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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 Het Veenpluis
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Het Veenpluis
Grote Veenbrandstraat 17
9354XH Zevenhuizen (Groningen)
 0594631755
 http://www.veenpluis.quadraten.nl
 directie-hetveenpluis@quadraten.nl

Extra locaties
Het Veenpluis
Grote Veenbrandstraat 17
9354XH Zevenhuizen
 0594-631755
Het gebouw eens bekijken? Van harte welkom!

Schoolbestuur
Stichting Quadraten
Aantal scholen: 35
Aantal leerlingen: 4.936
 http://www.quadraten.nl/

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Lars van Ravenhorst

directie-hetveenpluis@quadraten.nl
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Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

126

2019-2020

Per leerjaar zitten er gemiddeld 15 leerlingen op onze school. In 2020 starten we met ongeveer 115
leerlingen. Het sluiten van kleine scholen in de omgeving van Het Veenpluis kan leiden tot een
leerlingenstijging. Ook de bouw van nieuwe huizen in ons dorp kan zorgen voor een stijging van het
leerlingenaantal. Schooljaar 2020-2021 werken we met 6 combinatiegroepen waaronder twee
kleutergroepen. Over het algemeen werken we in kleine groepen, rond de 23 leerlingen, waardoor we
veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid kunnen bieden.

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
veiligheid

vertrouwen

verantwoordelijkheid
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Missie en visie
Kenmerken van Het Veenpluis zijn:
•
•
•

Veiligheid
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid.

Onze focus luidt: We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen. We
willen het maximale uit de kinderen halen. Een gedeelde verantwoordelijkheid naar kinderen vinden we
belangrijk. De basisvakken rekenen, taal en lezen doen er toe. Maar we zijn ook gericht op een brede
talentontwikkeling van alle kinderen. Effectief en gedeeld leiderschap is kenmerkend voor het team. Er
wordt samengewerkt door alle medewerkers binnen de school. Er wordt aan de onderwijskwaliteit
gewerkt aan de hand van de standaarden afgeleid van het curriculum (referentieniveaus, doelen,
leerlijnen)
Regelmatig evalueren wij ons onderwijs. De nadruk tijdens de evaluaties wordt gelegd hoe kinderen
leren en ontwikkelen. De focus binnen het team is gericht op onze professionele ontwikkeling. Zowel
voor de leraren als de leerlingen biedt Het Veenpluis een stimulerende leer- en ontwikkelomgeving
Samen met ouders staat het team voor educatief partnerschap van ouders en eigenaarschap van
leerlingen. Onze drijfveer is ambitie! We zijn er trots op goed onderwijs aan uw kinderen te verzorgen
en blijven kijken waar wij ons onderwijs kunnen verbeteren.

Prioriteiten
Veiligheid:
Leerlingen voelen zich gezien en gehoord in de school. In het tevredenheidsonderzoek geven de
leerlingen de school een 8,3. Hier zijn we trots op. Er zijn echter ook leerlingen die aangeven dat de
leerkracht niet alles ziet op het plein. Deze signalen nemen we serieus. Aan de start van het schooljaar
worden de regels en routines besproken met de leerlingen en de leerkrachten. Iedereen in de school
weet precies wat wel en wat niet mag. We willen onze afspraken niet alleen laten zien op papier maar
juist in gedrag. Komend schooljaar gaan wij ons verder oriënteren op een nieuwe methode voor de
sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen van onze school. Hiermee gaat een werkgroep aan
de slag.
Vertrouwen:
Kinderen krijgen van ons het vertrouwen om daar waar het kan zelf keuzes te maken. Vanaf groep 1
leren wij onze leerlingen plannen en de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.
Verantwoordelijkheid;
Vanaf de groepen 1/2 leren de leerlingen hun werkzaamheden te plannen en keuzes te maken. We
willen onze kinderen leren te reflecteren. `Wat kan ik al goed? Wat wil ik nog leren? Wie kan mij helpen?
Kinderen worden door de leerkrachten hierbij begeleid. Naast het basispakket bieden wij de leerlingen
extra leerstof. Het extra werk is vaak extra verrijking of herhaling stof. Vanaf groep 5 verwerken de
leerlingen het werk digitaal. Ieder kind heeft hiervoor een Chromebook tot zijn of haar beschikking.
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Identiteit
Het Veenpluis is een openbare basisschool. Binnen onze school is ruimte voor alle gezindten. Iedereen
is welkom. We hebben respect voor elkaar.
De kernwoorden van Het Veenpluis vormen de basis voor onze identiteit: veiligheid-vertrouwenverantwoordelijkheid
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Voor het vak bewegingsonderwijs heeft Het Veenpluis een vakleerkracht. De vakleerkracht geeft
gymlessen aan de jongste leerlingen in de school en in de gymzaal aan de Evertswijk aan leerlingen van
de groepen 3 tot en met 8.
Op Het Veenpluis kunnen leerlingen kiezen uit HVO of GVO onderwijs. Al vele jaren wordt er voor HVO
gekozen en deze lessen worden wekelijks gegeven in de groepen 7 en 8. De GVO lessen kunnen worden
gegeven als minimaal 7 leerlingen voor godsdienst onderwijs kiezen.
We vinden het van belang dat kleuters in een veilige en vertrouwelijke omgeving spelend kunnen
ontwikkelen. Vanaf groep 3 starten de leerlingen met digitale ondersteuning om te leren. We maken
gebruik van I-pads en Chromebooks. We willen onze leerlingen meenemen richting het onderwijs van
de toekomst. Traditioneel en modern onderwijs gaan dan prima samen.

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

Verlof personeel
Quadraten heeft 4 procent extra personeel aangenomen. Deze mensen zijn niet verbonden aan een
vaste school maar vallen in als er ziekte is. Bijna alle schoolbesturen in de provincie Groningen voeren
hetzelfde beleid. Al deze leerkrachten in de invalpool zijn voor alle schoolbesturen beschikbaar. Ook
leerkrachten die niet in vaste dienst zijn als "pooler" kunnen invallen op de scholen in de provincie
Groningen. De coördinatie van dit alles is in handen van Slim personeelsbemiddeling.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
Het Veenpluis heeft extra aandacht voor rekenen en lezen. Rekenen wordt aangestuurd door onze
rekenspecialist. Wij maken schoolbreed meer tijd vrij voor automatiseren. Er is op Het Veenpluis 4x per
week groepsdoorbrekend aandacht voor lezen. In niveaugroepjes werken leerlingen intensief aan
leesvaardigheden. Leerkrachten werken met kleine groepjes die extra aandacht nodig hebben. Ouders
begeleiden grotere groepen lezen. Diverse leesvormen worden afgewisseld. Leerlingen lezen voor aan
jonge kinderen, we doen aan duo- en tutorlezen en oefenen studerend lezen.Ook is er sinds 2013 een
bibliotheek in de school gevestigd, leerlingen kunnen hiervan gebruik maken. (1200 boeken).
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Gymnastiek spel en
beweging

6 uur

6 uur

15 min

15 min

3 u 30 min

3 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

nederlands mondeling
kring

3 u 45 min

3 u 45 min

orientatie op de wereld
en jezelf

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

Engels
kunstzinnige orientatie
nederlands werken met
ontwikkelingsmateriale
n

rekenen en wiskunde

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

4 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

4 uur

4 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

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

2.3

30 min

30 min

45 min

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
gemeenschappelijke ruimte
speelveld voor het schoolgebouw

Sinds 2013 is de bibliotheek gevestigd in Het Veenpluis. In deze bibliotheek zijn boeken beschikbaar
voor kinderen van 0-12 jaar. Lenen is voor deze doelgroep gratis. Het Veenpluis is tevens afhaalpunt
voor oudere dorpsbewoners. De school werkt samen met de bibliotheek: V@school. Hun mailadres
is: vschool@biblionetgroningen.nl
In de school is een speellokaal aanwezig.

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
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peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Wij werken samen met diverse organisaties die VVE aanbieden. Onder andere de peuterspeelzaal in
Zevenhuizen. Ook de SKSG en de jonge Wereld wisselen informatie over ontwikkeling van kinderen
met ons uit. Tenminste 1x per jaar is overleg tussen de aanbieders van VVE en de
onderbouwleerkrachten van Het Veenpluis. Deze bijeenkomsten worden als heel nuttig ervaren en
zorgen voor een betere overdracht en doorgaande lijn.
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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.
In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de zorg die we kunnen bieden. In de afgelopen drie
jaren is er 1 leerling verwezen naar het speciaal onderwijs. Op dit moment zijn er enkele leerlingen met
een eigen leerlijn.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

6

Gedragsspecialist

6

Intern begeleider

3

Klassenassistent

5

Rekenspecialist

5

Remedial teacher

4

Taalspecialist
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Goed Gedaan.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Door leerlingenquetes in Zien, door incidentenregistratie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
10

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. de Vries. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
m.devries@quadraten.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. de Vries. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
m.devries@quadraten.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Door een grote ouderbetrokkenheid krijgen wij als Veenpluis ook van veel ouders hulp. Dat is
noodzakelijk om een breed onderwijsaanbod aan de leerlingen te kunnen aanbieden. In 2011 was
Zevenhuizen het leukste dorp van Groningen. Dat kwam door betrokkenheid van de ouders. Als school
merken we dat die betrokkenheid groot is bij onze school. Daar zijn we ook trots op! Samen kunnen we
daardoor onze leerlingen verder helpen! Andersom is de school ook betrokken bij het dorp. We
spreken mee over ontwikkelingen en denken mee over de toekomst van ons dorp. Ook stellen we
regelmatig ruimtes aan verenigingen uit ons dorp beschikbaar.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Door middel van een ouderportaal voor de interne communicatie. Daarnaast is er nog een
website voor toekomstige ouders of belangstellenden.
• Stichting Quadraten heeft een bovenschoolse schoolgids. Klik de link aan en vindt informatie
voor alle ouders van onze scholen.
1. adressen
2. aanmelding vierjarigen
3. toelatingsbeleid
4. time out, schorsing en verwijdering van leerlingen
5. klachtenregeling
6. klachtenprocedure
7. leerplichtwet- vrijstelling van schoolbezoek
8. informatieverstrekking aan gescheiden ouders
9. schooltijdenregeling
10. jeugdgezondheidszorg
11. centrum voor jeugd en gezin
12. kwaliteitszorgveiligheidsbeleid
13. passend onderwijs
14. speciaal (basis)onderwijs
15. dyslexie
16. onderwijsinspectie
17. kinderen vervoeren onder schooltijd
18. verzekeringen quadraten
19. sponsering
20. VOG bij meerdaagse schoolreizen

Klachtenregeling
De klachtenregeling is te vinden in onze schoolgids.
Voor klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. Daarna bij de directeur van de school.
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Mocht uw klacht niet zijn opgelost kunt u daarna bij de stichting Quadraten uw klacht neerleggen.

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:
Medezeggenschapsraad
oudervereniging

•
•

Op Het Veenpluis is sprake van een grote ouderbetrokkenheid. Wij hebben natuurlijk een
oudervereniging en een medezeggenschapsraad. Daarnaast is er op allerlei plaatsen ouderhulp in onze
school; een ouder toneelclub, een versiercommissie van meer dan 10 personen, leesouders, timmerhulp
voor de jongste kinderen, hulp bij het onderhouden van onze pluktuin voor kleuters en vele handen bij
reisjes en excursies. Door deze hulp van ouders kunnen we een goed en afwisselend onderwijsaanbod
aan onze leerlingen realiseren!

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 € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Cultuur

•

Laatste schooldag

•

Schoolplein

•

Kerst

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

13

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor de schoolreizen en het schoolkamp krijgen ouders een factuur. Een kostenindicatie: groep 1-2
tussen de 5 en de 10 euro.groep 3-6 rond de 30 eurogroep 7 en 8 (schoolkamp) rond de 75 euro.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Wanneer ouders geen WA verzekering hebben afgesloten heeft de oudervereniging een verzekering
hiervoor afgesloten.

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:
De afspraken hierover staan in de bijlage schoolgids (groene boekje). Ouders kunnen naar school bellen
en hun kind ziekmelden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof kan worden aangevraagd bij de directeur. Op het verlofformulier staan de regels rond verlof
vermeld. Deze regels zijn voor iedereen hetzelfde. De directeur geeft op verzoek een toelichting op de
geldende regels.
Wanneer de directeur twijfelt of het gevraagde verlof verleend mag worden zal hij altijd contact
opnemen met de leerplichtambtenaar. (bureau BLOK in Grootegast).
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij maken gebruik van toetsen die bij de methodes horen en van onafhankelijke toetsen. Daarvoor
gebruiken we sinds dit schooljaar de onafhankelijke toetsen van IEP. Ook gebruiken we in groep acht de
eindtoets primair onderwijs van IEP. Deze toets wordt gebruikt als ondersteuning voor de verwijzing
naar het voortgezet onderwijs. De tussentijdse resultaten worden in het leerkrachtenteam besproken
door de intern begeleider. Ook worden de resultaten met ouders gedeeld in de 10
minutengesprekken.Waar nodig zijn deze gesprekken vaker. De tussenopbrengsten hebben een
belangrijke plek in ons onderwijsleerproces. Door de diverse toetsen houden we zicht op de
onderwijsontwikkeling van onze leerlingen.

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.
De opbrengsten van de eindtoets zijn al vele jaren voldoende volgens de normen van de inspectie.
14BG Het Veenpluis Basisarrangement
2015:539,4
2016:542,4
2017:535,2
2018:537,6
2019:540,3
2020: geen Eindtoets ivm corona
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

De leerlingen van Het Veenpluis stromen over het algemeen uit naar twee scholen. De Borgen met
locaties in Leek en Roden of naar Terra in Oldekerk. Uitstroom naar andere scholen is natuurlijk
mogelijk.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

7,7%

vmbo-(g)t

30,8%

vmbo-(g)t / havo

15,4%

havo

15,4%

havo / vwo

30,8%

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

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Wanneer je goed in je vel zit gaat leren ook beter. Op Het Veenpluis staan de sociale opbrengsten hoog
in ons vaandel. Leerkrachten zijn zeer alert op wat er in de groep gebeurt. Daardoor kunnen we direct
sturen als dat nodig is.

Werkwijze Sociale opbrengsten
In alle groepen wordt gewerkt met Goed Gedaan. In alle groepen hangen de 10 gouden regels waar aan
het begin van het schooljaar extra aandacht voor is. Jaarlijks vullen leerkrachten de lijsten in voor Zien.
Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf de leerlingvragenlijsten in. Dit geeft een beeld van de sociale
opbrengsten van Het Veenpluis. Vanuit de lijsten Zien komen lessuggesties uit Goed Gedaan naar
voren. Deze worden in de groepen gegeven. Waar nodig worden groepsplannen voor sociale
opbrengsten opgesteld. Schooljaar 2017-2018 werkten we in 2 groepen specifiek aan het gedrag. Dit
heeft zichtbaar effect op de leerlingen er is onderling meer vertrouwen. We tonen als team goed
voorbeeld gedrag en leren de kinderen kijken naar hun eigen handelen en de effecten van hun gedrag o

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.
Wij gebruiken hiervoor Parnassys Werken met Kwaliteit (WMK). Dit programma biedt vragenlijsten
voor schoolontwikkeling. Het Veenpluis heeft in de afgelopen jaren ouders, leerlingen en leerkrachten
bevraagd over hun ervaringen met onze school. De uitkomsten zijn weggezet in beleid.
De verbeterthema's van de school komen uit kwaliteitsbeleid en zijn vastgelegd in verbeterplannen.
Deze komen terug in het schoolplan en het schooljaarplan van Het Veenpluis.
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6

Schooltijden en opvang

In en rond Zevenhuizen diverse mogelijkheden voor opvang voor- tussen- en naschooltijd. Denk hierbij
aan opvang door professionele bedrijven of bij particulieren. Wij informeren u graag over de
mogelijkheden.

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

- 12:30

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: alle groepen om 12.30 uur vrij
Vrijdag: groep 1-4 11.45 uur vrij. 5-8 tot 14.30 uur

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

een en twee

vrijdag

Gymnastiek

drie tot en met acht

maandag

Gymnastiek

drie tot en met acht

vrijdag

De gymlessen worden op maandag gegeven door de leerkracht. Op vrijdag worden de gymlessen
gegeven door de vakleerkracht. De groepen 3-8 gymmen in de gymzaal aan de Evertswijk. Groep 3-4
loopt daar naar toe, groep 5-8 gaat op de fiets.

6.2

Opvang
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Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met sksg en De Basis Zevenhuizen, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Basis Zevenhuizen, SKSG Leek, De
Jonge Wereld Leek sportbso en Thuishuis, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Opvang is te vinden bij de partners in de buurt. Via
de websites is meer informatie te vinden.

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

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Directeur

3 dagen per week

8.00-17.00

Leerkrachten

maandag t/m vrijdag

14.30-15.00

Intern begeleider

dinsdag t/m donderdag

14.30-15.00
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