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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 IKC Het Zwanenbos
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
IKC Het Zwanenbos
Kerkenbos 24 - 26
2716PH Zoetermeer
 0793517688
 https://www.ikchetzwanenbos.nl
 zwanenbos@opoz.nl

Extra locaties
IKC Het Zwanenbos
Kerkenbos 22
2716PH Zoetermeer
 06-82523307

Schoolbestuur
Stg. Openbaar Prim. Onderwijs Zoetermeer
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 4.725
 http://www.opoz.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Erwin Oudenaarde

e.oudenaarde@opoz.nl

Adjunct-directeur

Ottelie Overeijnder

o.overeijnder@opoz.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

245

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
Ouderbetrokkenheid

SpeelTaalHuis voor < 4 jaar

Kansrijk leren

sociaal veilig door pestaanpak

bao en sbo onder 1 dak

Missie en visie
Onze bedoeling Wij werken aan vertrouwen, zelfstandigheid, veiligheid en motivatie om kinderen tot
leren te laten komen, zodat zij zichzelf kunnen zijn en het maximale uit zichzelf kunnen en willen
halen.
Wij richten ons op het leren, de groei en ontwikkeling van de kinderen om hen voor te bereiden op hun
toekomst en een betrokken rol in de maatschappij.

Prioriteiten
Leidend Principe 1: We werken als team continue aan de verbetering van de kwaliteit van ons
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onderwijs. We houden ons aan de afspraken We geven het goede voorbeeld We communiceren open,
eerlijk en transparant We zorgen voor een veilige omgeving We behandelen elkaar met respect Wij
(h)erkennen als team elkaars kwaliteiten en diversiteit, en zetten deze in We hebben een lerende en
professionele houding We denken in mogelijkheden en kansen
Leidend Principe 2: We zijn samen verantwoordelijk voor het leren en de resultaten van onze
leerlingen We spreken dezelfde taal als het gaat om leren . We evalueren de impact van ons handelen
op het leren en de resultaten van onze leerlingen . We hebben hoge verwachtingen van onze
leerlingen. We werken doelgericht en planmatig. We weten van elkaar wat we aan het doen zijn. We
kennen de relevante leerlijnen.
Leidend Principe 3: We stimuleren leerlingen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en
ontwikkeling. We leggen de focus op leren i.p.v. lesgeven. We kennen en sluiten aan bij de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We leren leerlingen hun eigen doelen te stellen en doelgericht
te werken. We maken leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leerproces (‘Leren zichtbaar
maken’).
Leidend Principe 4: We moedigen leerlingen aan om hun talenten te ontwikkelen. We zorgen voor een
breed aanbod. We zijn ons bewust dat er meer is dan cognitie. We hebben zicht op de talenten van de
leerlingen.
Leidend Principe 5: We werken als team voortdurend aan een verdere verbetering van het
welbevinden van de leerlingen. We creëren een veilige leeromgeving. We stimuleren de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. We stimuleren een groei-mindset. We hebben hoge
verwachtingen van leerlingen. We verwachten van leerlingen dat ze respectvol met elkaar omgaan.

Identiteit
Wij staan voor een school met een grote onderwijsbandbreedte. In onze school is voor alle kinderen uit
de omliggende wijken een passend onderwijsaanbod. Het Zwanenbos is een school, waar naast het
reguliere basisschool onderwijsaanbod ook onderwijs gegeven wordt aan leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs. Een school die voorstander is van een
nauwe samenwerking tussen deze twee schooltypen en leerlingen.
Wij richten ons (daar waar noodzakelijk is individueel) op: de emotionele ontwikkeling de verstandelijke
ontwikkeling het ontwikkelen van de creativiteit het verwerven van noodzakelijke kennis het verwerven
van sociale vaardigheden het verwerven van culturele vaardigheden het verwerven van lichamelijke
vaardigheden.
Je veilig voelen op school en in je omgeving zien wij als een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.
De school biedt de kinderen veiligheid door: leerlingen te zien als individuen die van nature talentvol,
nieuwsgierig en leergierig zijn en groot belang te hechten aan ouderbetrokkenheid; opvoeden doe je
samen, je helpt en ondersteunt elkaar samen te werken met de sociale partners in de wijk onderwijs en
activiteiten af te stemmen op de populatie van de wijk leerlingen zich welkom te laten voelen op
school te luisteren naar en te praten met leerlingen; wat kunnen wij van hen leren
De school is een veilige thuisbasis waar een kind zich wil, kan en durft te ontplooien. Dit mag met vallen
en opstaan.
Het team van Het Zwanenbos vindt dat kinderen het beste presteren en daardoor later de beste kansen
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krijgen wanneer ze opgroeien in een omgeving waarin ze zich veilig en begrepen voelen. Soms is het
nodig is om hulp in te schakelen om een kind beter te begrijpen.
Het team en ouders werken daarom samen als partners in de opvoeding van de kinderen. Dit is te
merken aan:
De open en gestructureerde cultuur van de school, waarin iedereen in openheid en eerlijkheid met
elkaar omgaat.
Het klimaat in de groepen, doordat leerkrachten aansluiten bij leerbehoeften en persoonlijkheid van de
kinderen.
De hoeveelheid aandacht die besteed wordt aan de vakken taal, lezen en rekenen. Dit zijn voor
kinderen belangrijke vakken om functioneel in de maatschappij te kunnen participeren. Kinderen
oefenen deze vakken ook met realistische opdrachten.
De school werkt al jaren vanuit de basisgedachte: “Niet apart maar samen, speciaal daar waar het
moet”.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Als uitgangspunt voor de reguliere basisschoolleerling hanteren wij als manier van groeperen de
leerstofklassen. Incidenteel formeren wij combinatiegroepen als gevolg van leerlingenaantallen.
Kleutergroepen formeren we bewust als combinatieklas 1/2, opdat jonge kinderen in hun spelgedrag
veel kunnen leren van iets oudere kinderen en de oudere kinderen leren al van jongs af aan
om een voorbeeld te zijn.
De leerlingen van het speciaal basisonderwijs worden ingedeeld in zes groepen. Ieder jaar hebben we
een groep jongsten (4 - 6 jaar) en een groep oudsten (11 - 12 jaar). De middengroepen worden
ingedeeld naar onderwijsbehoeften in relatie tot hun sociaal emotionele ontwikkeling.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt ingezet voor alle groepen van het basisonderwijs en het
speciaal basisonderwijs

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
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Verlof wordt in de meeste gevallen intern opgevangen. Wij sturen in principe geen leerlingen naar huis.
Wel kan het voorkomen dat leerlingen van een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit
gelldt dan voor een periode van maximaal 2 dagen. Na deze twee dagen wordt er gezocht naar een
structurele oplossing.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

6

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.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Met onze schooltijden voldoen we aan de wettelijke norm.
De invulling van de onderwijstijd verschilt per leerjaar.
Omdat wij een school zijn voor zowel regulier als speciaal basisonderwijs wordt er zeer specifiek
gekeken naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Met onze schooltijden voldoen we aan de wettelijke norm.
De invulling van de onderwijstijd verschilt per leerjaar.
Omdat wij een school zijn voor zowel regulier als speciaal basisonderwijs wordt er zeer specifiek
gekeken naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Aula met toneelfaciliteiten
Rekenwinkel voor alle groepen (rekenvaardigheden oefenen in een realistische situatie)
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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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school.We gebruiken daarbij Piramide.
Het Speeltaalhuis in basisschool Het Zwanenbos.
1. Wat is het Speeltaalhuis?
Het Speeltaalhuis is een vorm van opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In het Speeltaalhuis wordt naast aandacht voor andere aspecten - veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Daar willen we
mee bereiken, dat de kinderen goed voorbereid aan het basisonderwijs beginnen, waardoor ze het
onderwijs met succes kunnen volgen.
2. Voor wie is het Speeltaalhuis bedoeld?
Alle kinderen tussen o en 4 jaar van werkende en niet-werkende ouders kunnen in het Speeltaalhuis
worden opgevangen. Kinderen, die nu nog niet aan kinderopvang deelnemen hebben voorrang. Ook
kinderen, die in de wijk Meerzicht wonen hebben voorrang. De ouders van kinderen van 0 - 2 jaar
kunnen kiezen om 2 ochtenden deel te nemen aan het Speeltaalhuis. Kinderen van 2 - 4 jaar nemen
gedurende 4 ochtenden deel aan het Speeltaalhuis.
3.Wat biedt het Speeltaalhuis?
In het Speeltaalhuis wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door middel van het CITO
observatie systeem, met de CITO toets methode voor taal en rekenen met speciale aandacht voor de
taalontwikkeling en er wordt veel gespeeld. Het Speeltaalhuis biedt voorschoolse educatie(VVE) en
volgen de doorgaande lijn met de basisschool het Zwanenbos. Via spel en spelen wordt alles geleerd
wat de kinderen nodig hebben om met succes aan de basisschool te beginnen. Wat is VVE? Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) is de verzamelnaam voor de methodische en systematische aanpak van
de ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van speciaal daarvoor gemaakte programma’s. VVEprogramma’s zijn in eerste instantie gemaakt voor kinderen die het risico lopen op een taal en/of
ontwikkelingsachterstand, of waarbij die achterstand al is geconstateerd. Dit neemt niet weg dat VVE
voor alle kinderen nuttig kan zijn. Voorschoolse educatie vindt plaats in een Speeltaalhuis en/of
Speelhuis en is bedoeld voor peuters van 2 á 2,5 en 3 jaar. Vroegschoolse educatie gebeurt in
basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen.
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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.
Tot de basisondersteuning, die onze school alle leerlingen biedt, behoren minimaal de volgende
interventies: preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei en opvoedproblemen de zorg voor
een veilig schoolklimaat een aanbod voor leerlingen met dyslexie die baat hebben bij de methode Toch
Nog Leren Lezen en/of het gebruik van Kurzweil in de bovenbouw een aanbod voor meer- of
minderbegaafde leerlingen een aanbod gericht op sociale veiligheid een aanpak gericht op het
voorkomen van pestgedrag het toepassen van een protocol voor medische handelingen.
Onze school beschikt over de volgende extra ondersteuningsarrangementen:
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
SpeelTaalhuis voor 0 tot 4 jaar samenwerking met inpandige peuterspeelzaal
Gebruik van het programma Kurzweil voor leerlingen vanaf groep 6 met dyslexie
Een extra accent op taal in een schakelklas
Een ouderkamer
SBO en BAO onder een dak met een goede samenwerking tussen beide onderwijstypen
Mentorproject
Logopedische ondersteuning
Ondersteuning van een fysiotherapeute
Begeleiding van een orthopedagoog en psychologisch assistent
Praktijkgerichte opdrachten voor de leerlingen.
Klus-klas

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

8

Gedragsspecialist

22

Intern begeleider

12

Onderwijsassistent

32

Orthopedagoog

7

Rekenspecialist

10

Remedial teacher

5

Taalspecialist

6

Fysiotherapeut

3

Logopedist

3

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Op dit moment hebben we geen anti-pest-methode in gebruik. Dit is ook geen wettelijke verplichting
mits je aan een aantal voorwaarden voldoet.
We hebben wel beleid geformuleerd gericht op de aanpak en tegengaan van pestgedrag. Dit is
omschreven in het pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Via de jaarlijkse afname van de vragenlijst uit Vensters. Deze vragenlijst wordt ingevuld door alle
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. De uitslagen worden geanalyseerd en indien nodig wordt een plan
van aanpak opgesteld.
Daarnaast is de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen onderwerp van gesprek tijdens de
groepsbesprekingen tussen groepsleerkrachten en IB.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. O. Overeijnder. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via o.overeijnder@opoz.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. M. Scheringa. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via m.scheringa@opoz.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders als partner (Ouders als ouder!)
Ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid
Bovenstaande termen worden vaak (met name de eerste twee) door elkaar gebruikt. Het is zinvol
onderscheid tussen de verschillende termen te maken om een beter begrip te krijgen van hetgeen waar
we het over hebben. Met name de begrippen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid worden nogal
eens door elkaar gebruikt worden. Dit is soms verwarrend. Ouderparticipatie: ouders doen mee met
activiteiten en verrichten hand- en spandiensten (Peter de Vries, 2007).
Ouderbetrokkenheid: uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor
de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouders zijn emotioneel betrokken bij hun kind, de school en
de leraar. Ze tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het maken van huiswerk en begeleiden
hun kind daarbij zo nodig. Zij bezoeken ouderavonden en tonen respect voor de
leraar. Ouderbetrokkenheid gebeurt voornamelijk thuis, terwijl ouderparticipatie vooral op school
plaatsvindt. Ook de begrippen ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid worden nogal eens
door elkaar gehaald. Ouderbetrokkenheid neemt af naarmate het kind ouder wordt.
Ouderverantwoordelijkheid blijft echter bestaan, ongeacht leeftijd van ouders en kinderen.
Waarom ouderbetrokkenheid? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid
loont! (Marzano, 2003) De leerling wordt er beter van. Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op
het functioneren van leerlingen binnen de school, hun cognitief functioneren, hun schoolprestaties en
werkhouding. Dit geldt voor leerlingen van alle leeftijden, uit gezinnen met alle economische en
etnische achtergronden en opleidingsniveaus. Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het
sociaal functioneren van leerlingen. Niet de participatie op school, maar de betrokkenheid thuis levert
een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Kern van effectieve
ouderbetrokkenheid is een kwalitatief goed communicatie met elke individuele ouder.
Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het schoolklimaat en de gerichtheid van de school op
de omgeving. Ouderbetrokkenheid zorgt voor openheid. Hoe duidelijker de verantwoordelijkheden van
zowel ouders als school zijn, hoe beter de communicatie verloopt. Door open te staan voor ouders
worden zowel; doelen van de school als van de ouders verwezenlijkt. Scholen en schoolteams zijn vaak
angstig voor een te grote invloed van ouders. Zij verschuilen zich achter hun professionaliteit. De focus
komt dan te eenzijdig te liggen op de doelen die de school wil bereiken. Verwachtingen van
leerkrachten beïnvloeden de prestaties van leerlingen. Het blijkt moeilijk om deze verwachtingen bij te
stellen.
Ouders: partners of klanten? (Peter de Vries, 2007)
Er is vaak sprake van een spanningsveld. Zijn ouders nu vooral klanten of toch vooral partner van de
school? Hiervoor dienen we eerst de begrippen klant en partner te verhelderen. Klant: Het begrip klant
veronderstelt, tenminste in de beleving van leerkrachten, dat ouders alles kunnen eisen. De klant is
immers koning. Echter, in etymologische zin betekent klant 'sterk geïnteresseerd'. Dit is dus eigenlijk
de ideale situatie, een ouder die werkelijk, oprecht en sterk geïnteresseerd is in de school. In het
verlengde hiervan spreken we van klantvriendelijkheid. Hierbij gaat het om de aspecten; trouw aan de
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klant, meeleven met de klant en beschikbaarheid voor de klant. Voor een school betekent dit, dat ze
haar afspraken nakomt, oprecht en professioneel meeleeft met de klant en zorgt dat je als school
beschikbaar bent. Maar ouders alleen als klant zien doet hen geen recht. Ze zijn ook partners die hun
kind aan de school toevertrouwen en bereid zijn met de school mee te denken.
Partner:
De term 'partners' veronderstelt gelijkwaardigheid tussen ouders en school. De term schept hierdoor
verwachtingen bij ouders, terwijl het toch de school is die in veel gevallen beslissingsbevoegdheid
heeft. De vraag die dan overblijft is dan of het al dan niet gewenst is dat ouders gelijkwaardige
beslispartners zouden moeten zijn als het gaat om hun kind. Focus op en gebruik van één van deze
twee termen doet geen recht aan de rol, die ouders vervullen. De emotionele betrokkenheid van
ouders bij hun kind is zo uniek, dat deze relatie niet is weer te geven in termen als 'klanten' of
'partners'! De relatie tussen school en ouders heeft echter wel klant- en partnerschapkenmerken. Maar
ouders gewoon als ouders beschouwen en tegemoet treden met begrip voor hun specifieke en
soms irrationele emoties, zorgt voor wederzijds respect.

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

De schoolgids
De jaarkalender annex informatieboekje
Maandelijkse nieuwsbrief
Email en indien geen email beschikbaar papieren brieven
Wekelijkse klassenmails
Schoolwapps 2.0: een app op de telefoon om te communiceren met ouders en info m.b.t. de
groep/school met hen te delen in een afgeschermde omgeving.
Website: www.ikchetzwanenbos.nl

N.B. Foto van leerlingen worden enkel geplaatst als hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is
verleend.

Klachtenregeling
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We adviseren u indien u vragen heeft
over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de groep van uw kind, in eerste instantie
contact op te nemen met de betreffende leerkracht.Indien het voorgaande naar uw mening niet tot een
bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij hem/haar
kunt u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken op de school. OPOZ heeft
een klachtenregeling. Deze is te vinden op de website van
OPOZ: https://www.opoz.nl/Ouders/Klachtenregeling.
De interne vertrouwenspersoon op onze school is: Marga Scheringa. Zij is te bereiken via het volgende
emailadres: m.scheringa@opoz.nl
De OPOZ - vertrouwenspersoon is: mevrouw L. van Oijen. Zij is te bereiken via het volgende
emailadres: vertrouwenspersoonopoz@gmail.com
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Open communicatie met individuele ouders
Uitgebreide IHI-procedure
Ouderkamer

•
•
•
•

Ondersteuning bij festiviteiten in en om het schoolgebouw
Begeleiden sporttoernooien
Begeleiding bij fietslessen (o.a praktisch verkeersexamen)

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 € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Avond-4-daagse

•

Paasfeest

•

Zomerfeest

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreis
Schoolkamp
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Details van deze verzekering zij op te vragen bij de directie van de school.

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:
Bij voorkeur telefonisch, maar via de mail en whatsapp is ook mogelijk

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een verlofformulier dat is op te vragen bij de directie.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

In de groepen 1 en 2 gebruiken wij het KIJK!-observatiesysteem om de ontwikkeling van onze leerlingen
te monitoren.
Jaarlijks nemen we de toetsen uit het CITO LOVS af (in de groepen 3 t/m 8).
De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met het observatie instrument Zien!
Deze toetsen worden uitgebreid geanalyseerd en zijn uitgangspunt voor het opstellen/bijstellen van
plannen van aanpak. Dit gebeurt op zowel groeps- als individueel niveau. Ook op schoolniveau worden
de resultaten geanalyseerd.
De resultaten en de daaruit voortvloeiende plannen van aanpak worden door de intern-begeleiders met
de groepsleerkrachten besproken. De schoolbrede analyse wordt door directie en IB gemaakt en
besproken binnen het team en met het College van Bestuur.
Met betrekking tot zowel de tussenresultaten als de eindresultaten leggen wij verantwoording af aan
zowel het bestuur als de onderwijsinspectie.

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

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

Percentage leerlingen

vso

20,5%

PrO

15,9%

vmbo-b

29,5%

vmbo-k

11,4%

vmbo-k / vmbo-(g)t

2,3%

vmbo-(g)t

4,5%

vmbo-(g)t / havo

2,3%

havo

9,1%

havo / vwo

2,3%

onbekend

2,3%

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:

Veiligheid

Zelfstandigheid

Respect en motivatie
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Onze bedoeling
Wij werken aan vertrouwen, zelfstandigheid, veiligheid en motivatie om kinderen tot leren te laten
komen, zodat zij zichzelf kunnen zijn en het maximale uit zichzelf kunnen en willen halen. Wij richten
ons op het leren, de groei en ontwikkeling van de kinderen om hen voor te bereiden op hun toekomst
en een betrokken rol in de maatschappij.
Leidend Principe: We stimuleren leerlingen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en
ontwikkeling. We leggen de focus op leren i.p.v. lesgeven. We kennen en sluiten aan bij de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We leren leerlingen hun eigen doelen te stellen en doelgericht
te werken. We maken leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leerproces (‘Leren zichtbaar
maken’).
Leidend Principe: We moedigen leerlingen aan om hun talenten te ontwikkelen. We zorgen voor een
breed aanbod. We zijn ons bewust dat er meer is dan cognitie. We hebben zicht op de talenten van de
leerlingen.
Leidend Principe: We werken als team voortdurend aan een verdere verbetering van het welbevinden
van de leerlingen. We creëren een veilige leeromgeving. We stimuleren de sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen. We stimuleren een groei-mindset. We hebben hoge verwachtingen van
leerlingen. We verwachten van leerlingen dat ze respectvol met elkaar omgaan.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Als schoolteam hebben wij in een aantal teambrede sessies onder begeleiding van externe deskundigen
onze bedoeling en onze leidende principes geformuleerd.
Dit kunnen we alleen succesvol uitdragen als een ieder zich kan herkennen in hetgeen we in
gezamenlijkheid hebben besproken en afgesproken.

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.
Het systeem van kwaliteitsontwikkeling en –bewaking op de scholen binnen het Openbaar Primair
Onderwijs Zoetermeer bestaat uit verschillende, onderling samenhangende onderdelen op
verschillende niveaus.
1.1 De onderwijsopbrengsten Het systeem van kwaliteitsontwikkeling en –bewaking draait in essentie
om de ontwikkeling c.q. bewaking van de onderwijsopbrengsten (de leerwinst). Alle elementen staan in
feite ten dienste hiervan. In directe zin worden op schoolniveau op basis van de resultaten van toetsen
de opbrengsten minimaal twee keer per jaar nauwgezet geanalyseerd en worden waar nodig plannen
van aanpak ter verbetering opgesteld en uitgevoerd. Het minimaal 1 keer per jaar opstellen en
bespreken van trendanalyses moet eveneens eventuele zwakke plekken zichtbaar maken. De
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resultaten van de schoolspecifieke trendanalyses worden ook op organisatieniveau besproken. De
onderwijs-opbrengsten worden op die wijze structureel op school- en bovenschoolniveau gevolgd. Dit
geheel heeft betrekking op methoden-gebonden toetsen, niet-methoden-gebonden toetsen uit
het leerlingvolgsysteem en de landelijke eindtoets groep 8. De onderwijsopbrengsten worden – indien
beschikbaar - steeds afgezet tegen landelijke of inspectienormen.
1.2 De monitoring van de onderwijsopbrengsten door het College van Bestuur Het College van Bestuur
volgt nauwgezet de onderwijsopbrengsten op de OPOZ-scholen. Scholen die structureel op onderdelen
onvoldoende scoren of voor wat betreft het oordeel van de inspectie in de gevarenzone komen,
moeten plannen van aanpak ontwikkelen en uitvoeren. Het College van Bestuur houdt daarbij
nadrukkelijk de vinger aan de pols.
1.3 De ‘helikopter-view’ De kwaliteit van de belangrijkste 12 onderdelen van het onderwijs op school
dient structureel te worden bewaakt. Daarvoor is een aantal checklists opgesteld, dat onderdeel
uitmaakt van dit beleidsdocument. Door de checklists, verdeeld over een periode van 4 schooljaren de
revue te laten passen, blijft de kwaliteit van de hele schoolorganisatie structureel in beeld. De
checklists worden ingevuld door de directieleden, (bouw)coördinatoren en andere personen binnen de
school, die actief willen meedenken m.b.t. de schoolontwikkeling. Elke checklist wordt voorzien van de
naam van degene, die hem heeft ingevuld. Dit stelt de directeur in de gelegenheid om desgewenst bij
betrokkene(n) nadere informatie in te winnen c.q. gericht nader overleg te plegen. Op basis van het
totaalresultaat per onderdeel volgt: A. geen actie, B. verbetering op onderdelen of C. geen actie. De
checklists met betrekking tot de veiligheid van het personeel en de leerlingen kennen een andere
opbouw, maar beogen hetzelfde doel: kwaliteitsbewaking en –verbetering. De ontwikkelde
checklists zijn niet (landelijk) genormeerd. Ze zijn ook niet als zodanig bedoeld. De checklists moeten
worden gezien als signaallijsten. Op organisatieniveau worden per onderdeel de resultaten gebundeld
en besproken. Elke school kan zich daarbij spiegelen aan de andere scholen (en daaruit conclusies
trekken), terwijl het resultaat op organisatieniveau ook kan leiden tot verbeteracties.
1.4 Een nadere analyse van de elementen die voor verbetering in aanmerking komen Aspecten, die uit
de ‘helikopter-view’ naar voren komen om op korte termijn, middellange termijn of via
schoolplanplanning te worden verbeterd, worden – teneinde een effectief plan van aanpak op te
kunnen stellen – eerst nader geanalyseerd. Dit kan desgewenst met behulp van de BOSkwaliteitskaarten, maar ook met behulp van andere al of niet erkende analyse-instrumenten. Jaarlijks
voeren de scholen – ongeacht het resultaat uit de ‘helikopter-view’ – ook een nadere (voor)analyse uit
met betrekking tot minimaal 2 onderdelen, die het daarop volgende schooljaar onderwerp zijn van
het uit te voeren school specifieke jaarplan. Met een nadere (voor)analyse kan veel startinformatie
worden verkregen en kan het draagvlak voor de uit te voeren activiteiten worden verbreed en kunnen
die activiteiten een kwalitatieve verdiepingsslag krijgen.
1.5 De procesevaluatie van de voorgenomen activiteiten in het kader van de
schoolplanontwikkeling Elke school beschikt over een schoolplan voor een periode
van 4 schooljaren. De huidige plannen omvatten de periode 2020-2024. Aanvullend daarop maakt elke
school per schooljaar een plan van aanpak voor de realisering van onderdelen uit het schoolplan voor de
korte termijn. Gedurende het schooljaar is er sprake van procesevaluatie om de uitvoering van het plan
te volgen en de kwaliteit ervan te bewaken. In het inhoudelijke deel van het schooljaarverslag wordt
hiervan aan het einde van het betreffende schooljaar schriftelijk verslag gedaan.
1.6 De veiligheid van het personeel en van de leerlingen. Tweejaarlijks wordt in de startfase van het
schooljaar de veiligheid van het personeel en van de leerlingen van de bovenbouw onder de loep
genomen. De betreffende checklists – voor wat de leerlingen betreft overgenomen van Vensters PO -
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zijn opgenomen in deze notitie. Een hoog veiligheidsgevoel vormt voor het personeel en voor de
leerlingen een belangrijke, kwalitatieve voorwaarde om met succes te participeren in c.q. deel te
nemen aan het onderwijsproces. Opvallende resultaten uit de enquête kunnen aanleiding geven tot
snelle actie. De checklists moeten worden gezien als signaallijsten. Op organisatieniveau worden de
resultaten gebundeld en besproken. Elke school kan de eigen resultaten daarbij spiegelen aan de
andere scholen (en daaruit conclusies trekken), terwijl het resultaat op organisatieniveau ook kan
leiden tot verbeteracties. Door de resultaten van de checklist voor de leerlingen in te voeren in Vensters
PO kan een school zich ook spiegelen aan landelijke resultaten.
1.7 De oudertevredenheidspeiling (OTP) en de lerarentevredenheidspeiling (LTP) Eens in de 4 jaren
wordt een OTP en een LTP uitgevoerd, eveneens gericht op de ontwikkeling en –bewaking van de
kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie. De resultaten kunnen onderling worden
vergeleken door de OPOZ-scholen, terwijl er ook landelijke kengetallen beschikbaar
zijn. Organisatiebreed worden de resultaten bekeken op gemeenschappelijke aandachtspunten. Waar
gewenst worden actieplannen ontwikkeld ter verhoging van de kwaliteit.
1.8 De Risico-inventarisatie & - evaluatie (RI&E) In het kader van de arbeidsomstandigheden wordt op
elke school eens in de 4 jaren een RI&E uitgevoerd gericht op de ontwikkeling en –bewaking van de
kwaliteit. Waar gewenst worden op school– en organisatieniveau actieplannen ontwikkeld ter
verhoging van die kwaliteit.
1.9 De resultaten van het jaarlijkse schoolbezoek door het College van Bestuur. Jaarlijks brengen de
leden van het College van Bestuur een schoolbezoek aan elke OPOZ-school, waarbij – samen met een
directielid of IB’er van de school - enkele lessituaties worden bezocht. De kwaliteit van het
onderwijs (en met name de instructie) staat centraal bij deze bezoeken. Het betreffende onderdeel uit
de – landelijk gecertificeerde - Competentiethermometer wordt daarbij als leidraad gehanteerd. Aan
het eind van elk schoolbezoek bespreekt het College van Bestuur de bevindingen met de directie,
terwijl deze achteraf ook op papier worden gesteld. Indien daartoe aanleiding bestaat worden
bevindingen op organisatieniveau aan de orde gesteld.
1.10 De resultaten van het inhoudelijk voortgangsoverleg tussen College van Bestuur en individuele
directeuren Drie keer per schooljaar hebben de leden van het College van Bestuur een inhoudelijk
voortgangsoverleg met individuele directeuren, waarbij onder meer de kwaliteit van (onderdelen
van) de school centraal staat. Uiteenlopende aspecten passeren de revue, waarbij de directeur onder
meer de voortgang m.b.t. de onderwijsopbrengsten schetst. Daarbij kunnen vervolgafspraken worden
gemaakt. Indien daartoe aanleiding bestaat worden bevindingen op organisatieniveau aan de orde
gesteld.
1.11 De resultaten van de kwaliteitsbezoeken van de rijksinspectie aan de scholen De
kwaliteitsbezoeken van de rijksinspectie aan de OPOZ-scholen zijn met name gericht op de kwaliteit
van het onderwijsproces en de onderwijsopbrengsten. Het rapport, waarin de resultaten van het
bezoek staan verwoord en waarin wordt aangegeven voor welk toezichtarrangement de school in
aanmerking komt, kan aanleiding vormen om een actieplan op te stellen ter verbetering van de
kwaliteit van aspecten, die niet voldoende scoren. Scholen, die van de inspectie het predicaat ‘zwak’ of
‘zeer zwak’ krijgen, zijn verplicht een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. Deze
scholen worden daarbij door het College van Bestuur nauwgezet gevolgd, gericht op het zo spoedig
mogelijk weer voldoen aan de norm ‘voldoende’. Het College van Bestuur volgt eveneens nauwgezet
die scholen, die dreigen ‘zwak’ te worden.
1.12 De kengetallen uit het jaarverslag van de school Jaarlijks verzamelen de scholen een
aantal kengetallen voor het schooljaarverslag. Door vergelijking van deze kengetallen met het resultaat
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van voorgaande jaren en met die van andere OPOZ-scholen kunnen conclusies worden getrokken, die –
vertaald in actieplannen – de basis vormen voor een kwaliteitsverbetering op
onderdelen. Organisatiebreed worden de resultaten jaarlijks gebundeld en kunnen individuele scholen
zich spiegelen aan de andere OPOZ-scholen, terwijl het geheel ook aanleiding kan geven tot acties op
organisatieniveau.
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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 - 14:45

- 14:45

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:45

- 14:45

-

Woensdag

-

08:30 - 11:45

- 11:45

-

Donderdag

-

08:30 - 14:45

- 14:45

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:45

- 14:45

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groepen 1 t/m 8

ma, di, woe, do

Zwemmen

JRK, groep 3SBO & groep 4SBO*

Maandag

* Leerlingen van groep 4 zwemmen mee als daar nog ruimte voor is.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kern Kinderopvang, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KernKinderopvang, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Deze opvang wordt verzorgd door Kern
Kinderopvang. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

19 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

26 april 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

16 juli 2021

29 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)

Directie/IB/Leerkrachten

alle dagen

in overleg

Het is altijd mogelijk de leerkracht, IB of directie te spreken. Graag vooraf een afspraak maken.
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