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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.
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van OBS Letterland,
Jordi Erbé
Directeur
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
OBS Letterland
A. Roland Holststraat 58
1321RX Almere
 0365360566
 http://www.letterland.nl
 info@letterland.nl
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Schoolbestuur
Almeerse Scholen Groep (ASG)
Aantal scholen: 52
Aantal leerlingen: 19.891
 http://www.asg.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Schoolleider

Jordi Erbé

j.erbe@letterland.asg.nl

Teamleider

Hester Keidel

h.keidel@letterland.asg.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

169

2021-2022

OBS Letterland bestond tot recent uit een Nederlandse en een Internationale afdeling.
In schooljaar 2020-2021 is besloten ieder als zelfstandige school verder te gaan, waardoor het lijkt dat
we een enorme daling in het leerlingenaantal hebben, maar dit goed te verklaren valt.
In schooljaar 2022-2023 kent OBS Letterland 8 groepen. We hebben gemiddeld 22 leerlingen per klas
en zien op dit moment een groei in het aantal leerlingen. We hebben in ons school
ondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd dat onze groepen bij voorkeur niet uit meer dan 30 leerlingen
bestaan.

1.2

Missie en visie

3

Kenmerken van de school
De basis in homogene groepen

Goed taalonderwijs

Kenmerken in kleinschaligheid

Betekenisvol en thematisch

Groepsdoorbroken kernconcepten

Missie en visie
Visie
In ons pedagogisch klimaat staan veiligheid en respect voorop. Iedereen wordt gezien en gehoord wat
zorgt voor een goede sfeer in de groep en in de school.
In ons leren sluiten de leerkrachten aan op de ontwikkeling en kwaliteiten van de leerlingen en leert
iedereen met plezier.
In onze communicatie zijn wij eerlijk, duidelijk en respectvol naar elkaar.
Als team vinden wij het belangrijk om met elkaar samen te werken op een manier waarin iedereen
gehoord en gezien wordt.
We waarderen elkaar en reflecteren op eigen en elkaars handelen.
In ons contact met ouders zijn wij zowel empatisch als duidelijk en eerlijk. Dit bevordert betrokkenheid
en een goede samenwerking tussen leerling, ouder(s) en leerkracht.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Wij werken met acht jaargroepen en van iedere jaargroep hebben we één klas.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
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
Leerjaar 1

Leerjaar 2

4 uur

4 uur

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

5 u 45 min

5 u 45 min

Sociaal-emotionele
vorming

5 u 30 min

5 u 30 min

Bewegingsonderwijs en
buitenspel

8 u 30 min

8 u 30 min

Vak
Nederlands
Engels
Rekenen en Wiskunde
Kernconcepten

In de kleutergroepen wordt thematisch lesgegeven met behulp van de kerndoelen en volgen we
leerlingen met behulp van het Leerlingvolgsysteem van Digikeuzebord.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 30 min

4 uur

3 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

Lezen
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Taal
3 uur

6 uur

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 45 min

5 u 45 min

6 uur

6 u 15 min

6 u 15 min

6 u 15 min

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

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

Op Letterland wordt 's ochtends lesgegeven in homogene groepen (groep 1, groep 2, groep 3, groep 4,
groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8). 's Middags werken we groepsdoorbroken aan kernconcepten in
betekenisvol thematisch onderwijs. We clusteren de groepen 1 t/m 3, 4-5 en 6 t/m 8.

Extra faciliteiten
Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.
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2.2

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het
taalgebruik

Engelse taal

Friese taal

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
In eerste instantie bekijken we of er een invaller via Driessen (onze invalpool) beschikbaar is;
Zo nee, bekijken we of er een collega extra rondloopt;
Zo nee, bekijken we of een MT-lid zijn/haar agenda vrij kan maken;
Zo nee, verdelen we de leerlingen over de andere groepen;

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang en Opstap (Schoor Almere). We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het
gebouw van de school. Met IK&JIJ.

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
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
1. Op onze school beschikken wij over een goede kwaliteitscyclus en zijn wij in staat goed te analyseren
en te evalueren.
2. Op onze school werken we handelings- en opbrengstgericht. Dit maakt dat wij goed kunnen
afstemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
3. Op onze school zorgt het didactisch handelen van de leraren ervoor dat leerlingen in staat zijn tot
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leren en ontwikkelen te komen. Wij hanteren het EDI-model.
4. Op onze school werkt een stabiel team onderwijsprofessionals die zich leerbaar opstellen en met
plezier op school komt.

Hoe bereiken we deze doelen?
Op onze school werkt het team met wekelijkse bordsessies, waarin we elkaar doelgericht en
taakgericht inzetten om de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de school te
bevorderen.
Het managementteam, bestaande uit schoolleider, teamleider en intern begeleider(s), spreken elkaar
wekelijks en houden zicht op de kwaliteitsindicatoren.
In de bordsessies is er sprake van constructieve dialoog gericht op de kwaliteitsindicatoren en de
gestelde doelen.
Alle medewerkers nemen zitting in een Professionele LeerGemeenschappen (PLG) gericht op
schoolontwikkeling en houdt het team wekelijks op de hoogte middels een 2-minuten durende
presentatie over de vorderingen daarvan.
In schooljaar 2022-2023 zijn de PLG's:
•
•
•
•

Rekenen-wiskunde
Taal-lezen
Sociaal-emotioneel
Kernconcepten

We hanteren een spoorboekje, welke gestructureerd is op datum en kwaliteitsindicator. Hierin plannen,
monitoren en evalueren we alles binnen de schoolontwikkeling en -kwaliteit.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra 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 bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 in het regulier openbaar onderwijs.
Naast basisondersteuning bieden we extra ondersteuning. Dit is aanbod dat de basisondersteuning
overstijgt. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van specialisaties en/ of
arrangementen vanuit de ondersteuningsvragen van leerlingen.
Naast groepsleerkrachten hebben we in beperkte mate de beschikking over ondersteuning binnen en
buiten de groep. Dit organiseren wij en staat onder regie van de intern begeleider.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Naast ondersteuning en begeleiding voor kinderen met een (extra) ondersteuningsvraag of om
opgelopen hiaten weg te werken, zijn wij voornemens ons in de toekomst ook te richten op
versteviging van aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De plannen hiervoor
nemen we mee in ons nieuwe schoolplan (2023-2027).

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Dyslexiespecialist

•

Intern begeleider

•

Remedial teacher

•

Taalspecialist

Onze intern begeleider is tevens gespecialiseerd in dyslexie.
We zetten een remedial teacher in ter ondersteuning van leerlingen met een OPP.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

Één van onze intern begeleiders is tevens orthopedagoog en zetten wij ook in als gedragsspecialist.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Pedagogisch educatief professional

•

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
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We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs die is gespecialiseerd in de motorische
ontwikkeling.
Daarnaast is zijn er 3 pedagogisch educatief professionals in de school aanwezig die voornamelijk
ingezet worden in de groep.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

3.2

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Binnen onze school gaan we voor een veilig schoolleefklimaat en werken we preventief aan gedrag met
onze sociaal-emotionele methode Kwink. Wanneer er toch sprake is van pestgedrag maken we dit
bespreekbaar en geven wij kinderen handvatten. De leerkracht pakt dit allereerst op. Wij hebben een
gedragsprotocol waarin u kunt lezen welke procedures wij kennen en hanteren. U vindt het hier.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
OBS Letterland gebruikt WMK-PO om een jaarlijks veiligheidsonderzoek te doen onder onze
leerlingen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Bruijnesteijn

w.bruijnesteijn@letterland.asg.nl

anti-pestcoördinator

Kuurstra

n.kuurstra@letterland.asg.nl

vertrouwenspersoon

Bruijnesteijn

w.bruijnesteijn@letterland.asg.nl

vertrouwenspersoon

Kuurstra

n.kuurstra@letterland.asg.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij geloven in de 'Gouden Onderwijsdriehoek' bestaande uit school, leerling en ouder(s).
Ouders zijn een cruciaal onderdeel van ons onderwijs. Wij vragen ouders ons te ondersteunen op
organisatorisch vlak door zitting te nemen in de Ouderraad, deel te nemen op beleidsmatig vlak door
zich (ver)kiesbaar te stellen voor de Medezeggenschapsraad, zich actief in te zetten als vrijwilliger als
toezichthouder op het plein of door te lezen met kleine groepjes kinderen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Communicatie tussen u als ouders en ons als school vinden wij erg belangrijk.
Mocht u vragen hebben of iets willen bespreken, dan bent u welkom.
Wij hanteren communicatiesysteem Social Schools. Via dit communicatiemiddel sturen wij u onder
andere nieuws uit de groepen en ontvangt u de tweewekelijkse LetterKrant. Wanneer uw kind bij ons
op school komt, ontvangt u informatie om een account aan te maken.

Klachtenregeling
Ouders kunnen met klachten of vragen in eerste instantie bij de leerkracht van hun eigen kind terecht.
Wanneer zij er niet samen uitkomen kunnen ouders terecht bij de directie of vertrouwenspersoon van
de school.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Betrokkenheid
We zijn blij met iedereen die helpt, vaak of eenmalig, alles is goed. Ouders worden ook bij de
naschoolse activiteiten betrokken.
De OuderraadLetterland heeft een ouderraad. Deze raad helpt het team bij het organiseren van allerlei
festiviteiten in en om de school. Deze raad beheert ook de ouderbijdrage die u betaalt. Jaarlijks
verzorgt de ouderraad een algemene ouderavond waarop het jaaroverzicht besproken wordt en waarbij
de penningmeester verslag doet. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.
Medezeggenschapsraad
Letterland kent ook een medezeggenschapsraad. De schoolleiding is op verzoek aanwezig bij
vergaderingen en bespreekt schoolse ontwikkelingen met de MR. De MR heeft op verschillende punten
advies- en/of instemmingsrecht. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 medewerkers van de school. De
voorzitter van de MR is Almar van Pel.

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 € 35,00
Daarvan bekostigen we:
•

Sportdagen, Anglia-examen, afscheid groep 8 en nog veel meer.

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Overige schoolkosten: schoolreisje, kamp groep 8.
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Alle ouders/verzorgers wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten te kunnen
organiseren, die niet vanuit de subsidie van het Rijk betaald kunnen worden.
De MR stemt elk jaar in met de hoogte en de manier van bekostigen.
Wanneer u de ouderbijdrage niet kunt betalen, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld.
Leerlingen worden, omwille van het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage), nooit uitgesloten
van enige activiteit die valt onder verantwoordelijkheid van de school. Dit betreft naast het reguliere
onderwijsprogramma ook de extra aangeboden (onderwijs) activiteiten.

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:
• Ouders kunnen, bij voorkeur, hun kind ziekmelden via Social Schools.
• Ouders kunnen, tussen 8.00u en 8.30u hun kind ziekmelden door te bellen naar school, spreek de
naam en groep van uw kind duidelijk in.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen bij de directie verlof aanvragen. Daarbij worden wel bewijsstukken als een trouwkaart
of rouwkaart gevraagd. OBS Letterland is gebonden aan de wettelijke regelgeving rondom bijzonder
verlof.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Onze leerlingen worden verschillende manieren getoetst:
- In de kleutergroepen toetsen we door middel van observaties, welke we bijhouden in het
LeerlingVolgSysteem (LVS)
- Vanaf groep 3 twee keer per jaar met de IEP-toetsen (methode onafhankelijke toetsen)
- Vanaf groep 3 na afsluiting van ieder lesblok methode afhankelijke toetsen; dit zijn per blok toetsen
die bij de lesmethoden horen.
Opbrengsten van de LVS-toetsen worden geanalyseerd en teambreed besproken, toetsen die bij de
lesmethoden horen worden besproken in de groepsbesprekingen met de groepsleerkracht.
Waar nodig worden er aanpassingen gemaakt is het lesaanbod.

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
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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.

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.

Het team van Letterland is nog niet tevreden over de eindresultaten. Na een aantal onrustige jaren met
veel verloop binnen onderwijzend- en leidinggevend personeel is er in schooljaar 2021-2022 een nieuwe
directeur en een nieuwe intern begeleider gestart.
Er is gewerkt aan teambuilding om samen te bouwen aan krachtig onderwijs. De eindopbrengsten
tonen dat we weer op weg zijn naar gemiddelde landelijke scores. Deze trend zetten we de komende
schooljaren door.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
93,3%

OBS Letterland

94,7%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
55,0%

OBS Letterland

55,8%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (45,5%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

16,7%

vmbo-b / vmbo-k

3,3%

vmbo-k

20,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

6,7%

vmbo-(g)t

13,3%

havo

16,7%

havo / vwo

3,3%

vwo

20,0%

5.4

Sociale ontwikkeling
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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:

Zelfredzaamheid naar autonomie

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Alle kinderen van Letterland ontwikkelen fundamentele levensvaardigheden zodat ze zichzelf,
vriendschappen en het werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven.
Besef hebben van jezelf-Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
-Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
-Een gezond zelfvertrouwen
Besef hebben van de ander
-Empathie
-Perspectief nemen
-Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
-Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren
Keuzes kunnen maken
-Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
-Bijdragen aan een positief klimaat in je school
-Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag
Zelfmanagement
-Impulscontrole bij stressvolle situaties
-Omgaan met heftige emoties
-Doelgericht gedrag
Relaties kunnen hanteren
-Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
-Sociale druk weerstaan

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Op Letterland werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en stimuleren we
positief gedrag.
Als leerlingen zich veilig voelen gaan ze met plezier naar school en presteren ze beter.
We werken preventief en gericht aan gedrag middels de methode Kwink.
We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met observaties en met het volgsysteem
‘IEP - Hart en handen”. Deze worden gedurende het schooljaar besproken op school-, groeps-, en
individueel niveau om te zorgen dat alle kinderen de gestelde doelen kunnen bereiken.
De resultaten van leerling-, ouder-, en personeelstevredenheidsonderzoeken nemen we hierin mee.
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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 - 14:15

- 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps, in en buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

15 oktober 2022

23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

05 maart 2023

Meivakantie

29 april 2023

14 mei 2023

Zomervakantie

22 juli 2023

03 september 2023

Wij hanteren het vakantierooster van de Almeerse Scholen Groep en vallen onder regio 'Noord'.
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