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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 Gereformeerde Basisschool Onder De Wieken
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Gereformeerde Basisschool Onder De Wieken
de Omloop 10
9883PW Oldehove
 0594591750
 http://www.wiekenweb.nl
 dir.onderdewieken@noorderbasis.nl

Schoolbestuur
Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 4.023
 http://www.noorderbasis.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Interim directeur

Hiljo Stefes

dir.onderdewieken@noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

59

2019-2020

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Zorg op maat

Kleinschalig

Bijbel als grondslag

Opbrengstgericht

Veilig klimaat

Missie en visie
Missie
Onze missie is samen te vatten in deze slogan: Groei op in Zijn liefde: VaardiG, WaardiG, AardiG
Op “Onder de Wieken” bieden we ieder kind de ruimte om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Een
veilige leeromgeving is daarvoor een voorwaarde. We bieden passend, betekenisvol en boeiend
onderwijs. Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijvend ontwikkelen en bereiden we ze zo goed
mogelijk voor op hun toekomst. Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen bieden we een
cultuur, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap,
samenwerking en zelfstandigheid. Openheid en goede communicatie zijn bij ons vanzelfsprekend.
Visie
We zijn een school waar we werken vanuit de Bijbelse normen en waarden. Deze normen en waarden
worden in het dorp en omgeving herkend. Alle kinderen van ouders die een christelijke opvoeding
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belangrijk vinden zijn welkom. We vinden het belangrijk dit uit te stralen. Leerlingen hebben grip op
hun eigen leerproces en hun eigen groei . We willen gaan werken, bij de onderdelen taal en rekenen
volgens leerlijnen van de methode. Kinderen voelen zich veilig op school. Het is een plek waar kinderen
en leerkrachten samenwerken, waar respect is voor elkaar en waar pesten niet wordt getolereerd..

Prioriteiten
- De prioriteiten de komende jaren zal liggen bij het bevorderen van het eigenaarschap van de
leerlingen. Met name voor het vak rekenen maar later ook voor taal.
- De implementatie van een nieuwe manier van werken voor wat betreft wereldoriëntatie. We maken
hierbij gebruik van de, door Exova ontwikkelde leeromgeving.
- De implementatie van een methode gericht op het voorkomen van pesten: KIVA
- De invoering van het vak Engels in de hele basisschool.
- Verdieping in het werken met het EDI model
- Vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen.
- Werken aan instandhouding van de school.
- De opbrengsten dienen op (ruim) voldoende niveau te zijn. passend bij de leerlingenpopulatie
- De wereldoriënterende vakken worden thematisch aangeboden.
-

Identiteit
We zijn een gereformeerde basisschool. Dat wil niet zeggen dat alleen kinderen van gereformeerde
ouders de school bevolken. Elke christen is welkom op onze school. We willen graag laten zien dat ons
leven wordt beheerst door Christus en zijn liefde voor ons.Elke ochtend beginnen we met gebed, een
vertelling uit de Bijbel en het zingen een christelijk lied.
Elke eerste schooldag van de maand houden we een gezamenlijke opening. Het afgelopen jaar was het
thema: "Zien". Zien op Gods Schepping, Gods Zoon, Zijn Geest en onze naaste.
In de gewone praktijk van elke dag willen we ons christen zijn vormgeven.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

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

Verlof personeel
De leerkrachten van onze school zijn allemaal part-timers. Er is dus geen regeling voor verlof. Alle
combinatiegroepen hebben les van twee leerkrachten. Mocht het voorkomen dat een van beide
leerkrachten verlof heeft vanwege studie of ziekte dan neemt de duo-partner de lessen zoveel mogelijk
waar. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op de invalpool van de vereniging.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 40 min

2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
Nederlands
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 uur

2 uur

1 uur

30 min

1 u 20 min

1 uur

6 u 30 min

6 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

Godsdienstonderwijs
Muzikale vorming
Voorbereidend rekenen
Ontwikkelingsgericht
leren
Spel en beweging
Expressie
1 uur

Pauze
1 uur

1 uur

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

1 u 35 min

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

6 u 50 min

7 u 50 min

5 u 45 min

5 u 45 min

7 uur

8 u 30 min

5 u 20 min

5 u 25 min

7 uur

6 u 45 min

5 uur

5 uur

2 uur

2 u 15 min

2 u 30 min

2 u 45 min

3 u 15 min

3 u 30 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 30 min

3 u 45 min

3 u 15 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Overig: Schrijven,
SOVA

1 u 45 min

1 uur
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1 uur

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

Bibliotheek
Speellokaal

De bibliotheek is in samenwerking met Biblionet opgezet. Ouders beheren de bibliotheek. Het aanbod
van boeken wordt regelmatig geupdate. Op deze manier blijft het aanbod voor de kinderen op peil.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
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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.
We bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar aan. De eerste lijn van zorg wordt
verzorgd door de leerkracht. Ook wel basiszorg genoemd. Als tweede lijn is de zorg die we zelf, indien
nodig, kunnen bieden. De derde lijn bestaat uit zorg die we kunnen aanvragen via de vereniging. We
denken daarbij aan orthopedagogen, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en specialisten op het
gebied van hoogbegaafdheid.
In het schoolondersteuningsprofiel is dit uitvoerig omschreven.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent
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Specialist hoogbegaafdheid

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
KIVA
1 x per week krijgen de leerlingen een les sociale vaardigheden. 2x per jaar wordt de KIVA monitor
afgenomen, daarna geëvalueerd.
Aan de hand van deze gegevens wordt het beleid aangepast of vervolgd.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
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DUO Onderwijsonderzoek.
Elk jaar wordt de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord door twee keer de KIVA
monitor af te nemen. Verder wordt elke twee jaar het leerlingtevredenheids onderzoek afgenomen.
Gegevens uit deze onderzoeken worden gebruikt om nieuw beleid te maken of beleid bij te stellen. Op
klassenniveau worden vooral de resultaten van KIVA meegenomen en verwerkt.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Marsman. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
k.marsman@noorderbasis.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Hangyi. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
hangyi@live.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich
medeverantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dit houdt in dat ouders (
emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn school en zijn leraar. De ouders
tonen belangstelling voor hoe het op school gaat, scheppen voorwaarden voor het maken van huiswerk
en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Zij bezoeken ouderavonden en tonen respect voor de leraar
en school. Ouderbetrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan het leersucces van de kinderen.
Ouderbetrokkenheid is een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders,
waarin school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)
ontwikkeling van het kind( de leerling

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De ouders worden op de volgende manieren geïnformeerd:
•
•
•
•
•
•

nieuwsbrief "Contact"
spreekavonden
ouderavond
spontaan contact
informatie via app (Parro) of ouderportaal Parnassys
afscheidsmusical

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden, of om vrijwilligers, al
degenen die bij de school betrokken zijn, kunnen klachten indienen over iets waar zij het niet mee eens
zijn. Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen in onderling overleg op de juiste wijze
worden afgehandeld. Als iemand ergens niet tevreden over is, dan zal hij in eerste instantie naar
degene toegaan die daarbij direct betrokken is. Dat is meestal de leerkracht of de schoolleider. Zij
zullen dan proberen het probleem op te lossen; als het kan meteen, maar in ieder geval zo spoedig
mogelijk. Eventueel kan de klacht ingediend worden bij de bovenschoolse directie of het bevoegd
gezag (centraal bestuur). Als het probleem niet kan worden opgelost of als het gaat om een ernstig
probleem, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel
na doorverwijzing door de contactpersoon van de school. Hun namen en adressen vindt u elders in de
schoolgids. De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd
onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het
recht daar een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zonodig hierbij. Gaat de klacht over
mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en
justitie. De klacht moet worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie.
Vermoedens van seksuele intimidatie / misbruik moeten verplicht gemeld worden bij het bevoegd
gezag. Die plicht hebben volgens de wet allen die aan de school verbonden zijn; ook de contactpersoon.
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Het bevoegd gezag neemt direct contact op met de vertrouwensinspecteur, waarbij wordt bekeken of
er aangifte gedaan moet worden bij justitie. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij)
is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de
mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen.

School-ouderovereenkomst
Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden,
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

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

•
•

We maken dankbaar gebruik van ouders bij verschillende activiteiten:
- tussenschoolse opvang (pleinwacht)
- uitleen bibliotheekboeken
- schoolreizen
- kamp
- eindejaarsfeest
- sinterklaas

•
•
•
•
•
•

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 € 55,00
Daarvan bekostigen we:
•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

•

Tussenschoolseopvang
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Er zijn geen overige schoolkosten.
Vrijwillige ouderbijdragen
Voor diverse schoolactiviteiten vragen wij een bijdrage van de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage;
toelating van kinderen is niet afhankelijk van het betalen van die bijdrage. De ouderbijdrage is bestemd
voor schoolreisjes, excursies, festiviteiten (christelijke feestdagen, Sinterklaas, verjaardagen, kamp),
afscheid leerlingen en sportactiviteiten (sportdag). Om deze activiteiten te kunnen betalen vragen wij
voor het eerste kind € 55, =. Het tweede kind betaalt € 45, = (80%). Het derde kind betaalt € 35, = (60%)
Dit is inclusief de bijdrage voor TSO. De vrijwillige ouderbijdrage moet ten goede komen aan alle
leerlingen. Ook aan leerlingen waarvoor niet is betaald. We mogen dus geen onderscheid maken tussen
bijv. Onderbouw en Bovenbouw.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
WA-verzekering
De school heeft via de Besturenraad een collectieve WA-verzekering afgesloten. Hiermee wordt alle
aansprakelijkheid gedekt, ook ouderparticipatie en schoolreisjes/-kamp. Voor de leerlingen hebben we
geen ongevallenverzekering. We vinden dit geen taak van de school. Ouders kunnen uiteraard zelf een
dergelijke verzekering afsluiten.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Het ziek melden van hun kind kan op de volgende manieren
•
•
•

- telefonisch
- Schriftelijk voorzien van naam en/of handtekening
- via email en/of app (Parro)

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Het aanvragen van verlof moet schriftelijk gebeuren. De school heeft hiervoor een formulier. Onwettig
verzuim moet door de schooldirecteur aan de leerplichtambtenaar worden gemeld.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemeten met het LVS van het CITO. Twee keer per jaar, in januari/februari
en juni worden deze toetsen afgenomen. Daarnaast maken we gebruik van de Tempo Toets
Automatiseren.
Deze methode onafhankelijke toetsen geven een beeld van het niveau van de leerling. De
methodetoetsen geven een beeld van de onderdelen die worden beheerst. De methodes worden
gebruikt om per leerjaar de doelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) te halen. De toetsen
van CITO worden dus gebruikt als objectief meetmoment.
Na de afname en de scoring van de toetsen, worden deze besproken met IBer en directeur. Ook worden
de resultaten van de toetsen besproken met de kinderen. De gegevens worden verwerkt in de
schooladministratie, zodat een beeld van de ontwikkeling van de leerling te volgen is.
In het
groepsoverzicht wordt aangegeven wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De
reflectie kan dan groeps= maar ook individueel gericht zijn.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Dit jaar hebben 7 kinderen de eindtoets Route8 gemaakt. Er zijn geen kinderen buiten de berekening
gehouden. Vergeleken met andere scholen scoort onze school erg laag. Door de kleine groep is de
gemiddelde score of heel laag of hoog. De gemiddelde score is dus minder relevant.De grootte van de
groep bepaalt dus in belangrijke mate de score van de groep. De groep scoorde in lijn met de
verwachtingen
Als we kijken naar de adviezen voor het voorgezet onderwijs, komen die overeen met de adviezen die
de eindtoets aangeeft. We mogen zelfs concluderen dat het definitief advies in een enkel geval positief
kon worden bijgesteld.
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Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

42,9%

vmbo-(g)t

42,9%

havo

14,3%

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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Veiligheid

Respect

Betrokkenheid

Een goede sfeer waarin respect voor elkaar is de de basis voor het welbevinden van elke leerling. In
deze sfeer is het ook mogelijk om zo optimaal mogelijk te presteren. Onze grondslag ligt hierbij in de
liefde van Christus voor zijn kinderen. Wij zien deze liefde terug in de omgang met elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
In de natuurlijke omgang met elkaar werken we aan de visie die we hebben.
Daarnaast wordt er structureel gewerkt aan goede sociale opbrengsten. In elke groep wordt hierover
gesproken. We maken daarbij gebruik van de "7 gewoonten" van Cofey en we werken met KIVA, een
methode om pesten te voorkomen.
1x in de twee jaar wordt het leerlingtevredenheids onderzoek afgenomen
2x per jaar nemen we de KIVA monitor af.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
- in de school werken we volgens het EDI model. Elke les kent een doel waarnaar toegewerkt wordt. De
komende jaren willen ons verder verdiepen volgens dit model. Wat zijn de mogelijkheden, wat is
ineffectief, We zullen dit jaar ondersteuning vragen via NoorderBasis. Binnen de vereniging is mevr.
Venema-Eissens daarvoor beschikbaar
- In de groepen 7 en 8 wordt het vak Engels aangeboden. We willen dit uitbreiden naar alle andere
leerjaren. Dit schooljaar zullen we uitzoeken welke manier van werken/welke methode bij onze school
past.
- De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek willen we thematisch aanbieden. We
hebben afgelopen jaar gezocht naar aanbieder van een thematisch aanbod. Er is gekozen voor Exova.
Dit jaar zullen we gebruiken om er mee te leren werken, aan te vullen en/of keuzes te maken.
- Veelal wordt de methode nogal "slaafs"gevolgd, zonder voldoende te hebben gecheckt of de leerstof
wordt beheerst. We zullen daarom gaan werken volgens de leerdoelen van de methode. Dat houdt in
dat we vooraf toetsen en vooral de leerstof gaan behandelen die nog niet wordt beheerst. Leerstof die
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wel wordt beheerst staat in de onderhoud modus.
Waar nodig wordt scholing gevolgd. Voor schoolbrede thema's wordt teamscholing gevolgd. Waar
nodig individuele scholing. Ver is er de mogelijkheid om binnen de vereniging deel te nemen aan
georganiseerde workshops.
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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 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

maandag en donderdag

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 en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021
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