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Voorwoord
De Koningin Emmaschool is een openbare school. Op de muur van onze school, bij de ingang, hangt
een bordje met daarop de volgende tekst: “Ik ben welkom”.
Dit is het uitgangspunt van onze school.
Zoekt u een onvergetelijke school voor uw kind? Komt u eens langs om sfeer te proeven, maar doet u
dat vooral wanneer we met z’n allen aan het werk zijn. Binnen zult u ontdekken dat de omgeving
uitdagend is voor de kinderen en inspirerend werkt. Wij geven binnen de grenzen van het mogelijke
passend onderwijs, immers elk kind is uniek. We houden rekening met verschillen, we hebben respect
voor elkaar en gaan samen op ontdekking.
Tussen de bezigheden van onze leerlingen door zult u op school veel ouders tegenkomen. Ouders zijn
zeer welkom; gewoon voor een gesprek of voor een dag op stap met een excursie, maar ook als
hulpvader of -moeder bij de vele activiteiten die er jaarlijks plaatsvinden. Wij zijn blij met een bijzonder
actieve ouderraad (OR), die van onschatbare waarde voor de school is. Er is een zeer betrokken
medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en meebeslist over vele schoolse zaken.
Ook de leerlingen spreken een woordje mee; de leerlingen worden vertegenwoordigd door een
leerlingenraad. Deze schoolgids is geschreven met de bedoeling u te informeren over de wijze waarop
wij met elkaar werken, over de sfeer, over de communicatie, over gebruikte lesmethoden, over de wijze
waarop de leerlingenzorg georganiseerd is, over de rol van ouders binnen de school, enz. Deze gids
leidt u langs mogelijke vragen waarop u een antwoord zoekt. Een school is altijd bezig zichzelf verder te
ontwikkelen. Elke school kent sterke en zwakke punten. Sterke punten kunnen verder worden
uitgebouwd en zwakke punten kunnen worden beschouwd als ontwikkelpunten.
Onze school is een school waar ook veel buitenschoolse activiteiten plaatsvinden. Een jaarlijks bezoek
aan het natuurgebied Meijendel, het jaarlijkse schoolkamp en het ieder jaar organiseren van een
gezamenlijk schoolproject zijn tradities waar we graag aan vast willen houden.
Naast de basisvaardigheden taal en rekenen besteden we ook veel aandacht aan creatieve vakken en is
er aandacht voor cultuur. We behalen doorgaans voldoende tot goede resultaten. De school is continue
in ontwikkeling, altijd werkend aan een betere kwaliteit waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Als
u voor onze school kiest, doet u dat in principe voor een reeks van jaren. In die jaren gaan we u kind het
nodige leren: natuurlijk rekenen, taal, lezen en alle andere kennisvakken op de basisschool. Maar, dat
niet alleen: Ook de manier waarop je met anderen om moet gaan, creativiteit en de lichamelijke
ontwikkeling horen daarbij.
We doen dit met de gedachte dat, als uw kind na al die jaren onze school verlaten heeft, hierop met
plezier terug kan kijken.
André Romeijn Directeur Obs Koningin Emma
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Algemene gegevens

Contactgegevens
obs Koningin Emma
Jan Kortlandstraat 9
2871DA Schoonhoven
 0182383105
 http://www.koningin-emmaschool.nl
 directie.emma@onderwijsprimair.nl
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Extra locaties
Locatie De Vogelweide
Merellaan 7
2872AM Schoonhoven
 0182-386938

Schoolbestuur
Stichting Onderwijs Primair
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 2.570
 http://www.onderwijsprimair.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

André Romeijn

andreromeijn@onderwijsprimair.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland
.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

374

2021-2022
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Missie en visie
WAT leren onze kinderen?
In de missie van onze school beschrijven we wat we de kinderen op onze school willen meegeven.
Waardoor maken we het verschil voor de kinderen, de ouders, de medewerkers de omgeving, de
samenleving?
Wat leren de kinderen gedurende de periode dat ze op de Emmaschool zitten?
Kennis en vaardigheden
De basiskennis en -vaardigheden (de kerndoelen van taalontwikkeling, lees- en rekenonderwijs)
vormen het fundament onder de ontwikkeling. Het is nodig om het beste uit kinderen te halen. We
willen deze leerdoelen en leerlijnen dan ook bewaken en vasthouden. Ze zijn de bouwstenen om later
te kunnen functioneren in de maatschappij. Hierbij is niet alleen kennis belangrijk. We leren kinderen
probleem-oplossend te denken en te werken en we begeleiden kinderen in hun transfer: het kunnen
toepassen van geleerde in andere situaties. Naast taal en rekenen beschouwen we ook kennis over de
wereld als basiskennis.
Talenten ontdekken en ontwikkelen
We vinden het erg belangrijk dat kinderen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook
behouden. Ze ontwikkelen op onze school voldoende zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die
ze in hun leven tegenkomen. We vinden het erg belangrijk dat kinderen een goed zelfbeeld hebben en
dat ze zich ervan bewust zijn dat ze in hun leven zelf keuzes kunnen maken. We helpen kinderen niet
alleen vertrouwen te hebben in zichzelf, maar ook in anderen. We ondersteunen hen bij het
ontwikkelen van meningsvorming, zodat ze beter in staat zijn om voor zichzelf op te komen en zichzelf
te presenteren. We helpen de kinderen hun interesses en talenten te ontdekken. Daarvoor is onder
meer nodig: het ontwikkelen van zelfkennis, eigenheid, flexibel zijn, doorzettingsvermogen, omgaan
met tegenslagen, nauwkeurigheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid en het lef om iets nieuws te
ondernemen. We helpen kinderen hun talenten verder te ontwikkelen en mede daardoor ook plezier te
hebben in het leren en het leven. We leren hen ontdekken en ervaren waar ze goed en minder goed in
zijn. We helpen hen het beste in zichzelf naar boven te halen en waken er voor niet eindeloos te oefenen
op mindere punten.
Sociale vaardigheden en samenwerken
Rekening houden met elkaar, samenwerken, open staan en mede daardoor leren van elkaar is
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belangrijker. We leren kinderen hoe belangrijk samenwerken is en wat het betekent om voor anderen
het verschil te maken, elkaar te helpen, iets voor anderen te betekenen, op te komen voor anderen. We
werken aan sociale en emotionele vaardigheden: goede omgangsvormen, goed leren samenwerken,
écht naar elkaar luisteren, empathie, respectvol met anderen omgaan, eerlijk zijn, contact maken,
vrienden maken en houden, accepteren en gebruik maken van verschillen, kunnen uiten van gevoelens
en gedachten, praten over hetgeen hen bezig houdt. We schenken aandacht aan verschillende culturen
en levensbeschouwingen en we leren kinderen onderlinge verschillen te zien als rijkdom, als kans om
samen te werken en van elkaar te leren. Om goed te kunnen samenwerken is goed communiceren een
zeer belangrijke vaardigheid mondeling, schriftelijk en digitaal. Dit betekent onder andere actief
luisteren, empathie, open staan voor andere meningen, vragen stellen, eigen gedachten en gevoelens
onder woorden kunnen brengen .
Verantwoordelijkheid
Als school leveren we een bijdrage aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Daarbij is het nemen van
eigen verantwoordelijkheid van belang: leren voor jezelf op te komen, zelf keuzes leren maken, het
nastreven van doelen, kunnen focussen. Weten dat je sommige dingen zelf al kunt, maar dat je voor
andere dingen hulp vraagt. We geven kinderen echter ook mee dat je niet alleen bent op deze wereld,
maar dat je ook een verantwoordelijkheid hebt voor anderen en voor de wereld om je heen. We
ontwikkelen openheid en respect voor anderen en voor de omgeving, zowel in het klein als in het groot:
voor het omgaan met materialen, voor andere culturen, voor het milieu, voor de natuur, het zorgvuldig
omgaan met energie. Ze leren dat ze zelf in kleinere kring een rol kunnen spelen als het gaat om
duurzaamheid, in het behouden van een gezonde wereld. Kennis van de wereld is daarbij een vereiste.
Dit doen we onder meer door kinderen te leren samenhangen te zien, informatie met elkaar verbinden
en door ze kritisch te leren denken.
Onderzoekende houding en leren leren
Door onderzoekend bezig te zijn, leren we kinderen leren en dagen we hen uit tot verwondering en
interesse. Ze beseffen dat leren een levenslang proces is en hoe je het beste kunt leren. We vinden het
belangrijk om dit samen met de ouders te doen. Bij het leren leren hoort onder meer het vinden van
informatie en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. We stimuleren een open, kritische en
nieuwsgierige houding, we leren kinderen vragen te stellen. We bevorderen zelfstandigheid op onze
school, goed kunnen plannen, organiseren en presenteren, zelf initiatief nemen en experimenteren.
Kinderen leren focussen tijdens het leren. We geven hen hulpmiddelen om zichzelf, de ander en de
wereld beter te begrijpen en we leren hen leren. Het inzetten van effectieve informatietechnologie kan
daarbij helpen. Met behulp van techniek en van de technologie maken we op onze school het onderwijs
boeiender voor deze tijd. Daarnaast is er aandacht voor ICT en mediawijsheid. We vinden het van
belang dat we kinderen leren hoe ze op een verantwoorde en respectvolle manier ermee om kunnen
gaan. We besteden niet alleen aandacht aan de rijke mogelijkheden, maar ook aan de mogelijke risico's
en de beperkingen die de nieuwe technologie en media met zich meebrengen.
Creativiteit
We willen dat kinderen hun toekomst als een uitdaging ervaren en hen de hulpmiddelen geven om die
toekomst vorm te geven. Creatief denken en handelen (“out of the box”), flexibel zijn, grenzen
verleggen, durven loslaten, nieuwe wegen durven en kunnen inslaan, denken in oplossingen, blijven
leren vanuit brede interesses zijn daarbij essentieel. We gaan ervan uit dat creativiteit steeds
belangrijker wordt in de samenleving en dus veel voor de ontwikkeling van kinderen kan betekenen.
Naast het denken en handelen op een originele wijze speelt creativiteit op onze school ook een
belangrijke rol bij de creatieve vakken, o.a. tekenen, muziek, dans, drama en handvaardigheid. We
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nemen deze vakken serieus. We geven ze grotendeels zelf, maar jaarlijks laten we ook kunstenaars met
de kinderen aan de slag gaan, zodat een breed en volledig aanbod ontstaat. We werken ook hier
opbrengstgericht.
HOE leren onze kinderen?
Pedagogisch klimaat
De relatie en de interactie tussen de kinderen en de leerkracht vinden we groot belang voor goed
onderwijs. Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan het pedagogisch klimaat. Kinderen voelen
zich veilig in onze school. Ze durven dingen te bespreken, te vragen, met ideeën te komen. Ze durven
fouten te maken omdat dit hoort bij het leren. Leerkrachten communiceren zorgvuldig met de
kinderen, geven goede feedback en ze staan open voor ideeën en inbreng van de kinderen. In de hele
school maken we daarbij gebruik van de kernwaarden die we ook met de kinderen bespreken.
Boeiend en betekenisvol
De school verzorgt betekenisvol onderwijs om kinderen intrinsiek te motiveren zodat er sprake is van
eigenaarschap. We geven vorm aan boeiend onderwijs zodat kinderen betrokken zijn, veel leren en hun
talenten kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om kennis en cognitieve ontwikkeling. Om
ons onderwijs boeiend en betekenisvol te maken, gebruiken we een variatie aan werkvormen waardoor
er voldoende uitdaging is voor de kinderen. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om een verbinding
te maken tussen de school en het leven buiten de school. Dit doen we onder meer door de werkelijkheid
in de klas te halen en met de klas naar de werkelijkheid te gaan. Ook het begeleiden van transfer vinden
we belangrijk: waar zou je het geleerde nog meer kunnen gebruiken?
Opbrengstgericht
We vinden het belangrijk dat kinderen van alle activiteiten op school iets leren. Dat doen we door
opbrengstgericht te werken. Een van de kenmerken daarvan is dat we bij alle lessen en activiteiten het
lesdoel aangeven zodat de leerkracht en de kinderen daarop kunnen focussen. “Wat gaan we vandaag
leren?” in plaats van “Wat gaan we vandaag doen?” We vinden het daarbij tevens van belang dat er
sprake is van een doorgaande lijn bij alle vakken, zodat we in alle groepen goed kunnen aansluiten bij
reeds bestaande voorkennis. Leerkrachten houden rekening met verschillen door aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften van kinderen.
Klassenmanagement
Voor goed onderwijs vinden we een duidelijke structuur nodig. Leerkrachten scheppen een omgeving
waarin kinderen met succes kunnen leren en werken. Voor iedereen is bijvoorbeeld helder wat er
verwacht wordt, waar dingen te vinden zijn, welke afspraken er zijn. Lessen en andere activiteiten
worden zorgvuldig voorbereid.
Rijke leeromgeving
We laten kinderen leren in een rustige, veilige en rijke leeromgeving, waarin leerkrachten een scala aan
wisselende werkvormen toepassen, gevoed door recente inzichten. Daarbij maken we onder andere
gebruik van goede materialen en van de uitgangspunten en werkwijzen die kansen bieden op
ontwikkeling. Kinderen leren op onze school onder meer door samen te werken met behulp van
coöperatieve werkvormen. Ze krijgen kansen om zelf van informatie kennis te maken (constructivisme)
en hun kennis toe te passen. We maken gebruik van de nieuwe kennis over de hersenen met behulp van
de breinprincipes: relatie, focus, herhaling, zintuigelijk rijk, voortbouw en creatie.
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Samenwerken
Als school hebben we belangrijke taak bij de ontwikkeling van de kinderen. Maar we kunnen het als
school niet alleen. Daarom werken we op de eerste plaats samen met ouders. We zorgen voor goede
communicatie, we informeren ouders zorgvuldig over en naar hun kind. We werken ook samen met
ander personen en instanties die bij de ontwikkeling van onze kinderen een rol spelen. Hierbij valt te
denken aan logopedie, arts, maatschappelijk werk, orthopedagoog, onderzoekscentra, verenigingen,
bedrijven en andere groepen en organisaties.

Identiteit
Wij zijn een openbare school en de aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in
onze onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een
diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan
specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of overtuiging. Vanaf groep 5 kunnen de ouders kiezen voor Godsdienstig of Humanistisch
Vormingsonderwijs, gegeven door een vakleerkracht. Om de diversiteit zo breed mogelijk te houden
kunnen de ouders jaarlijks een keuze maken.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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
De groepen 1 en 2 besteden hun tijd, elke dag, aan leren in de kring, de speel/werkles, bewegen, zowel
binnen als buiten en muziek.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Elke schooldag op de Emmaschool begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Elke dag hetzelfde, voor
jong en oud.
Dat betekent dat per schooljaar de kinderen ongeveer 960 uur naar school gaan . Grofweg wordt de
helft daarvan gevuld met rekenen, lezen en taal.

8

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

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Muziek

Verlof personeel
Bij ziekte of verlof van een leerkracht hanteren wij het volgende stappenplan:
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•
•
•
•

2.3

Eerst wordt een beroep gedaan op onze vervangingspool
Als er geen externe vervanger is dan worden ouders met een onderwijsbevoegdheid gevraagd.
We hebben momenteel drie ouders die hiertoe bereid zijn
Mocht ook dit niets opleveren dan worden er parttimers van school benaderd
Als de eerste drie mogelijkheden gevolgd zijn en er is nog geen vervanger gevonden dan kunnen
we terugvallen op onze twee onderwijsassistenten of leerkrachten met andere taken ( gym,
plusklas, ondersteuning)

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Waardse Kids en Ziezo.

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
Ons systeem voor kwaliteitszorg richt zich in de eerste plaats op schoolontwikkeling. De scholen
werken daartoe met WMK vanuit een meerjarenplanning. Deze planning laat zien welke metingen
wanneer uitgevoerd worden. Belangrijke metingen zijn; de metingen van de basiskwaliteit en de
veiligheidsmeting van leerlingen.
De werkwijze van de scholen is als volgt: meten, analyseren, interventies vaststellen en bespreken en
publiceren.
De resultaten van de leerlingen worden systematisch met elkaar geanalyseerd en besproken. Onder
resultaten verstaan we resultaten (eind- en tussentoetsen), sociale resultaten en het vervolgsucces ( is
de plaats in VO-3 overeenkomstig met ons advies). De scholen beschikken over procedures en normen
voor de resultaten.
In de derde plaats richt onze kwaliteitszorg zich op het lesgeven van de leraren. Onze scholen
beschikken over een aantal kijkwijzers en we gebruiken voor het observeren vanaf 1 augustus 2019 het
instrument Mijn Schoolteam. Onze scholen beschikken naast informatie over de lesgevende kwaliteiten
van de leraren, ook informatie over het functioneren van het team als geheel.
Onderwijskundige verwachtingen
Wij werken met een schoolstandaard voor alle vakgebieden en voor alle groepen waar gewerkt wordt
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met de citoscreening.
Deze standaard ligt boven het landelijk gemiddelde; de helft van onze kinderen stroomt uit naar
HAVO/VWO.
Wat zijn onze ontwikkelpunten voor het schooljaar 2022-2023?
•

De Emma heeft inmiddels een levende visie/missie geformuleerd voor het onderwijs van de
komende jaren. Daaruit voortvloeiend komen kleinere tussendoelen
Voor nieuwe collega’s is een planmatige introductie ingezet

•

•

•
•

De nieuwe collega’s op de Emma hebben scholing gehad mbt het lesmodel van Doordacht
Lesgeven in het algemeen en daarbij specifiek voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Dat
doen we volgens het “Teach the Teacher-systeem”
De leerkrachten bezoeken elkaar in het kader van Lesson Study. Daarbij worden lessen doordacht
lesgeven verbeterd; het kunnen lessen betreffen over rekenen of begrijpend lezen/begrijpend
luisteren.
In het kader van hun persoonlijke ontwikkeling volgen teamleden individuele trajecten
We investeren dit schooljaar in voortgezet technisch lezen

Hoe bereiken we deze doelen?
Planmatige introductie nieuwe collega's - hiervoor is een (digitaal) pakket samengesteld. Diverse
collega's nemen een onderdeel hiervan voor hun rekening, uitgezet in een tijdpad. Een naaste collega
fungeert als mentor
Scholing Doordacht Lesgeven - 4 collega's zijn opgeleid als specialist Doordacht Lesgeven en als coach.
Twee boven- en twee onderbouwcollega's. Volgens een jaarrooster zijn alle momenten bekend waarop
zij uitgeroosterd zijn om collega's te bezoeken. Verslag van deze bezoeken vindt plaats in het
stuurgroepoverleg, eenmaal per kwartaal.
Lesson Study - Volgens een jaarrooster zijn alle momenten bekend waarop collega's elkaar kunnen
bezoeken. Verslag hiervan in bouwvergaderingen; deze vinden maandelijks plaats
Voortgezet technisch lezen - Op grond van onze visie op onderwijs paste de methode "Karakter" het
best bij ons onderwijskundig vraagstuk. Na zes weken zal een studiemoment plaatsvinden met een
methodespecialist n.a.v. vraagstukken. Verdere monitoring na afname van de M- en E-toetsen
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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.
In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen welke zorg wij kunnen bieden, wat onze ambities op dit
gebied zijn en waar onze grenzen aan de mogelijkheden liggen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Voor de toekomst richten we ons op een specialist taal/lezen.
Verder zijn er vier collega's opgeleid tot interne coach en specialist Doordacht Lesgeven. Om deze
ontwikkeling nog meer duurzaam te maken wordt dit aantal uitgebreid.

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

Rekenspecialist

•

Remedial teacher

Onze collega Carolien de Pater is de rekenspecialist van de Emmaschool.
Onze collega Debbie van Engelen verzorgt het aanbod in onze eigen plusklas.

Sociaal-emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

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

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

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

3.2

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op de Emma gebruiken we het Programma Alternatieve Denkstrategieën. ( PAD)
Om kinderen en ouders uit te leggen wat dat betekent, vertalen scholen het ook vaak met ‘Proberen
Anders te Denken’. Het PAD-leerplan is ontwikkeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen tussen de vier en twaalf jaar te stimuleren. De leraren kunnen met het PAD-leerplan op
professionele wijze werken aan de sociale en emotionele competenties van hun leerlingen. PAD is in die
zin een preventief programma.
Doel
Het PAD-leerplan heeft twee hoofddoelstellingen:
Het bevorderen van de zelfkennis en de sociale vaardigheid van de leerlingen: leerlingen krijgen inzicht
in de manier waarop hun emoties invloed hebben op hun eigen functioneren. Daardoor worden ze
vaardiger in het omgaan met anderen.
Het bevorderen van onderwijskundige en opvoedkundige processen in de groep.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
De Emmaschool vraagt jaarlijks aan de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hoe ze het
schoolklimaat ervaren. Het instrument "Zien" wordt tweemaal per jaar door de leerkracht ingevuld.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Romeijn

andreromeijn@onderwijsprimair.nl

vertrouwenspersoon

van der Graaf

annettevandergraaf@onderwijsprimair.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk ouders bij de school te betrekken. We denken dat uw
betrokkenheid bij de school ervoor zorgt dat het enthousiasme waarmee gewerkt wordt verder wordt
vergroot. Door uw inzet kunnen veel activiteiten van de grond komen. Vrijwel dagelijks zijn er ouders in
de school te vinden die assisteren bij geheel uitlopende activiteiten: ondersteuning bij de speel – leesset
in groep 3, begeleiding bij excursies, hulp bij de aankleding van het gebouw, voorbereiding van feesten,
het verzorgen van een gastles, boeken kaften, assistentie bij sportwedstrijden, het opzetten en/of
begeleiding van het schoolkamp, meedenken over het beleid van school etc. De OR checkt jaarlijks
welke ouders op welk terrein willen helpen. Ook via de Emm@il en de informatieborden bij de
onderbouw wordt regelmatig een beroep op u gedaan. Uw hulp is voor de school van onschatbare
waarde.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Om ouders op de hoogte te maken maken we gebruik van een aantal communicatiemiddelen:
Elke twee weken en indien nodig vaker ontvangen ouders digitaal onze nieuwsbrief, de Emm@il . Deze
brief wordt meestal op vrijdag verzonden en bevat alle actuele informatie. Op onze website kunt u
terecht voor algemene informatie over de school. Ook maken we gebruik van de SchoolApp Social
Schools; hiermee kunnen leerkrachten rechtstreeks met de ouders van de kinderen uit hun klas
communiceren.
Als het om de ontwikkeling van de kinderen gaat is vaak een gesprek het beste middel. Formeel
spreken leerkrachten en ouders ( in de bovenbouw met de kinderen er bij) elkaar drie keer per
schooljaar, maar indien nodig gebeurt dit vaker. Het initiatief hiertoe is wederzijds.

Klachtenregeling
Een klacht en dan....
Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u terecht bij de leerkracht
van het kind en bij de leiding van de school. De meeste klachten zullen in onderling overleg op een
juiste wijze worden afgehandeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of als de aard
van de klacht daar aanleiding toegeeft, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Het bestuur
van de Stichting Onderwijs Primair heeft voor de openbare basisscholen een klachtenregeling
vastgesteld.
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1607/File/07022019_Klachtenregeling_Onderwi
js_Primair_2019_vastgesteld.pdf
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van
strafmaatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Binnen de
stichting Onderwijs Primair is een vertrouwenspersoon benoemd. U kunt zich indien nodig wenden tot:
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Stichting School & Veiligheid Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht 030 - 285 65 31
vertrouwenswerk@schoolenveiligheid.nl
Giti Bán – g.ban@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 08
Frank Brouwer – f.brouwer@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 35
De vertrouwenspersoon zal nagaan of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. De
vertrouwenspersoon kan de klager zo nodig verwijzen naar andere instanties. Ze kan de klager
eventueel begeleiden bij de verdere procedure.
Een klacht kan worden ingediend bij:

Stichting Onderwijs Primair Vaartland 3-5

2821 LH Stolwijk

Maar u kunt ook bij de landelijke klachtencommissie terecht, waarvan u hieronder het adres vindt:
Secretariaat Landelijke Klachtencommissie, Postbus 30435 2500 GK Den Haag. De
klachtencommissie zal de klacht nader onderzoeken. De klager en de aangeklaagde worden door de
commissie gehoord. Binnen vier weken na de hoorzitting brengt de commissie verslag uit aan de
Stichting Onderwijs Primair. De commissie deelt aan de klager, de aangeklaagde en de directeur van de
school mee of de klacht naar mening van de commissie al dan niet gegrond is. De klachtencommissie
kan ook een aanbeveling doen over de te nemen maatregelen. Binnen vier weken na ontvangst van het
advies van de klachtencommissie deelt de Stichting Onderwijs Primair aan de betrokkenen mee of zij
het eens is met het oordeel van de klachtencommissie en of zij aanleiding ziet om maatregelen te
treffen en zo ja, welke maatregelen. Op verzoek van de inspectie van het onderwijs
Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111.
Meldcode
Wij volgen het afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor het Onderwijs
en leerplicht/RMC. U kunt het afwegingskader terugvinden op www.onderwijsprimair.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Tussen de bezigheden van onze leerlingen door zult u op school veel ouders tegenkomen. Ouders zijn
zeer welkom; gewoon voor een gesprek of voor een dag op stap met een excursie, maar ook als
hulpvader of -moeder bij de vele activiteiten die er jaarlijks plaatsvinden. Wij zijn blij met een bijzonder
actieve ouderraad (OR), die van onschatbare waarde voor de school is. Er is een zeer betrokken
medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en meebeslist over vele schoolse zaken.
Hieronder een kleine greep uit activiteiten waarbij ouders een helpende hand bieden: onze
schoolbibliotheek, het schoolkamp, begeleiding naar het zwembad, de organisatie van Sinterklaas,
kerst, Pasen, het schoolproject en de afscheidsmusical, begeleiding bij excursies ....en nog veel meer.

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 € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kosten voor het schoolproject, het Paasontbijt

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De overige schoolkosten zijn de kosten van ons schoolkamp. De school bezit zelf een uitgebreide,
volledige kampeeruitrusting waardoor de kosten beperkt zijn. Deze kosten bestaan voornamelijk uit
het eten en drinken en de huur van het kampeerterrein.

De ouderbijdrage is vrijwillig; mocht betaling in één keer bezwaarlijk zijn dan kunt u het bedrag ook in
termijnen voldoen. Als u niet wilt of kunt betalen vragen we u contact op te nemen met de
penningmeester van de ouderraad. Uw kind zal echter nooit uitgesloten worden van de extra
activiteiten, bekostigd uit deze vrijwillige bijdrage.
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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:
Als kinderen ziek zijn vragen wij de ouders dit, voor schooltijd, telefonisch door te geven.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof aanvragen middels het daartoe bestemde verlofformulier of via de mail.

4.4

Toelatingsbeleid

Voor kleuters die in gaan stromen is er altijd plaats. De meeste nieuwe leerlingen worden aangemeld
als ze twee en een half, drie jaar zijn. De meeste ouders laten dit voorafgaan door een
kennismakingsgesprek en rondleiding op de locatie. Een paar weken voor hun vierde verjaardag
worden "wendagen" met de ouders afgesproken en als het kind vier is wordt het ingeschreven en is
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daarmee leerling van de Koningin Emmaschool. Daarna kan het elk dag komen.
Bij "zij-instroom" , meestal kinderen die verhuizen, is er altijd een kennismakingsgesprek met de ouders
( en soms leerling). We nemen ook altijd contact op met de vorige school voor een warme overdracht.
Mocht het leerlingaantal in de gewenste groep te groot worden vanwege zij-instroom ( meer dan 30
kinderen) , dan wordt een plaats aangeboden in de parallelgroep op de andere locatie. Tellen beide
leerjaren 30 kinderen dan krijgt de leerling een plaats op de wachtlijst voor dat leerjaar.

4.5

Hoe we omgaan met gegevens

De gegevens die we van u verwerken zijn: contactgegevens (naam, adres, postcode, telefoonnummer
(s), mailadres(sen)) nationaliteit, geboorteplaats en BSN gegevens van de ouders of voogd gegevens
huisarts, medische gegevens (indien van invloed kunnen op het welbevinden)
Andere gegevens die we verwerken zijn: groep en leerkracht onderwijsvoortgang (op basis van onder
meer toetsen) sociaal emotionele ontwikkeling op basis van gesprekken die we met u hebben
gevoerd (u bent in kennis gesteld van het verslag) rapportages van derden na uw uitdrukkelijke
toestemming Het is voor de school niet mogelijk om zonder deze gegevens onderwijs te geven.
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken
met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk
zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van
onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het
onderwijs op onze school beter te maken, maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen
verbeteren.
Op uw verzoek en met uw toestemming verwerken wij ook overige medische gegevens en de religie. Zo
kan de school rekening houden met allergieën, voedselvoorkeuren en adequaat handelen in een
noodsituatie. Wij verwerken persoonsgegevens met een reden. Wij verwerken persoonsgegevens om
onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben we de gegevens van uw
kind nodig om uw kind aan te melden als leerling van onze school, om de studievoortgang bij te houden
en om uw kind te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we de wettelijke
verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals het ministerie van
onderwijs, de leerplicht, het samenwerkingsverband en de accountant.
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen alleen met uw toestemming verwerkt worden. Onze
stichtingsbestuurder is de eindverantwoordelijke voor het naleven van de privacywetgeving.
Het delen van gegevens
We maken gebruik van de diensten van educatieve uitgeverijen. Denk aan het
leerlingadministratie programma, de schoolapp en de educatieve programma’s op de Chromebook,
iPad en notebooks van de leerlingen. Met al deze bedrijven hebben we goede afspraken gemaakt over
hoe ze met deze gegevens om gaan en hoe ze de gegevens beveiligen. In een verwerkersovereenkomst
worden deze afspraken vastgelegd. Wij zullen nooit de gegevens van u en uw kinderen verkopen of
verhuren aan deze of andere partijen. Hierbij worden wij ondersteund
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door Sivon (belangenbehartiging) en ICTotaal (ten behoeve van ons Informatiebescherming en Privacy
Plan (IBP)).
Toegang
De leerlinggegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigen leerkracht, de directie en de CLZ. Ook kan de
kwaliteitsmedewerker van de stichting inzage hebben in de gegevens.
Bewaren
De gegevens van uw kinderen worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan. De gegevens
worden na 5 jaar vernietigd, zowel digitaal als op papier. Alleen de contactgegevens mogen langer
bewaard worden voor bijvoorbeeld een reünie.
Beeldmateriaal
Beeldmateriaal wordt nooit zonder uw toestemming gepubliceerd. De school vraagt jaarlijks uw
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en u mag altijd de toestemming
intrekken. Vragen? Heeft u nog vragen over ons privacyprotocol, dan kunt u contact opnemen met José
Schildwacht, functionaris gegevensbescherming fg@onderwijsprimair.nl
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

We gebruiken de halfjaarlijkse CITO-screening om de tussenresultaten te meten. Op grond hiervan
stellen we ons onderwijs bij of gaan we door op de opgeslagen weg.

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
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.
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OBS Koningin Emma laat de afgelopen drie jaren een lichte stijging zien. Middels eigen trendanalyses
volgen we dit nauwlettend.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,2%

obs Koningin Emma

96,0%

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)
66,9%

obs Koningin Emma

61,1%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs in Schoonhoven krijgen we de volgende feedback: op de
eindadviezen van OBS Koningin Emma kunnen we bouwen en vertrouwen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

10,6%

vmbo-k

2,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t

2,1%

vmbo-(g)t

14,9%

vmbo-(g)t / havo

21,3%

havo

17,0%

havo / vwo

10,6%
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vwo

5.4

21,3%

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:

Relatie

Competentie

Autonomie

Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Wij willen kinderen
zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag aanleren. Wij overleggen regelmatig met ouders, omdat
school hierin samen met de ouders moet optrekken. Ons gezamenlijke doel is dat kinderen met plezier
naar school gaan. Om voor de doorgaande lijn in alle groepen te zorgen hebben wij gekozen voor de
PAD-methode( Programma Alternatieve Denkstrategieën).

Werkwijze Sociale opbrengsten
Rekening houden met elkaar, samenwerken, open staan en mede daardoor leren van elkaar is
belangrijker. We leren kinderen hoe belangrijk samenwerken is en wat het betekent om voor anderen
het verschil te maken, elkaar te helpen, iets voor anderen te betekenen, op te komen voor anderen. We
werken aan sociale en emotionele vaardigheden: goede omgangsvormen, goed leren samenwerken,
écht naar elkaar luisteren, empathie, respectvol met anderen omgaan, eerlijk zijn, contact maken,
vrienden maken en houden, accepteren en gebruik maken van verschillen, kunnen uiten van gevoelens
en gedachten, praten over hetgeen hen bezig houdt. We schenken aandacht aan verschillende culturen
en levensbeschouwingen en we leren kinderen onderlinge verschillen te zien als rijkdom, als kans om
samen te werken en van elkaar te leren. Om goed te kunnen samenwerken is goed communiceren een
zeer belangrijke vaardigheid mondeling, schriftelijk en digitaal. Dit betekent onder andere actief
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luisteren, empathie, open staan voor andere meningen, vragen stellen, eigen gedachten en gevoelens
onder woorden kunnen brengen

24

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 -

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 -

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 -

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 -

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 -

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
25

Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

05 maart 2023

Paasvakantie

07 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

24 april 2023

07 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Tweede Pinsterdag

29 mei 2023

29 mei 2023

Zomervakantie

08 juli 2023

20 augustus 2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Directie

Maandag t/m vrijdag

08.30 -17:00

Coördinator Leerlingzorg

Dinsdag t/m donderdag

08.30 - 17.00
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