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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 obs Koning Willem Alexander
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
obs Koning Willem Alexander
Vredeplein 1
4175HA Haaften
 0418591498
 http://www.obswillemalexander.nl
 directie@obskwa.nl

Schoolbestuur
Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2.053
 http://www.fluvium.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Marjolein van Sermondt

directie@obskwa.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs

Aantal leerlingen
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.

Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

72

2020-2021

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Samenwerken

Vertrouwen

Identiteit

Talentontwikkeling

21e eeuwse vaardigheden

Missie en visie
Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind en gaan daarbij uit van passend
onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun
ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen
doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name
de vakken taal, spelling, lezen en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht
aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast de
cognitieve ontwikkeling vinden we de sociaal emotionele ontwikkeling even belangrijk. Om goed te
kunnen leren, moet je je ook goed voelen. Ieder kind heeft zijn eigen talent. We geven de kinderen de
ruimte te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst
Onze slogan is: Ieder kind zijn eigen talent, samen op weg naar de toekomst.
Onze kernwaarden zijn:
- Op onze school is aandacht voor de ontwikkeling van het talent van ieder kind
- Op onze school is iedereen welkom, openbare identiteit
- Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht-ouders als partners)
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- Op onze school werken we samen aan een veilige en prettige sfeer
- Op onze school werken we aan de 21e eeuwse vaardigheden
- Op onze school hebben we aandacht voor bewegen en gezonde voeding

Identiteit
Onze school is een openbare school, onder bestuur van stichting Fluvium openbaar onderwijs, waar we
het belangrijk vinden dat kinderen zich thuis voelen. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen van
elke godsdienst- en levensovertuiging. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen samen een leer- en
leefklimaat scheppen waarbij iedereen zich gewaardeerd voelt. Kinderen worden uitgedaagd een eigen
mening te vormen en daarnaast ook die van een ander als waardevol te beschouwen. Ieder individu is
anders, maar door een positief open klimaat, kun je elkaar waarderen, stimuleren en respecteren.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op onze school werken we volgens het leerstofjaarklassen systeem en indien nodig vormen we
combinatiegroepen. Voor sommige vakken en met sommige leerlingen werken we groepsdoorbrekend.
We kijken dan naar het kind en de onderwijsbehoeften. Indien de formatieruimte het toelaat, wordt een
groep door een onderwijsassistent ondersteund.

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
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

8 uur

8 uur

5 uur

5 uur

7 u 30 min

7 u 30 min

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

Taal/lezen spelend leren
Rekenen spelend leren
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Sociale vaardigheden
Kunstzinnige en
creatieve vorming

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

7 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

6 uur

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 40 min

1 u 40 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

50 min

50 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

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

De wereldoriënterende en de creatieve vakken vallen onder IPC. Iedere middag werken de groepen 1
t/m 8 thematisch aan verschillende vaardigheden binnen een thema.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Handvaardigheidslokaal

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Onze school is aangesloten bij de vervangingspool van Ippon. Zij plannen een geschikte vervanger in.
Soms kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Wij proberen dit zoveel mogelijk intern
op te lossen.Mocht dat niet mogelijk zijn, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. We
zullen het naar huis sturen van kinderen zoveel mogelijk voorkomen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf.
De peuterspeelzaal is opgenomen in het schoolgebouw. Er is een goede samenwerking met de
peuterspeelzaal. Er is regelmatig overleg en er vindt een warme overdracht plaats. De leerlingen die
VVE hebben gehad op de peuterspeelzaal nemen op de basisschool deel aan de taalklas. Er is extra
aandacht voor taal en een rijke leeromgeving.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

7

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Kwaliteitsbewaking en verbetering is een continue proces op onze school. We werken met
kwaliteitskaarten en stellen gezamenlijke ambities op. De ambities zijn terug te vinden in ons jaarplan.
We ontwikkelen en stellen waar nodig ons onderwijs bij. Tijdens vergaderingen worden
onderwijsinhoudelijke onderwerpen en processen, besproken en geëvalueerd. We houden het
leerlingvolgsysteem bij en leerprocessen en leerresultaten worden geanalyseerd. Uit deze analyses, uit
observaties en diagnostische gesprekken worden groepsplannen opgesteld en ingezet in het dagelijks
handelen. Het team blijft zich bekwamen door het volgens van cursussen en opleidingen. Er zijn
verschillende specialismen in huis.

Hoe bereiken we deze doelen?
Om de kwaliteit van onze school te bewaken, doen we het volgende:
wij beschrijven onze visie en werkwijze in het schoolplan;wij voeren periodieke evaluaties uit;wij kijken
daarbij naar de resultaten van de kinderen;we onderzoeken de tevredenheid van ouders, leerlingen en
medewerkers;we evalueren samen met het team de wijze waarop we het onderwijsvorm geven.
We beschrijven onze doelen in het jaarplan in de vorm van de PDCA-cyclus. Na het schooljaar evalueren
we of we de geplande doelen hebben behaald.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig
hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het
basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de
hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we
naar een andere meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen
met de andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het
samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo
thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft. In onze school bieden wij
de leerlingen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben om te leren en zich goed te kunnen
ontwikkelen. De onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken
proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Wij doen veel in onze
school om de leerlingen passend onderwijs te geven. Wij beschikken over diverse mogelijkheden om
extra ondersteuning te geven aan de leerlingen die dit nodig hebben. Wij kunnen veel doen maar niet
alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit (zeer) specifieke
onderwijsbehoeften. Hier gaan wij samen op zoek naar een passende oplossing voor het kind.

9

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

9

Intern begeleider

5

Onderwijsassistent

6

Remedial teacher

2

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Binnen school passen wij de Kanjertraining toe. Daarnaast nemen we als school alle signalen serieus en
werken we nauw samen met de GGD en het sociale team van de gemeente.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
DUO Onderwijsonderzoek.
Eenmaal per twee jaar zetten we een vragenlijst sociale veiligheid uit onder ouders, leerlingen en
leerkrachten. Tevens volgen wij het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

A. van den Ham

a.vandenham@obswillemalexander.nl

vertrouwenspersoon

J. van Lent

j.vanlent@obswillemalexander.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders spelen een belangrijke rol op de obs Koning Willem Alexander. We willen allemaal dat het kind
zich zo optimaal ontwikkelt en zoveel mogelijk kansen krijgt, zowel wat betreft schoolsucces als later in
de maatschappij. We richten ons beiden op het welbevinden van het kind, ieder vanuit een andere
positie, ieder vanuit de eigen specifieke mogelijkheden, kennis en vaardigheden. In de relatie tussen de
school en de ouders is er een wisselwerking, een partnerschap.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden veelal op verschillende manieren geïnformeerd. Informatie voor alle leerlingen en
uitnodigingen worden via de mail verspreid aan de ouders. Iedere maand is er een nieuwsbrief met de
belangrijke informatie van die periode. Op de website is dit nieuws ook terug te vinden. Via onze
ouderapp Parro krijgen de ouders informatie betreffende de groep(en) van hun eigen kind(eren). In het
ouderportaal van Parnassys kunnen de ouders inloggen en de gegevens van hun eigen kind(eren)
bekijken en volgen.
Leerlingen krijgen 2 maal per jaar een rapport. Aan het begin van het schooljaar is er een
voortgangsgesprek met de leerkracht, de ouders en het kind. Na ieder rapport hebben de ouders de
mogelijkheid om een rapportgesprek aan te vragen.

Klachtenregeling
Voor veruit de meeste vragen, problemen en opmerkingen kunnen leerlingen en ouders terecht bij de
groepsleerkracht. Onze teamleden staan u buiten de lestijden graag te woord. Wanneer zo'n gesprek
meer tijd vraagt, is het verstandig een afspraak te maken. Als zaken niet naar tevredenheid kunnen
worden opgelost, kan er overleg plaatsvinden met de directie. Wanneer dit ook niet tot een passende
oplossing leidt, kunt u zich wenden tot het schoolbestuur van onze stichting Fluvium. In sommige
gevallen kan het zijn dat u van mening bent dat een probleem niet juist is afgehandeld en dat u ook met
het bestuur niet tot een oplossing komt. In dat geval kunt u zich wenden tot de Landelijke
Klachtencommissie (LKC). U kunt met het LKC in contact komen met de volgende contactgegevens:
Landelijk Klachtencommissie onderwijs:
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail: Info@onderwijsgeschillen.nl
Website: onderwijsgeschillen.nl

12

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

•
•
•

We betrekken ouders bij buitenschoolse activiteiten, feesten, vieringen, etc. We organiseren een
ouderavond voor ouders met extra informatie over ons onderwijs. Op de kalender staat 2 x een open les
gepland. Ouders nemen deel aan het onderwijs en hebben de gelegenheid om in de groep van hun kind
te kijken.

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 € 47,50
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
jjij
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind ziek is, kunt u dit vanaf 8.00 uur telefonisch doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Het is
ook mogelijk om voor schooltijd een mail te sturen naar de leerkracht via:
voorletter.achternaam@obswillemalexander.nl.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via onze website kunt u verlof aanvragen. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling
genomen. U krijgt via de mail bericht over uw aanvraag.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden in januari en juni geanalyseerd. In het kader van opbrengst gericht werken
passen wij de 4D methode toe. Voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en
taal/spelling stellen we doelen op. Vervolgens gaan we kijken welke ondersteuning het kind nodig heeft
om deze doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld verlengde instructie zijn, waarbij extra oefentijd met
de leerkracht is, om doelen te beheersen. Of het zelf oefenen met de doelen die tijdens de instructie
aangeboden zijn. Concreet betekent dit dat er bij de basisvakken begrijpend en technisch lezen,
rekenen en bij spelling in iedere jaargroep op 3 niveaus wordt gewerkt. Een groep leerlingen die de
leerstof gemakkelijk aan kan, een groep die gebaat is bij het volgen van de basisinstructie en tot slot
een groep leerlingen die instructieafhankelijk is en meer aandacht en begeleiding nodig heeft van de
leraar om tot presteren te komen. De leraar maakt een niveau indeling en geeft dit weer in het
groepsoverzicht waarin de begeleiding wordt beschreven.

5.2

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn al een aantal jaren op of boven het landelijk gemiddelde.
Afgelopen jaar was de schoolscore onder het landelijk gemiddelde. De leerlingen hebben gescoord naar
kunnen en zijn uitgestroomd naar een passend niveau. De schoolscore is afhankelijk van de groep en de
samenstelling van de groep. We hebben leerlingen goed in beeld en hebben hoge verwachtingen van
onze leerlingen. De leerlingen stromen uit naar het niveau wat van hen verwacht mag worden.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,3%

obs Koning Willem Alexander

94,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
48,8%

obs Koning Willem Alexander

56,7%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (43,5%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

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

Na een nauwkeurig traject verwijzen we onze leerlingen naar een school voor Voortgezet Onderwijs. Uit
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onderzoek blijkt dat de leerlingen veelal op het juiste niveau instromen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

9,1%

vmbo-(g)t

18,2%

havo

18,2%

havo / vwo

54,5%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

We werken samen

Onze school is voor iedereen een plezierige en veilige omgeving met veel interactie en communicatie.
We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school toe gaat en daarom hebben we ook
afspraken gemaakt. Wanneer een leerling zich veilig voelt en zichzelf mag zijn, is de basis voor een
goede leermogelijkheid gelegd. Op school zijn we actief met de Kanjertraining. We geven wekelijks een
kanjerles, eenmaal per jaar ook een les voor ouders en we volgen al de nodige kanjertrainingen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
School volgt de Kanjertraining en gebruikt ook het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining.
Tweemaal per jaar (medio oktober en april) wordt de vragenlijst gescoord. Alle leerkrachten vullen de
vragenlijsten in en vanaf groep 5 scoren de leerlingen ook zelf de vragenlijsten. Na afloop wordt de
score met het team geëvalueerd.
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6

Schooltijden en opvang

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden. Het continurooster is ingezet en alle
kinderen lunchen op school met de leerkracht in de groep. De kinderen hebben tussen de middag een
half uur pauze en spelen buiten. Tijdens de pauze kunnen de kinderen deelnemen aan sport en spel
activiteiten.
De naschoolse opvang wordt georganiseerd door Chapeau kinderwerk of Kinderopvang Rivierenland.
Ook tijdens de schoolvakanties of vrije dagen bieden zij opvang voor uw kind(eren).

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 - 14:30

- 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
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 Chapeau Kinderwerk en Kinderopvang
Rivierenland, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

09 juli 2022

21 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Leerkracht, IB, directeur

Dag(en)

Tijd(en)

maandag t/m vrijdag

op afspraak
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Wij hebben geen specifieke spreekuren op school. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht,
intern begeleider of de directeur.
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