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BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl
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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
We wensen u veel leesplezier!
Namens het team van Basisschool Hertogin Johanna V.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat
Vianenstraat 106
5342AJ Oss
 0412622217
 http://www.bshertoginjohanna-v.nl
 bshertoginjohannav@filiosscholengroep.nl
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Schoolbestuur
Filios Scholengroep
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 3.349
 http://www.filiosscholengroep.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Sietze Jansen

sietzejansen@filiosscholengroep.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

206

2021-2022

De leerlingen van de HJ-V zijn afkomstig uit zowel omliggende wijken van de school alsook vanuit de
andere delen van de stad Oss.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Doelgerichtheid

Ontwikkelen van vaardigheden

(Sociale) veiligheid

De leerkracht doet ertoe

Gezamenlijk ontwikkelen

Missie en visie
Het team werkt vanuit een gemeenschappelijke visie met betrekking tot de opvoeding van kinderen.
Een ieder in zijn waarde laten, de gelijkwaardigheid van allen en het unieke van elk individu kunnen en
willen accepteren, is de basis van ons handelen.
Samenwerking is een algemeen herkenbaar punt in onze school. De wijze van omgaan met elkaar en op
een positieve manier problemen en conflicten leren oplossen is een essentieel onderdeel van de
opvoeding in onze school.

Identiteit
Onze school is een gemeenschap met een open, veilige sfeer, die door ouders en kinderen als prettig
wordt ervaren en waar positief omgaan met elkaar een kernwaarde is. Er is ruimte voor ieder kind om
zich op een eigen niveau en tempo te kunnen ontwikkelen.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

De school bevindt zich een een dynamische omgeving en in de directe omgeving, het voedingsgebied,
vindt nieuwbouw plaats. Gezamenlijk met de ervaring dat er regelmatig verhuizingen plaatsvinden en
ouders vanuit de gehele stad Oss voor de school kiezen, zien we dat het leerlingaantal fluctueert. De
school speelt daarop in door de groepsstructuur daarop aan te passen. Dit heeft effect op het indelen
van bijvoorbeeld de kleutergroepen. Waar de school voorheen werkte met homogene groepen 1 en 2,
maken we vanaf schooljaar 2021-2022 de keuze om met twee groepen 1-2 te starten. Op deze wijze
geven we nieuwe kleuters een passende plek op onze school. Ook bestaat er de mogelijkheid om een
instroomgroep te openen (2020-2021), wanneer het aantal geïnteresseerde gezinnen toeneemt en de
op dat moment huidige groepen geen plaats hebben om nieuwe kleuters op te nemen. We informeren
ouders wanneer de groepsstructuur aangepast wordt aan de vraag.
Op basisschool Hertogin Johanna V. starten we schooljaar 2022-2023 met de volgende groepen:
1-2A, 1-2B, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8.

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

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

5 uur

5 uur

Sociaal-emotionele
vorming

5 uur

5 uur

Motorische
ontwikkeling

1 u 30 min

1 u 30 min

4 uur

4 uur

Vak
Taal

Creatieve vakken

5

Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 30 min

1 u 30 min

3 uur

3 uur

Bewegingsonderwijs
Rekenen

Ieder kind ontwikkelt zich op eigen tempo en niveau. Het onderwijs in groep 1 en 2 sluit daarop aan
door differentiatie, verbreding en verdieping toe te passen. Dit gaat gepaard met modelling en gebruik
van veel concreet materiaal (visualisatie).
De ontwikkeling van kleuters wordt gemonitord en vastgelegd in het KIJK-instrument.
Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn, behalve als er een medische oorzaak is. Ook verwachten we,
indien nodig, van ouders een positieve bijdrage in de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

5 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 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

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociaal-emotionele
vorming

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

Verkeer
Muzikale vorming
Studievaardigheden

Naast de kernvakken rekenen, taal/spelling en lezen wordt er veel aandacht besteed aan het
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ontwikkelen van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied door middel van de inzet van de KiVamethode. Ook ontvangen de kinderen een aanbod om studievaardigheden te ontwikkelen in de
bovenbouw en vanaf groep 5 op het gebied van Engelse taal.
We besteden veel aandacht aan de verkeerseducatie. Mede vanwege de ligging van de school vinden
we het belangrijk dat kinderen weten hoe zij zich veilig in het verkeer moeten gedragen. We nemen de
kinderen mee in de educatie op het gebied van verkeersveiligheid en -gedrag.
De HJ-V kenmerkt zich door kinderen te ontwikkelen op het gebied van drama-activiteiten, muzikale
en creatieve vorming.

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

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Lokaal tbv Plusgroep
Schoolplein met natuurlijke omgeving, voetbalveld, pannakooi, basketbalveld, tafeltennistafel,
zandbak en klimtoestellen

Het team

Vakleerkrachten
7

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Wij zijn als school aangesloten bij een vervangerspool.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren
we zelf.
Op basisschool Hertogin Johanna V. zijn kinderen welkom vanaf 4 jaar. Voorafgaande aan het vierde
levensjaar maken kinderen in veel situaties gebruik van kinderopvang, zoals kinderdagverblijven of
peuterspeelzalen. Wanneer het kind de overstap maakt naar de basisschool, zorgen we voor een
warme overdracht door in een gezamenlijk gesprek de ontwikkeling en bijzonderheden van het kind te
bespreken. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn, dan wordt deze in veel gevallen gecontinueerd op
de basisschool.

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
Wat is de kwaliteit van ons onderwijs? Hierop een eerlijk en betrouwbaar antwoord te geven is niet
eenvoudig. Als school ben je van vele factoren afhankelijk. Niet alle resultaten zijn namelijk meetbaar.
“Niet alles wat gemeten wordt is waardevol en niet alles wat waardevol is kan gemeten worden/
Einstein”
Wij vinden het belangrijk om voor het “meten” van onze kwaliteitszorg instrumenten te gebruiken die
valide en betrouwbaar zijn.
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Binnen de kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs:
● Kwaliteitszorg is te zien als een cyclisch proces waarbij de volgende stappen en fasen worden
doorlopen:
- het vaststellen van de doelen die we willen bereiken,
- het vaststellen van de middelen en de werkwijzen die toegepast worden om deze doelen te bereiken,
- de uitvoering in de schoolse praktijk, - op gezette tijden de uitvoering in de schoolse praktijk
evalueren,
- verantwoording afleggen,
- het opnieuw vaststellen van doelen die we willen bereiken,
- meten van de opbrengsten en resultaten.
● Belangrijk is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat de stappen die
genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene wordt gedragen. Dit betekent
dat men zich moet conformeren aan besluiten op:
- individueel/leerkrachtenniveau,
- groepsniveau,
- schoolniveau.
● Op school willen wij de bewaking van de kwaliteitszorg gestalte geven door gebruik te (gaan) maken
van instrumenten die valide en betrouwbaar zijn, zoals bijvoorbeeld:
- methode gebonden toetsen,
- een gekwalificeerd diagnose-instrument voor schoolverbetering/ LOVS
- Eindtoets gr 8 Route 8.
- leerling/leerkracht/ouderenquête, tevredenheidsonderzoek.
- zorgteamoverleg,
- schoolvideo-interactiebegeleiding/optioneel
- leerlingenbesprekingen,
- professionalisering van het team
- klassenconsultatie/collegiale consultatie.
- begeleiding nieuwe leerkrachten,
- observatielijsten, functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken,
- studiedagen.
● De evaluatie geschiedt door:
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- directeuren
- zorgcoördinator
- intern begeleider
- op groepsniveau door de leerkracht

Hoe bereiken we deze doelen?
Het schoolplan wordt jaarlijks vertaald in het jaarplan. Hierin noteert de directeur de speerpunten voor
het aankomende schooljaar. Het jaarplan wordt afgestemd met de mr en wordt periodiek bijgesteld
vanuit PDSA.
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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.
Het onderwijs op basisschool Hertogin Johanna V is voor iedereen toegankelijk, ongeacht achtergrond,
afkomst en/of (geloofs)overtuiging. Door het toepassen van differentiatie zorgen we voor onderwijs op
ieder niveau. De plusgroep is er voor de kinderen die meer aankunnen.
Door middel van het volgen van de zorgroute kunnen we kinderen intern en extern op de juiste wijze
begeleiden. In overleg met de intern begeleider, Filios Scholengroep en het samenwerkingsverband
30.06 bieden wij passend onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
De school zorgt door middel van het opleiden van specialisten voor kennis op de werkvloer met
betrekking tot het begeleiden van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarnaast
investeren wij in extra handen in en buiten de klas om kinderen intensiever te kunnen begeleiden in
hun leerproces.

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

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Rekenspecialist

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Er is een rekenexpert aanwezig op school. Daarnaast heeft de stichting de beschikking over een
orthopedagoog en specialist meer- en hoogbegaafdheid. De intern begeleider zorgt voor een
koppeling tussen interne- en externe leerlingenzorg.
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Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Specialist sociaal emotioneel

De expert sociaal emotioneel is dagelijks betrokken bij het onderwijsproces en kan, wanneer nodig,
een steungroep oproepen om vanuit de KiVa-methodiek te ondersteunen bij sociaal-emotionele
vraagstukken.

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

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

De intern begeleider begeleidt het proces behorende bij zorgniveau 3 en 4. Zij heeft de beschikking
over contact met de orthopedagoog en specialist meer- en hoogbegaafdheid.

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

Combinatiefunctionaris Sport Expertise Centrum

De combinatiefunctionarissen signaleren achterstanden of oneffenheden wanneer het gaat over de
motorische ontwikkeling bij kinderen. Dit brengen zij in beeld door middel van een MQ-scan, die met
ouders wordt besproken bij zorg.

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

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

In het regulier basisonderwijs vinden wij dit een belangrijke taak van ouders. Er zijn op school BHV-ers
en EHBO-ers aanwezig die kunnen ingrijpen bij een medische casus.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De KiVa-methode biedt kinderen handvatten om zichzelf te kunnen en te mogen zijn. Daarnaast leren
zij om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan en om onderlinge verschillen te zien als kans.
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Het team monitort door KiVa de ontwikkeling bij kinderen. Ook geeft de monitor inzage in
opvallendheden.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
De monitor sociale veiligheid geeft een realistisch beeld hoe kinderen zich voelen, wat zij op prijs
stellen en waar de school wellicht meer aandacht aan dient te besteden.
Met een gemiddelde score van 8,7 op het gebied van sociale veiligheid (meetpunt: 2019) biedt
basisschool Hertogin Johanna V. een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Kraak

bshertoginjohanna-v@filiosscholengroep.nl

vertrouwenspersoon

Zwanenveld

bshertoginjohanna-v@filiosscholengroep.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Hoge ouderbetrokkenheid levert het kind, de ouders en de school veel voordelen op. Allereerst worden
de onderwijskansen van het kind er aanzienlijk door verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen,
die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over
actuele schoolzaken.
Wij willen de samenwerking tussen school en ouders zodanig vormgegeven dat school en ouders
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van het kind, en elkaars professionele en
emotionele deskundigheid erkennen. We doen dit op onze school al op vele manieren maar willen er
nog meer aandacht aan besteden.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Naast de gepland oudergesprekken geven wij ouders uitgebreid de gelegenheid om met ons in gesprek
te gaan. Wij stemmen met ouders af wat zij hierin prettig vinden. Het eerste gesprek dat wij voeren in
september is een startgesprek. Hierin maken de leerkrachten, naast uitgebreid kennis met elkaar, ook
afspraken over de manier van contact.
Wij communiceren schriftelijk via de basisschoolapp van Klasbord.
Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind(eren). De school zal deze informatie op verzoek
aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over
het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht op informatie over de ontwikkeling van het kind
(maar moet daar wel zelf om vragen!).Op de scholen van Filios Scholengroep hanteren we de afspraak
om de ouder/verzorger bij wie het kind op het huisadres is ingeschreven “actief” te informeren, en de
eventuele andere ouder “passief” te informeren. We hebben het hier over de informatie, brieven,
rapporten e.d. Het is de bedoeling dat de ouder die de informatie ontvangt de andere ouder op de
hoogte brengt van de informatie. Wanneer de ouder bij wie het kind ‘woont’ dit niet doet, dan kan de
andere ouder zelf aan de school vragen om rechtstreeks geïnformeerd te worden. Ook kan deze ouder
vragen om een apart (rapport)gesprek. Voor dit gesprek zal de ouder dan zelf een afspraak moeten
maken met de leerkracht.We gaan er vanuit dat de ouder(s) de school tijdig en zo volledig mogelijk op
de hoogte brengt/brengen over relevante informatie betreffende het kind dat op school zit, zoals
bijvoorbeeld het ouderschapsplan en omgangsafspraken die van belang kunnen zijn voor de school.

Klachtenregeling
Klachten worden in eerste instantie besproken met de leerkracht en/of de directeur. Indien ouders en
schoolleiding niet tot overeenstemming kunnen komen zal de klacht worden neergelegd bij het
schoolbestuur.
Alle scholen binnen de Filios Scholengroep zijn aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen te
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Utrecht:Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

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

•
•

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Bij uitstapjes
Bij projecten op onze school

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:
•

Jaarafsluiting

•

Kinderboekenweek

•

Projectmatig werk - keuzevakken

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Naast bovenstaande bekostiging van activiteiten door de vrijwillige ouderbijdrage, wordt er een
aanvullende bijdrage gevraagd voor deelname aan het schoolverlaterskamp in groep 8.
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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:
U kunt uw kind ziek melden door naar onze school te bellen.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof aanvragen door een verlofbrief aan de leerkracht/directeur te vragen of te
downloaden op de website van onze school.
Hierin vinden ouders ook de wettelijke voorwaarden voor het toekennen van verlof.

4.4

Toelatingsbeleid

Als toelatingsbeleid volgt de school het protocol van Filios scholengroep.
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4.5

AVG en Verkeersveiligheid

AVG
We vinden het belangrijk dat de privacy van u en uw kind(eren) wordt gewaarborgd. Vanuit dit
vertrekpunt ontvangen ouders bij de start van uw kind op onze school een toestemmingsformulier. Op
dit formulier geven zij aan of foto's, video's en gegevens van kinderen intern en/of extern mogen
worden verspreid. De school houdt daarna rekening met uw voorkeuren bij het verspreiden van
leerlinggegevens.
Doordat de HJ-V werkt met een oudercommunicatie-app (Klasbord), zorgen we ervoor dat veel
gegevens op een verantwoorde wijze worden gedeeld.
Verkeersveiligheid
Onze school staat in een dynamische omgeving. Er is veel verkeer rondom de school wat past bij het
centrum van Oss. We vinden het daarom dan ook essentieel dat we kinderen leren wat
verkeersveiligheid is en hoe zij zich moeten gedragen in deze dynamische omgeving. We werken
daarbij samen met Veilig Verkeer Nederland. Ook zetten we in op het Brabants Verkeers Label (BVL).
Hierbij voldoen we aan een aantal voorwaarden, waardoor we jaarlijks het label toegekend krijgen.
Door middel van activiteiten, zoals het Dodehoek-project en het verkeersexamen, en door educatie,
geven we kinderen kennis mee waardoor zij zich veilig door het verkeer kunnen bewegen.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Basisschool Hertogin Johanna V maakt gebruik van CITO-LoVS. In dit volgsysteem worden tussentijdse
toetsen geregistreerd en gemonitord, omgezet naar analyses en naar opbrengsten.
De ontwikkelingen van kinderen in de kleuterleeftijd worden in beeld gebracht door middel van de
KIJK-registratie.

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
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
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streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.
De eindopbrengsten zijn een indicator voor de onderwijskwaliteit op de HJ-V. Naast het werken naar
opbrengsten vindt het team het essentieel dat kinderen zich veilig voelen en zich vanuit deze houding
kunnen en mogen ontwikkelen.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,3%

BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

96,4%

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)
59,7%

BS Hertogin Johanna locatie Vianenstraat

62,0%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (52,1%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

De school zorgt door het opstellen van een voorlopig advies voor een duidelijk traject met betrekking
tot de advisering van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De ervaring van de
bovenbouwleerkrachten wordt gebundeld in dit voorlopig advies en kan worden bijgesteld gedurende
de periode dat het kind zich op de basisschool bevindt. De eindtoets en periodieke Cito-toetsing zorgt
voor een bevestiging van het advies.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

6,7%
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vmbo-b / vmbo-k

3,3%

vmbo-k

10,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

10,0%

vmbo-(g)t

6,7%

vmbo-(g)t / havo

16,7%

havo

20,0%

havo / vwo

3,3%

vwo

23,3%

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:

Iedereen kan/mag zichzelf zijn

Oog voor elkaar

Presenteer jezelf!

We zijn een basisschool met een veilig klimaat. Kinderen hebben handvaten aangereikt gekregen om
zichzelf te mogen en te kunnen zijn. Vanuit de visie om iedereen welkom te laten zijn, maken we
punten bespreekbaar en laten kinderen leren.
Vanuit de KiVa-methode monitoren we kinderen en zorgen we voor een veilige sfeer (meetpunt
leerlingtevredenheid 2019: 8,7).

Werkwijze Sociale opbrengsten
KiVa zorgt voor zichtbaarheid en resultaat op het gebied van sociaal-emotionele vorming bij kinderen.
"Samen maken we er een fijne school van" is het uitgangspunt.
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Basisschool Hertogin Johanna V. neemt kinderen mee in hun sociaal-emotionele ontwikkeling,
monitort de voortgang en heeft de mogelijkheid om maatwerk te leveren waar nodig.
Wij maken gebruik van de KIJK-methodiek in groep 1 en 2 en laten kinderen Viseon invullen om de
sociaal-emotionele ontwikkelingen te monitoren.
Doormiddel van de 7 speerpunten van KiVa:
•
•
•
•
•
•
•

We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect
Wij maken er samen een fijne groep van
We praten met elkaar (in de ik-taal)
We willen dat pesten stopt
We gaan goed met elkaar om
Wij helpen elkaar
We komen voor elkaar op
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 12:15

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: Woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
22

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 februari 2023

26 februari 2023

Meivakantie

24 april 2023

05 mei 2023

Zomervakantie

15 juli 2023

27 augustus 2023

Naast deze vakanties zijn er een aantal vrije (feest-)dagen en studiedagen gepland. Deze vindt u terug
in de kalender op de website van onze school.
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