b, 6 en 5 vrijdag

We gebruiken de sporthal Theereheide voor onze gymlessen. De gymlessen worden gegeven door 
bevoegde leerkrachten.
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen: 28 september

                     27 november

                     26 april

                     24 juni

Overige vrjie dagen: Koningsdag 27 april, 2e paasdag 5 april, 2e pinksterdag 24 mei.

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)

directeur ma, di, wo en do. op afspraak

ib ma, di en vrij op afspraak

administratief medewerker maandag 08.30-15.30 uur

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met bso smallsteps, in en 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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