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Voorwoord
"Ieder uniek, samen één!" Dat vinden wij belangrijk op De Burchtgaarde. Ieder kind is anders en mag
zichzelf zijn. We zijn een gezellige wijkschool waar kinderen de kans krijgen om elkaar te leren kennen
en hun talenten te ontwikkelen.
"De Burchtgaarde is TOP!"
Talent, Onderzoekend leren en Plezier zijn voor onze school de drie kernwaarden waar we ons op
richten. Op onze kleinschalige school creëren wij een heel prettige leeromgeving waar elk kind zich
ècht thuis, veilig en op zijn of haar gemak voelt. Wij zien elk kind als een uniek persoon met een eigen
karakter, talent, vaardigheden en groeimogelijkheden. Wij werken dan ook met enthousiasme en
plezier om De Burchtgaarde steeds verder te ontwikkelen tot een plek waar de cognitieve en sociaalemotionele mogelijkheden optimaal worden ontplooid.
Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen
zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. De informatie wordt door het jaar heen geactualiseerd.
Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster, stuur een mail aan
kbsdeburchtgaarde_info@inos.nl of bezoek de website van de school : www.burchtgaarde.nl
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 De Burchtgaarde.
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Kbs De Burchtgaarde
Stoutenburgstraat 26
4834LP Breda
 076-5650828
 http://www.burchtgaarde.nl
 kbsdeburchtgaarde_info@inos.nl
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Schoolbestuur
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 9.052
 http://www.inos.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Lorian Roos

lorian.roos@inos.nl

De directeur van de Burchtgaarde is vier dagen per week op school namelijk van maandag tot en met
donderdag.
Samen met de Intern Begeleider (IB-er) vormt zij het Management Team (MT) van de school.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV RSV Breda e.o. PO 30-03

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

134

2021-2022

Bij de teldatum van 1 oktober 2021 kwamen we uit op 134 leerlingen.

1.2

Missie en visie

3

.

Kenmerken van de school
Gezond schoolklimaat - Kanjer

TOP Talent Ontdekken Plezier

Kleinschalig karakter

Bewegend leren

Kleuteruniversiteit en Blink

Missie en visie
"Ieder uniek, samen één!" Dat vinden wij belangrijk op De Burchtgaarde. Ieder kind is anders en mag
zichzelf zijn. We zijn een gezellige wijkschool waar kinderen de kans krijgen om elkaar te leren kennen
en hun talenten te ontwikkelen.
Als jij als kind bij ons op school komt:
Bieden wij jou een heel prettige en veilige leeromgeving waar jij je écht thuis voelt. Jij bent een uniek
persoon met een eigen karakter, vaardigheden en groeimogelijkheden. Jij maakt als kind deel uit van
onze schoolgemeenschap die rekening houdt met elkaar, oog en oor heeft voor de ander en respectvol
met elkaar omgaat. Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige plek voor jou moet zijn. Rust en
respect zorgen hiervoor. Hierbij wordt er veel samengewerkt en ontdekt door zelf actief deel te nemen
aan jouw eigen leerproces. ‘Wat zou je graag willen leren?’ Om jouw leeromgeving zo optimaal
mogelijk te maken, vinden wij de steun van jouw ouders, de buurt, collega’s van andere scholen, erg
belangrijk. Voor ons ben jij uniek. Daarom ben jij welkom op onze school zoals je bent.
Als je als ouder je kind naar De Burchtgaarde laat komen:
Creëren wij een heel prettige en veilige leeromgeving waar uw kind zich écht thuis voelt. Wij zien elk
kind als een uniek persoon met een eigen karakter, vaardigheden en groeimogelijkheden. Wij werken
dan ook hard om De Burchtgaarde steeds verder te ontwikkelen tot een plek waar de cognitieve en
sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontplooid. Hiermee willen we de kinderen een
goede basis meegeven voor hun toekomst in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat de school
een veilige plek moet zijn, waar er rust en respect voor elkaar is. Bij het leren zullen we eigentijdse
inzichten vertalen naar praktisch handelen. Dat betekent dat we gebruik maken van moderne
methoden en (communicatie)middelen, samen leren en rekening houden met ieders individuele
ontwikkeling en mogelijkheden. Dit alles kunnen wij als team niet alleen. Ieders steun – van ouders, de
buurt, collega’s van andere scholen – is onontbeerlijk. Voor ons is elk kind uniek. Daarom zien wij altijd
uw kind in zijn eigenheid, mag uw kind zijn zoals het is.

Identiteit
4

De Burchtgaarde is een katholieke school waar iedereen welkom is. We zijn een afspiegeling van de
maatschappij en daar zijn we trots op! We streven naar respect en begrip voor elkaar met een positieve
benadering.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

We werken op onze school met een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat alle kinderen zijn
ingedeeld in jaargroepen. Alleen in groep 1/2 zitten de kinderen in een gemengde groep. Daarnaast
hebben we in het schooljaar 2022-2023 een combinatiegroep 4-5.
In groep 1/2 is er veel aandacht voor ontdekkend leren en wordt er veel in hoeken gewerkt. De
leerkracht stemt haar doelen af op de eigen ontwikkeling en initiatieven van
kinderen. Kleuteruniversiteit en Rekenrijk vormen de basis van het aanbod. De ontwikkelingslijnen
worden middels KIJK! geobserveerd, gevolgd en geregistreerd.
In alle groepen wordt er middels bewegend leren gewerkt en worden methodes gevolgd. In de
combinatiegroep, waar mogelijk, zal de groep regelmatig voor instructiemomenten worden
opgesplitst. De methodische lijnen worden in alle jaarklassen gevolgd. In de groepen drie tot en met
acht wordt gewerkt met Blink! Deze methodiek integreert de zaakvakken aardrijkskunde - geschiedenis
- biologie - natuurkunde en techniek tot één geheel, in de vorm van projecten. We hebben voor lezen,
schrijven, rekenen, taal en spelling moderne up-to-date methodes. De technische vaardigheden in
lezen, taal, schrijven en rekenen worden stap-voor-stap aangeboden. Dit vraagt differentiatie bij
instructie en bij verwerking in basis-, herhalings-, en zinvolle verrijkingsstof. Onderwijs moet flexibel
aansluiten bij het gemeten ontwikkelingsniveau en tempo van verschillende groepen kinderen. We
zetten zeer regelmatig Chromebooks in bij verwerking van leerstof, maar ook om zaken op te zoeken of
om werkstukken te maken. Kinderen groeien op in een digitale wereld en De Burchtgaarde draagt hier
aan bij middels de juiste devices om in te zetten.

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

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
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

7 u 10 min

7 u 10 min

5 uur

5 uur

4 u 20 min

4 u 20 min

lezen/taal/woordenschat
rekenen/getalbegrip
Lichamelijke opvoeding
Speelwerklessen
Buiten spelen
Overige
kringactiviteiten

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

2 u 30 min

3 uur

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

7 u 15 min

7 u 15 min

7 uur

7 u 45 min

8 u 30 min

8 u 45 min

5 uur

5 uur

5 u 45 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 30 min

2 uur

2 u 15 min

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur
Sociale redzaamheid en
verkeer

45 min

45 min

1 uur

45 min

1 uur

1 uur

45 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 uur

30 min

30 min

15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

Schrijven
Bevordering taalgebruik
Zelfstandig werken
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1 uur

1 uur

Pauze
1 u 15 min

•
•
•
•
•

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Leerlingen hebben in de hele basisschoolperiode recht op minimaal 7.520 uur onderwijstijd. Daar
moeten scholen zich aan houden.
Deze uren moeten worden besteed aan het geven van onderwijs.
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt
besteed.
De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de
behoeften van groepen en individuele leerlingen.
Er komen steeds meer methoden die vakken integreren zodat niet exact te achterhalen valt
hoeveel tijd aan een bepaald vak besteed wordt.

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

1 u 15 min

Bibliotheek
Speellokaal
Aula met een podium voor optredens
Aula als leerwerkplek
Plusklas
Taalatelier
Bewegend leerlokaal
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2.2

Het team

INOS kent een platte organisatie:
Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van
de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.
Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te
kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar
specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Verlof personeel
INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde
vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e (virtuele) school van INOS.
Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die
hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken
voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid,
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.
Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een
protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en
over de andere groepen wordt verdeeld.
Mocht al het bovenstaande niet mogelijk en dus niet afdoende zijn, dan worden de ouders verzocht de
eerstvolgende dag de kinderen thuis te houden. Dit is echter bij hoge uitzondering. Kinderen worden
nooit op de dag zelf naar huis gestuurd.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
De Druppeltjes van Kober.
In het gebouw heeft Kober een lokaal in gebruik als peuterspeelzaal gekoppeld aan VVE : De
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Druppeltjes.
Veel van deze peuters maken vervolgens de overstap naar onze school. Er wordt nauw samengewerkt
tussen de peuters van Kober en de kleuters van onze school. De peutertjes worden o.a. betrokken bij
gezamenlijke activiteiten, denk aan Sinterklaas, Kerst en carnaval. Maar ook lekker samen buiten
spelen. Daarnaast zijn er per schooljaar twee inloopochtenden voor alle peuters uit de omgeving om
kennis te komen maken met de basisschool.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Vijf kernvragen
In de manier waarop we lesgeven en doorgaande lijn binnen de school creëren zijn er voor ons vijf
kernvragen die daarbij leidend zijn:
1. Doen we de goede dingen ?
Maken we als team de juiste keuzes qua methodes en methodieken, doorlopen we daartoe het juiste
proces ? Is er een doorgaande lijn binnen de school bijvoorbeeld m.b.t. de manier waarop we het
zelfstandig werken inrichten ? Deze zaken komen in team-werkoverleggen aan bod en dit koppelen we
terug in o.a. de MR
2. Doen we de dingen ook goed ?
Zijn de kinderen en ouders tevreden over het onderwijs wat we geven? De lessen, de activiteiten, de
excursies, het groepsdoorbrekend werken tussen twee leerjaren ?
3. Hoe weten we dat ?
Hiervoor wordt jaarlijks een ouder- en leerling tevredenheidsenquête ingevuld. Daarnaast wordt dit
regelmatig nagegaan bij de leerlingen zelf. Ook in de leerlingenraad en de MR is dit een terugkerend
onderwerp van gesprek.
4. Vinden anderen dat ook ?
Ouders en de Inspectie van het Onderwijs zijn tevreden over de school. In de
oudertevredenheidsenquête blijkt het merendeel van de ouders tevreden te zijn. De IvhO waardeert
het pedagogisch klimaat binnen de school en koppelt daar het predicaat 'goed' aan.
5. Wat doen we met die wetenschap ?
We borgen en consolideren de goede aspecten van ons onderwijs en blijven ons verbeteren of
vernieuwen. Het basisonderwijs is dynamisch. Altijd in beweging, altijd op zoek naar nieuwe vormen en
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mogelijkheden van onderwijs. Dat willen wij op De Burchtgaarde ook : meegaan in de ontwikkelingen
van de 21-e eeuw.
Projectgroepen
Er zijn diverse projectgroepen op school die voor één en soms twee jaar een projectopdracht
meekrijgen. Vooral gericht op activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het komen tot een nieuwe
vorm van rapportage binnen de school of een projectgroep in het kader van PR voor de school in de
komende jaren. Korte heldere doelen en opdrachten die uitgevoerd moet worden. Initiatief en
eigenaarschap bij de projectleider, afstemming met MT voor proces en financiën en/of middelen. In
samenspraak met de MR.
Kwaliteitskader INOS
Vanaf 2013 werken we binnen INOS met het kwaliteit instrument “De KwaliteitWijzer’ van INOS.
Hiervoor is een intern auditteam geformeerd bestaande uit IB-er en twee leerkrachten. Doel is gericht
op bepalen, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Elk jaar vind
een interne audit plaats. Om het jaar is er ook een externe audit, waarbij medewerkers van INOS onze
school bezoeken.
Professionalisering en studiedagen
Tijdens studiedagen richten we ons op professionalisering en scholing van iedereen binnen het team
met een school specifiek onderwerp. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen van individuele
cursussen, opleidingen, symposia etc
Speerpunten komende jaren
•
•
•
•
•
•

Profilering en PR
Borgen Kind-gesprekken en MijnRapportfolio
Borgen Blink!
Bewegend leren verder ontwikkelen
Burgerschap
Groeimindset

Hoe bereiken we deze doelen?
Middels leren van data wordt er een analyse gemaakt van resultaten en opbrengsten. De IB-er werkt dit
uit en deelt het met de teamleden. Daarnaast zijn er drie keer per jaar groeps- en leerling-besprekingen
waarin de leerdoelen per groep en per individuele leerling worden besproken en geactualiseerd. Deze
individuele doelen worden door de leerkracht opgenomen in de weekplanning-map. Zodat het ook
voor een eventuele invaller in de groep uitvoerbaar wordt.
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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.
Om de goede ondersteuning en begeleiding aan onze leerlingen te behouden en waar nodig of
mogelijk te verbeteren gaan we het komende schooljaar aan de slag :
•

•

•

Om alle kinderen met een ondersteuningsbehoefte te bedienen. Dat kan bijvoorbeeld voor
kinderen met dyslexie middels remedial teaching (RT) in de groep of door een speciale leerkracht
die daar voor ingezet wordt. Door kinderen met meer - en hoogbegaafdheid te laten deelnemen
in de plusklas. Door taalzwakke kinderen extra woordenschat aan te leren via het Taalatelier in
samenwerking tussen de intern begeleider (IB-er) en docenten van De Nieuwe Veste.
In samenwerking met INOS gaan we door met het opstellen, bespreken en afronden van het
protocol meer- en hoogbegaafdheid (MHB) en het protocol ernstige reken-en
wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD). Dit alles goed te kunnen analyseren en
diagnosticeren om vervolgens de kinderen adequaat te kunnen begeleiden.
Tot slot willen we de (misschien wel verborgen) talenten van kinderen ontdekken en
ontwikkelen.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Behoud van de basis op orde, afsprakenkaarten borgen binnen de school.
Voor de specifieke coördinatoren (rekenen - taal – MHB) binnen de school geldt dat zij naast een
inspirerende en coachende rol ook een controlerende rol hebben op het gebied van het nakomen van
de afspraken zoals vermeld in de afsprakenkaarten. Versterken van de instructie, waarbij de focus
komt te liggen op het allereerst herstellen van hiaten bij de leerlingen om vervolgens de omslag te
maken naar het voorkomen van hiaten bij leerlingen. Oftewel : van preventief volgen naar actief
voorkomen.
Versterken van de basisondersteuning: kindgesprekken – groeimindset – referentieniveau’s en cruciale
leerdoelen – close reading – Logo 3000 van groep 1 tot en met groep 5.
MHB excellent: hogere denkvragen stellen, talentgesprekken met de leerlingen door de MHBspecialist binnen de school.Voor bovenstaande is de kwaliteit en professionaliteit van de leerkracht
van cruciaal belang. Dit op peil houden en waar mogelijk verbeteren zal speerpunt zijn in de
teamscholing voor de komende jaren.
Waar mogelijk zal ook voor individuele leerlingen Playing For Succes worden ingezet en is er een
samenwerking met LYCEO Opstap voor leerlingen van groep acht om hen te begeleiden bij de
overstap naar het voortgezet onderwijs.
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Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Remedial teacher

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Taalcoördinator

•

Rekencoördinator

Er zijn een rekencoördinator en een taalcoördinator aanwezig op school.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Kanjer gecertificeerd

Alle leerkrachten hebben de licentie Kanjertraining

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

Intern begeleider

Er is twee dagen een IB-er op school.

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

Sportcoach Breda Actief

Gedurende het gehele schooljaar is er elke maandag een sportcoach aanwezig.

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

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

14

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wij zijn een Kanjerschool. We gebruiken de Kanjertraining als middel in het anti-pestprotocol.
Voor meer informatie : bekijk ons anti-pestprotocol op Vensters.po

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Door ieder jaar in de groepen 6, 7 en 8 de tevredenheid en sociale veiligheid van leerlingen te meten
door middel van de Enquête Tool van Venters PO. In het afgelopen schooljaar 2021-2022 is de
tevredenheid van leerlingen en ouders gemeten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie
anti-pestcoördinator
vertrouwenspersoon

Naam
Esther van Gent en Marjolein
Koets
Esther van Gent en Marjolein
Koets
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E-mailadres
marjolein.koets@inos.nl
esther.vangent@inos.nl

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

In het kader van ouderbetrokkenheid, burgerschapsvorming en het voorbereiden van onze kinderen op
de toekomstige maatschappij, worden ouders betrokken bij het onderwijs aan hun eigen kind en dat
van alle andere kinderen binnen de school. “Vroeger dachten we te weten hoe de toekomst eruit zou
zien. Richtten we daar ons onderwijs op in. Echter tegenwoordig realiseren we onszelf steeds meer, dat
we niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Mogelijk leiden wij onze kinderen op naar
beroepen die nu nog niet bestaan”.
Op De Burchtgaarde willen wij de kinderen graag in aanraking laten komen met de huidige beroepen in
de maatschappij en de mogelijke beroepen van de toekomst. Leren vindt niet alleen plaats in de
schoolbankjes of vanuit de boeken. Steeds meer wordt er digitaal gewerkt. En uit onderzoek is
gebleken, dat ontdekkend- en/of betekenisvol leren de meeste impact heeft op kinderen als zij het zelf
zien, horen of ervaren. Hierbij hebben we de hulp van ouders nodig.
Middels een enquête genereren we een brede inventarisatie van de beroepen en talenten van ouders.
Of van kennissen in hun netwerk die bij kunnen dragen aan het betekenisvol leren van onze leerlingen.
Dit voor het houden van een mogelijke presentatie aan een groep, het geven van een workshop of
mogelijk zelfs een excursie voor de kinderen. Daarnaast vragen we ouders ook of er interesse is om te
helpen bij activiteiten die op of rond de school plaats vinden, of dat zij mogelijk lid willen worden van de
OuderRaad (OR). Tevens met als doel om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ouders als partners van
de school in relatie tot hun eigen kind en die van alle andere kinderen op school. De gegevens die wij er
uit genereren zijn puur voor intern gebruik op onze school. Ze worden niet gedeeld met anderen. Indien
we gebruik willen maken van aangeboden diensten, neemt de school persoonlijk contact op.
Daarnaast heb je ook de Medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad is het
overlegorgaan waarin ouders en personeel een bijdrage leveren aan het te voeren en te ontwikkelen
beleid van de school. Samen vergaderen zij over onderwerpen zoals het koersplan, de schoolgids, het
vakantierooster enz.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Via "Nieuwsbrief De Burchtgaarde" wordt diverse informatie gemeld, zoals :
•
•
•
•
•

Voorwoord van de directeur met algemene informatie naar ouders toe, waar zij van op de hoogte
dienen te zijn.
Activiteiten vanuit de klassen met verhalen en foto'
Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR) - ouderraad (OR) - leerlingenraad (LR)
Informatie vanuit Kober kinderopvang
informatie vanuit de wijk of Centrum Jeugd en Gezin (CJG), en dergelijke

We gebruiken daarnaast ook de Burchtgaarde Parro-app. Alle benodigde informatie is er te vinden we
houden de ouders van actuele of dringende zaken op de hoogte. Daarnaast houden we regelmatig
gesprekken en ouderavonden die via de Parro-app kunnen worden ingepland. Daarnaast worden
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ouders middels Klasbord geïnformeerd van wat er in de groepen gebeurt.

Klachtenregeling
Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. INOS wil deze missers natuurlijk graag oplossen voor de
direct betrokkenen. Daarnaast is het als onderwijsorganisatie van belang te leren van deze missers
zodat dit een volgende maal voorkomen kan worden.
Hebt u een klacht? In het kort zijn er de volgende mogelijkheden om uw klacht bespreekbaar te maken:
Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker. Een goed gesprek kan al
veel problemen oplossen. In de meeste gevallen lukt het om er samen aan uit te komen.
De school heeft twee schoolvertrouwenspersonen. Juf Marjolein Koets en juf Esther van Gent. Zij
kunnen u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. Mailadressen :
marjolein.koets@inos.nl of esther.vangent@inos.nl
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school.
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een
brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda). In die brief vertelt u
wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan uw
klacht direct zelf behandelen of de interne klachtencommissie vragen een advies te geven.
Daarnaast heeft INOS ook een externe vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is
Jacqueline Klerkx. Telefoonnummer 06-22348129. Website : www.vertrouwenswerk.nl . Emailadres :
jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl.
As het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de
landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet,
staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de
geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl).

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

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad (OR)

Bibliotheek, activiteiten bij feesten, luizencontrole, excursies, wijkactiviteiten, presentaties, workshops
etc.
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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:
•

carnaval, avondvierdaagse, afscheid groep 8, etc.

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. De school is verplicht dit te melden in de schoolgids.
Naast deze vrijwillige bijdrage wordt er aan ouders gevraagd een verplichte bijdrage te leveren aan de
kosten voor de schoolreis (meestal € 25,00 per kind*) en voor de ouders van leerlingen in groep acht
een verplichte bijdrage voor het schoolkamp (meestal € 70,00 per kind*).
* Bedragen zijn afhankelijk van jaarlijks mogelijke indexering en de werkelijke kosten.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
-U kunt telefonisch onze school bereiken op telefoonnummer 076-5650828
-Via de Parro schoolapp
-Buiten de schooltijden kunt u e-mailen naar kbsdeburchtgaarde_info@inos.nl
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via het standaardformulier vanuit Leerplicht die u bij Monique Bakx (administratief medewerkster)
kunt krijgen en bij goedkeuring door de directeur kan het verlof plaatsvinden.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Leerlingen maken de Cito leerlingvolgsysteem (LVS) midden toetsen. Deze worden in
groepsbesprekingen tussen Intern Begeleider( IB-er) en betreffende groepsleerkracht besproken. De
uitkomst van dit gesprek leidt tot een groepsplan / handelingsplan die in de weekplanning wordt
meegenomen door de leerkrachten. Leerlingen worden ofwel binnen de eigen groep door de eigen
leerkracht ondersteund (RT in de klas), ofwel door een leerkracht met een specifieke RT-taak buiten de
groep.
Middels analyse van opbrengsten en leren van data wordt dit tevens vanuit INOS bovenschools
aangestuurd. Binnen de Organisatorische Eenheid Jacinta-Rosmolen-Burchtgaarde wordt dit in een
overleg tussen directeuren en IB-ers geanalyseerd. Dit leidt tot een verbeterplan / plan van aanpak voor
de volgende periode. Dit overleg vindt twee maal per schooljaar plaats.

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
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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.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Sinds schooljaar 2020-2021 zijn we op school overgestapt van de Cito eindtoets, naar de AMN
eindtoets. De AMN Eindtoets onderscheidt zich van andere toetsen op verschillende vlakken. Zo is de
AMN Eindtoets volledig digitaal, adaptief op itemniveau en heeft de toets een bladerfunctie. De
leerling kan dus vooruit- en terugbladeren. Doordat de AMN Eindtoets adaptief op Itemniveau is,
worden onnodig moeilijke vragen voor leerlingen vermeden. De unieke mogelijkheid om in een
adaptieve toets vooruit en terug te bladeren zorgt er voor dat een leerling niet bij een vraag blijft
hangen. Deze opties voorkomen stress bij de leerlingen en maken de doorlooptijd van de eindtoets een
stuk korter.
Naast de eindtoets voor groep acht maken we ook gebruik van AMN Aansluiting PO-VO. Dit is een
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digitaal, psychologisch assessment voor leerlingen van groep zeven. Het geeft inzicht in wat een
leerling heeft geleerd met betrekking tot taal en rekenen, de vaardigheden. Daarnaast geeft het ook
inzicht in welke aanleg de leerling van nature heeft: de capaciteiten. Om een zo objectief en
betrouwbaar mogelijk beeld te geven wordt elke leerling vergeleken met een brede landelijke groep
leeftijdsgenoten (de referentiegroep).Onderzoek laat zien dat persoonlijkheid van een leerling op z’n
minst zo belangrijk is om goede resultaten te behalen als capaciteiten en vaardigheden. Aansluiting
PO-VO onderzoekt daarom naast capaciteit en vaardigheid óók gedrag, houding en interesses.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,7%

Kbs De Burchtgaarde

94,5%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
68,0%

Kbs De Burchtgaarde

57,0%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (45,5%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

In de bijlage vindt u de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs.
Het managementrapport eindtoets AMN - schooljaar 2020-2021
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

12,5%

vmbo-(g)t

29,2%
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havo

41,7%

vwo

16,7%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

sociale veiligheid

welbevinden van de leerlingen

een veilig schoolklimaat

Op school handelen we allemaal volgens de methode van de Kanjertraining. En met allemaal bedoelen
we niet alleen de leerkrachten. Ook de conciërge, de administratief medewerkster, de directeur en de
pedagogisch medewerksters van Kober handelen volgens deze afspraken. Zowel van de TSO (Tussen
Schoolse Opvang) alsook van de BSO (Buiten Schoolse Opvang). We spreken dus met ons allen
dezelfde taal. Dat maakt dat er een bijzonder goed pedagogisch klimaat is op De Burchtgaarde. De
inspecteur van het onderwijs was in oktober 2018 zeer te spreken over dit onderdeel van ons onderwijs.
Zij gaf hieraan het predikaat : goed !
Monitoring sociale veiligheid geeft volgende opbrengsten :
welbevinden leerlingen 7,3
sociale & fysieke veiligheid 8,3
ervaren aantasting veiligheid 9,1
percentage sociaal veilig 70 %

Werkwijze Sociale opbrengsten
Handelen en je gedragen volgens de juiste normen en waarden vinden wij op school heel belangrijk.
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Normen en waarden, twee verschillende begrippen die we graag als één laten klinken. Normen zijn
ongeschreven regels over hoe je je hoort te gedragen. Waarden zijn de achterliggende idealen die als
waardevol worden aangeduid; dingen die je belangrijk vindt, als persoon of als groep.
Schoolafspraken en klassenregels / klassenafspraken zijn tot stand gekomen tussen team - kinderen ouders. We hebben voor de Kanjer methode gekozen, omdat deze werkwijze het beste bij onze school
past. We nemen hier iedereen in mee die bij de school betrokken is. Dus ook de Kober Kinderopvang
medewerkers gaan mee in het proces vanuit de Kanjermethode.
We hanteren KIJK ! en Zien! als registratiemethode.
De sociale component komt ook met de IB-er in leerling- en groepsbesprekingen ter sprake.
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6

Schooltijden en opvang

BSO is georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag, via Kober. (www.kober.nl)
Opvang in vakanties vindt plaats op de locatie van de BSO Kober bij basisschool Jacinta.
Actuele informatie is te vinden op de website van de school: www.burchtgaarde.nl

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 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: opvang tot 18.30 uur door Kober
Dinsdag: opvang tot 18.30 uur door Kober
Woensdag: De kinderen van groep 1-2 zijn op woensdag vrij.
Donderdag: opvang tot 18.30 uur door Kober

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober kinderopvang , in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Jungletuin- Kober, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang in vakanties en vrije dagen vindt in
samenspraak met Kober plaats op de Jacintaschool, die in een aangrenzende wijk ligt.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 februari 2023

26 februari 2023

Meivakantie

29 april 2023

07 mei 2023

Zomervakantie

15 juli 2023

27 augustus 2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Tijd(en)

School

Maandag tot en met vrijdag

8:00-16:30 uur

CJG spreekuur Lesley Feskens

Woensdag

11:45-12:45 uur

Dit spreekuur met de school CJG-er (Centrum Jeugd en Gezin) is op woensdag, de laatste woensdag
van de maand.
Het is een vrij inloop, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De datums worden in de jaarkalender
opgenomen en zijn daar in terug te vinden.
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