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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 Openbare Jenaplanschool De Bieshaar
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Jenaplanschool De Bieshaar
Kraailandhof 3
3828JN Hoogland
 0334801414
 http://www.bieshaarschool.nl
 info.bieshaar@meerkring.nl

Schoolbestuur
Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 4.091
 http://www.meerkring.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Wim Abbing

info.bieshaar@meerkring.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO De Eem.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

165

2021-2022

De Bieshaar is een Jenaplanschool in het hart van Hoogland. Een Gezonde School met een groen
schoolplein!
De Bieshaar heeft op dit moment ruim 160 kinderen. De meeste kinderen komen vanuit de wijk
Hoogland. Van de omringende wijken komen ook kinderen waardoor we een streekfunctie hebben. De
Jenaplanschool De Bieshaar is de enige Jenaplanschool in Amersfoort. De kinderen kunnen de hele dag
op school blijven en we hebben een uitstekende inpandige naschoolse voorzieningen.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
waardevormend

initiatiefrijk

ontwikkelingsgericht

creatief

respectvol

Missie en visie
De missie van de OJS De Bieshaar geeft aan wat we willen bereiken. Het geeft het bestaansrecht en het
fundament van onze school aan en geeft richting aan ons werken. De kern van ons Jenaplan
onderwijs is dat elk kind uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Daarom staat de
totale ontwikkeling van het kind bij ons centraal. Dat doen wij door kwalitatief goed onderwijs te
bieden vanuit een veilige pedagogische omgeving. Dat draagt bij aan de groei van de leerlingen tot
zelfstandige, creatieve en verantwoordelijk individuen. Wij vormen met elkaar een leef- en
werkgemeenschap waarin wij veel samen doen: samen spreken, samen werken, samen spelen en
samen vieren
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Identiteit
De Bieshaar heeft de keuze gemaakt om te werken volgens het Jenaplanconcept. Uitgangspunt is, dat
kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. Dit doen wij door te werken met 3 jarige
stamgroepen. De zorg voor een veilig leef- en werkklimaat staat bij ons dan ook centraal. Ook ouders
moeten zich op de Bieshaar thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat ouders bij ons op school
meepraten, meedenken en meehelpen. Kinderen leren op de Bieshaar niet alleen lezen, schrijven,
rekenen enz. Er is nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke en identiteitsontwikkeling van kinderen.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op de Bieshaar wordt samengewerkt in 3 bouwen: Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw. De
Middenbouw en de Bovenbouw werken met 3-jarige stamgroepen. Door te werken met 3-jarige
stamgroepen bevorderen wij het inlevingsvermogen van kinderen omdat ze elk jaar een andere positie
innemen in de groep (jongste, middelste, oudste). Het leren van en met elkaar gaat op deze manier
makkelijker. Het is vanzelfsprekend dat je iets wel of niet kunt in een stamgroep. Dan ligt elkaar helpen
voor de hand. De stamgroepleiders begeleiden de leerlingen in dit proces om met elkaar samen te
werken

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

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

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
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

1 uur

1 uur

5 uur

5 uur

8 u 30 min

8 u 30 min

Spel en beweging
kring (soc.
emo/taal.rekenen)
vieringen
Wereldoriëntatie
Blokuur/werken

Blokuur/werken: fijne motorische ontwikkeling (oa. voorbereidend schrijven) werken met
ontwikkelingsmateriaal. Creativiteitsontwikkeling, individuele leerroutes en extra uitdagingen. taal- en
rekenactiviteiten.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

3 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Kring (soc.
em/leeskring/WO
Schrijven
Vieringen
keuzecursus

Het blokuur wordt ingezet om te werken aan taal, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, verwerking,
rekenen Engels (Spaanse) taal.

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

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Groen schoolplein

Het team
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De jenaplanvisie van de school beperkt zich niet alleen tot de kinderen. Het is ook terug te vinden in de
wijze waarop de stamgroepleiders met elkaar samenwerken. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor het onderwijs bij ons op school. Dit doen we door:
- gezamenlijk vorm te geven aan inhoudelijk onderwijsprofiel
- blijvend ontwikkelen op basis van de kernkwaliteiten//competenties
- zorg dragen voor een goede borging van het geleerde.
Om op de Bieshaar te werken met de kinderen wordt er van de professionals verwacht dat zij:
- hoge verwachtingen hebben van kinderen
- oordeelvrij kunnen luisteren
- voorbeeldfunctie innemen
- doelgericht zijn
- communicatief sterk zijn
- coach en presteerder zijn

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Het lukt de school bijna altijd vervanging voor zieke of door andere omstandigheden afwezige
stamgroepleiders te vinden. Mocht dit niet lukken, dan verdelen we de leerlingen van deze groep over
andere groepen. De tweede dag geven we de leerlingen vrij, met de mogelijkheid tot opvang op school.
De derde dag krijgt een andere groep vrij en geeft de vrijgeroosterde stamgroepleider les in de groep
van de zieke stamgroepleider. De ouders krijgen een tijdige mail met uitleg. De Bieshaar heeft het
voordeel van veel parttime stamgroepleiders, die flexibel zijn om zo nu en dan in te vallen voor een
zieke collega.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de
school. Met SKA.
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Onderwijskundige informatie jonge kind
In de kleutergroepen wordt er thematisch gewerkt, dicht bij de belevingswereld van de kinderen.
Binnen een thema komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod: taalontwikkeling, beginnende
gecijferdheid, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling enz.
Als Jenaplanschool willen wij de kinderen graag zoveel mogelijk in contact laten komen met de wereld
en daarom waarderen wij het als ouders iets over hun werk of hobby komen vertellen wanneer het past
bij het thema.
SKA Kinderopvang
In ons gebouw bevindt zich kindcentrum Bubbels van Ska Kinderopvang, met een kinderdagverblijf,
een speelleergroep en een BSO. Wilt u gebruik maken van deze kinderopvang? Neemt u dan
rechtstreeks contact op met Ska Kinderopvang via www.ska.nl.

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
De Bieshaar heeft duidelijke ambities. Goed onderwijs geven aan alle kinderen. Dit is iedere dag een
uitdaging. Om dit zorgvuldig te doen en zowel aandacht te hebben voor de schoolbrede ontwikkeling
als recht te doen aan de ontwikkeling van ieder kind werken we handelingsgericht. De handelings- en
opbrengstgerichte cyclus wordt ieder jaar vastgelegd in een jaarplanning. Dit betekent dat er twee keer
per jaar nieuwe groepsplannen worden gemaakt. Deze worden in een groepsbespreking met de intern
begeleider besproken, geëvalueerd en weer bijgesteld. Daarnaast zijn er enkele keren per jaar
leerlingbesprekingen, waarbij er ruimte is om individuele leerlingen te bespreken. Om de
onderwijskwaliteit in de 3 jarige stamgroepen te waarborgen zijn er schoolbrede afspraken over
klassenmanagement. Er wordt lesgegeven volgens verschillende modellen, waardoor stamgroepleiders
op een efficiënte wijze instructie geven, zodat alle kinderen actief bij de les betrokken zijn. We werken
aan professionalisering door tijdens studiedagen en teamvergaderingen continue met elkaar te werken
aan verbetering van ons onderwijs. Stamgroepleiders krijgen ondersteuning bij en feedback op hun
handelen.
Op de Bieshaar vinden wij het belangrijk dat wij een afspiegeling vormen van de maatschappij. Ons
concept nodigt kinderen uit met elkaar samen te werken, elkaar te steunen en te ondersteunen. Ook de
ouders zijn hierbij betrokken en spelen een rol in de gemeenschap die wij met elkaar vormen. Op de
Bieshaar wordt er daarnaast vanuit de periodieke thema's aandacht geschonken aan burgerschap aan
de hand van projecten. Daarnaast worden de kinderen voorbereid op hun plek in de samenleving. Dat
doen wij door samen met de kinderen besluiten te leren nemen en inspraak te geven in de leefwerkgemeenschap. De volgende doelen worden gesteld in de levensbeschouwelijke lessen.Kennismaking met de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen en het bevorderen
van onderling begrip
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- Vanuit christendom, humanisme, boeddhisme en islam bij gedragen kan worden aan een
cultuur/klimaat van respect, ontmoeting en gesprek - Bijdragen aan de identiteitsontwikkeling, welzijn
en de trots van kinderen op basis van de door hen gemaakte keuzes met (maximale betrokkenheid van)
ouders.
Tot slot vinden er in de hogere groepen periodieke excursies plaats naar maatschappelijk relevant
plekken om zo de kinderen voor te bereiden op de samenleving. In ons schoolplan beschrijven wij de
volgende doelen: 1. Doorontwikkeling Jenaplan-concept 2. Rekenverbetertraject 3. Aanpak
hoogbegaafden.

Hoe bereiken we deze doelen?
De Bieshaar hanteert een kindvolgsysteem (BOSOS, Cito) om de ontwikkelingen van ieder kind in
beeld te brengen en te houden
De school werkt met onderwijsplannen om vanuit de school- en groepsanalyses het onderwijs te
evalueren en bij te stellen. In de onderwijsplannen worden de school - en bouwafspraken over ambities,
doelstellingen, onderwijstijd, didactische principes, differentiaties, organisatie en toetsen vastgelegd.
De school hanteert een gesprekscyclus waarbinnen de stamgoepleiders en directie overleg voeren en
afspraken maken over het taakbeleid, professionalisering en de uit te voeren onderwijstaken. De
professionalisering is gerelateerd aan de schoolontwikkeling en de eigen ambities van de
stamgroepleiders. De school werkt met een vierjaarlijks schoolplan (2020-2024) en daarvan afgeleide
jaarplannen en - evaluaties, waarin de verbeterthema's worden vastgelegd (jaarplan) en geëvalueerd
(jaarverslag). Het strategisch beleidsplan van ons bestuur de Meerkring is richtinggevend voor het
schoolplan
De school neemt tweejaarlijks het kind- en oudertevredenheidsonderzoek af. Twee jaarlijks is er ook
een medewerkers tevredenheidsonderzoek vanuit de stichting Meerkring.
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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 hebben we als school nauwkeurig beschreven welke zorg de school
kan bieden bij onderwijsbehoeften van leerlingen (basisondersteuning). Het profiel van De Bieshaar
biedt mogelijkheden om kinderen met een lichte vorm van dyslexie of dyscalculie op te nemen. Ook
kinderen die afstemming nodig hebben op werkhouding of concentratie kunnen we ondersteuning
bieden. Op gebied van gedragsproblemen is het afhankelijk van de aard van de problematiek en de
samenstelling van de groepen op De Bieshaar, of we een leerling kunnen inschrijven. Wanneer bij
leerlingen op termijn een onderwijsbehoefte ontstaat die buiten de basisondersteuning valt, kan in
overleg met een schoolondersteuner onderzocht worden naar welke mogelijkheden er zijn voor extra
ondersteuning van de leerling. In de vorm van een onderwijsarrangement zal deze ondersteuning dan
geboden worden. Soms op de eigen school, soms in een andere vorm van onderwijs en soms ook in een
combinatie van mogelijkheden.
De OJS De Bieshaar maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband de Eem:
SWV de EemSamenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 28 samenwerkende
schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn,
Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.
SWV de Eem biedt hulp
De school en de ouders bepalen samen in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat
het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs.
Een passend onderwijsaanbod voor elk kind
SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een
optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste
voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een
centrale rol. De onderwijsondersteuners van SWV de Eem ondersteunen de scholen bij de invulling van
hun zorgplicht met arrangementen om extra ondersteuning op school te realiseren of het afgeven van
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer het passend onderwijsaanbod een plaatsing op het
speciaal (basis)onderwijs is.
Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders
Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp
geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het
beste aanmelden?” In gesprek met de school krijg je vast antwoord op je vragen. Maar heb je extra
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informatie nodig dan of wil je praten met iemand die meedenkt over de oplossing van jouw probleem
dan kan je terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders.
Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders
Bel of mail met vragen,
T 033 3030488 - IPPOO
E ippoo@swvdeeem.nl
Telefonisch spreekuur/inloop
Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur
Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur
Adres Burgemeester de Beaufortweg 16 in Leusden

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
In de komende jaren werkt de Bieshaar verder aan het Jenaplanconcept. Op den duur geeft dat ruimte
om leerlingen met andere ondersteuningsbehoeften te kunnen helpen.

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

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Logopedist

Op De Bieshaar zijn een Intern Begeleider en een specialist meer- en hoogbegaafdheid aanwezig. De
Intern Begeleider houdt zich bezig met de schoolontwikkeling, kwaliteitszorg en de leerlingenzorg. De
specialist meer- en hoogbegaafdheid is belast met het begeleiden van leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong.

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
De school hanteert diverse programma's
- project- en actualiteitenkringen, sociaal-emotionele kringen, klassenvergaderingen
- rots en water training indien nodig
- signalering lijst/observatie lijsten van Scol
- maken gebruik van de methodiek "Kinderen en hun sociale talenten"
- Groepsgeluk

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
SCOL.
De Sociale Veiligheidsbeleving wordt afgenomen middels het instrument Scol.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Zevenboom

mirjam.zevenboom@meerkring.nl

anti-pestcoördinator

Schrijver

lisanne.schrijver@meerkring.nl

12

vertrouwenspersoon

Zevenboom

mirjam.zevenboom@meerkring.nl

vertrouwenspersoon

Schrijver

lisanne.schrijver@meerkring.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Binnen De Bieshaar vinden we de betrokkenheid van ouders heel erg belangrijk. We zijn er van
overtuigd dat doordat ouders zich betrokken voelen bij school, de leerlingen zich prettiger voelen op
school en dat dit hun leerresultaten ten goede komt. We werken samen met ouders, vanuit de
gedachte van de relatiedriehoek: ouder - kind - school. Samenwerken met ouders, betekent dat we
transparant zijn: Wat zien we, wat denken we dat de leerling nodig heeft en hoe kunnen we hierin
samen met ouders optrekken?

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden wekelijks op de hoogte gehouden over algemene schoolzaken via de Biesflits. Via
Parro- app krijgen zij deze informatie. Op stamgroep niveau krijgen ouders ook wekelijks bericht over
de gebeurtenissen in de stamgroep. Bij actuele of dringende zaken worden ouders ook via de Parro app geïnformeerd. Wanneer er vragen of zorgen zijn vanuit de ouders dan gaan wij ervan uit dat er een
afspraak gemaakt wordt om in een gesprek over het gevraagd onderwerp te spreken.
Ouders worden minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind mede aan
de hand van een verslag/portfolio (onderbouw) rapportage (bovenbouw). Dit zijn kind-ouderstamgroepleider gesprekken. Vooraf geven kind en ouders ook aan waar zij met de stamgroepleider
over van gedachten willen wisselen. Ouders van kinderen met extra onderwijs
ondersteuningsbehoeften worden in meerder 'grote" en 'kleine" overleggen actief betrokken bij de
onderwijsaanpak voor hun kind. Jaarlijks organiseert de Bieshaar een informatieavond waarin
gelijktijdig stamgroep- , bouw- en schoolinformatieavonden gericht op het onderwijs en de organisatie
van de school. Gelijktijdig wordt er door de MR/OV verantwoording afgelegd over hun
werkzaamheden. Ouders worden actief betrokken bij het organiseren van school- en ondersteunende
lesactiviteiten. Zij kunnen hun talent doorgeven en komen dan in de talentenbank te staan van waaruit
desgewenst geput wordt.
Een aantal keren per jaar wordt er een inloopochtend georganiseerd waar ouders een kijkje kunnen
nemen in de klas van hun kind. Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders en school weten wat er
speelt, worden er koffiemorgens georganiseerd.
Privacy
Stichting Meerkring, waar OJS De Bieshaar deel van uitmaakt, vindt het belangrijk om zorgvuldig om te
gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25
mei 2018 van kracht is geworden, vormt het uitgangspunt van het privacybeleid van alle scholen binnen
Stichting Meerkring.In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de
vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen
vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens
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worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De Bieshaar hanteert de wettelijke
bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en
leerlingdossiers. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die
leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Stichting Meerkring maakt met haar
leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt
voorkomen. Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Voor het gebruik van foto’s
en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen
wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om
eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Meer informatie over het privacybeleid van Stichting Meerkring vindt u op
www.meerkring.nl/meerkring/privacy.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets mis gaan. Zo ook op onze school. Meestal is dat
onopzettelijk, soms opzettelijk. Degene die zich slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van
anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen.Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste klachten over
de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden afgehandeld in onderling overleg tussen
ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding. Als dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet
mogelijk is of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen
op de klachtenregeling. Met deze regeling wordt bedoeld een zorgvuldige behandeling van klachten,
waarmee het belang van de betrokkenen en ook het belang van de school worden bediend. Deze
klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. De
klachtenregeling verwijst naar één of meerdere contactpersonen per school, die kunnen bemiddelen in
een conflict of kunnen de klager doorverwijzen naar een externe en onafhankelijke
vertrouwenspersoon. Vervolgens kunnen vertrouwenspersonen functioneren als aanspreekpunt bij
klachten en kunnen de klager eventueel doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).
Deze vertrouwenspersonen zijn te bereiken via het bestuurskantoor van Meerkring, 033-4799817
of info@meerkring.nl De klachtenregeling is te vinden op de website van Meerkring:
www.meerkring.nlOnderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, Postbus 85191 3508 AD
Utrecht, 030-2809590, info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nlOp onze school zijn
Lisanne Schrijver en Mirjam Zevenboom de vertrouwenspersonen.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

15

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Alle volwassenen, zowel ouders als stamgroepleiders, zijn samen verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de kinderen en de gang van zaken op school. Er wordt veel georganiseerd en geregeld
door school en de stamgroepsleiders. Daarbij zijn we afhankelijk van de hulp van ouders. Wij staan
open voor allerlei initiatieven en maken graag gebruik van uw talenten. Ouders kunnen op
verschillende manieren participeren. De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die activiteiten
organiseert voor de kinderen en de school daarin ondersteunt. Als er extra ondersteuning nodig is
bijvoorbeeld bij activiteiten, dan nemen de stamgroepleiders via Parro contact op met ouders.
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij werken samen met de directie
met betrekking tot (de controle op) het beleid.

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 € 65,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kamp groep 6, 7 en 8 (€ 95,00)

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Uit de overige vrijwillige schoolkosten worden o.a. Sinterklaas-, kerst- en eindfeest betaald

Alle kinderen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen kinderen uit omdat hun
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Kunt u dit bedrag niet betalen, wilt u
dan contact opnemen met de directie van de school. Er zijn meerdere mogelijkheden buiten u om, om
dan de uitjes en schoolreizen voor iedereen betaalbaar te houden.
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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:
via mail of telefonisch 's morgens voor 8.15 uur.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via de administratie kunnen de ouders een verlofformulier ophalen. Op de achterkant staan de
voorwaardes voor vrij vragen.

4.4

Toelatingsbeleid

Het toelatingsbeleid van de school vindt u op de website van school en ons bestuur.
(www.meerkring.nl)
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Bij De Bieshaar vinden we het belangrijk om via de methode- en citotoetsen continue te monitoren of
we de leerlingen het juiste onderwijsaanbod doen. Twee keer per jaar worden de Cito-toetsen
afgenomen conform het toetsbeleid van Stichting Meerkring. Deze toetsen worden geanalyseerd,
geëvalueerd en vervolgens verwerkt in de groepsplannen. Zo kunnen we zien of de leerlingen
voldoende groei doormaken en we onze onderwijsdoelen behalen. Daar waar nodig passen we het
onderwijsaanbod aan voor de gehele groep of voor de leerlingen die dat nodig hebben. De tussentijdse
resultaten zijn zichtbaar in het rapport en worden met ouders besproken tijdens de rapportgesprekken.

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.
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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.

SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare jenaplanschool De Bieshaar. De Border
heeft hetzelfde nummer, maar bevindt zich in een ander wijk en heeft een ander schoolprofiel. De
gegevens zijn dus van beide scholen tezamen. U krijgt dus geen juist beeld van de aparte scholen.
De Bieshaar
De resultaten liggen rond het gemiddelde. Maar een toets moet u vergelijken met de ontwikkeling van
uw kind. Wat is het leerrendement. In ons jaarverslag ziet u enkel onderdelen nader met cijfers
gespecificeerd. Een gemiddelde van de groep zegt verder helemaal niets. Als buitenstaander kunt u
alleen maar kijken naar twee getallen en concluderen of je boven of onder een gemiddelde zit. Een
score onder het gemiddelde kan goed zijn. Dit vanwege de vele zorg en de daarbij behorende
handelingsplannen en speciale aanpak die een kind nodig heeft. Dan kan een "lage" score voor het
desbetreffende kind wel een topprestatie zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
92,8%

Openbare Jenaplanschool De Bieshaar

96,4%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
47,7%

Openbare Jenaplanschool De Bieshaar

63,6%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (53,6%)
Vergelijkbare scholen
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5.3

Schooladviezen

SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare jenaplanschool De Bieshaar.
De Bieshaar
We hopen na een achttal basisschooljaren dat we voor alle kinderen die vorm van voortgezet onderwijs
hopen te vinden die het beste bij zijn/haar eigen ontwikkeling past. Daarbij is het oordeel van de
leerkracht van groep 8 (mede gevoed door de bevindingen van het team en eventueel opmerkingen van
de intern begeleider) voor de meeste scholen leidend. Alle ouders hebben deze gesprekken tot volle
tevredenheid met de stamgroepleider van de 8e jaars gevoerd.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

5,0%

vmbo-k

5,0%

vmbo-(g)t

20,0%

havo

30,0%

vwo

40,0%

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:

veilig schoolklimaat

respect & aandacht voor elkaar

weten wie je bent

Wij vinden een positief pedagogisch klimaat heel belangrijk. Ieder jaar starten we in alle groepen met
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de "Gouden Weken", zodat we vanaf de start van het schooljaar werken aan een positief groepsklimaat.
De leerkrachten maken samen met de leerlingen klassenafspraken. Daarnaast investeren we veel in
schoolbrede afspraken, zodat we zorgen voor een prettig schoolklimaat, waarin leerlingen zich veilig
voelen om samen te leren, werken en spelen.We werken met de methode . We zien de klas en de school
als een leer- en leefgemeenschap, waarbij we veel aandacht besteden aan sociale competenties en
democratisch burgerschap. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om op vreedzame wijze
conflicten op te lossen, zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en open te staan voor verschillen
tussen mensen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen en hun
mening mogen geven. We willen dat leerlingen zichzelf leren kennen, weten wie ze zijn en wat ze
willen. Zo proberen we te werken aan een positief zelfbeeld.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Naast de cognitieve ontwikkeling volgen we ook de sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Bij
de groepen 1-2 doen we dit met behulp van , dit wordt gedurende het hele jaar ingevuld, om de
ontwikkeling van de kleuters nauwgezet te volgen. Bij de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van scol.
Dit wordt twee keer per jaar door de leerkrachten ingevuld. De resultaten worden door de leerkracht
geanalyseerd en in het team besproken. Er wordt gekeken wat een groep of individuele leerlingen extra
nodig hebben en dit wordt meegenomen in het groepsplan.
Leerlingen van de groepen 7 & 8 vullen ook nog jaarlijks een tevredenheidsenquête in, waarbij we de
sociale veiligheid meten. De uitkomsten van deze ingevulde vragenlijsten worden met de leerkrachten
besproken en daar worden acties aan gekoppeld evt. per leerling of per groep/school.
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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

00:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:15

Dinsdag

00:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:15

Woensdag

00:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:15

Donderdag

00:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:15

Vrijdag

00:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:15

Opvang
Schooltijd

Maandag: Naschoolse opvang vanaf 14:00 uur tot 18:15 uur
Dinsdag: Naschoolse opvang vanaf 14:00 uur tot 18:15 uur
Woensdag: Naschoolse opvang vanaf 14:00 uur tot 18:15 uur
Donderdag: Naschoolse opvang vanaf 14:00 uur tot 18:15 uur
Vrijdag: Naschoolse opvang vanaf 14:00 uur tot 18:15 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKA Kinderopvang, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
In ons gebouw bevindt zich kind centrum Bubbels van Ska Kinderopvang, met een kinderdagverblijf,
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een speelleergroep, voorschoolse opvang en een naschoolse opvang. Wilt u gebruik maken van deze
kinderopvang? Neemt u dan rechtstreeks contact op met SKA Kinderopvang via www.ska.nl.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

07 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

05 maart 2023

Goede vrijdag pasen

07 april 2023

07 april 2023

Meivakantie

22 april 2023

07 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

29 mei 2023

Zomervakantie

08 juli 2023

20 augustus 2023

Gedurende het schooljaar zijn er ook nog studiedag dagen voor het personeel. De kinderen hebben die
dag geen les. De studiedagen zijn op:
20 september 2022
23 november 2022
10 februari 2023
9 maart 2023
11 april 2023
26 juni 2023
9 maart 2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

volgens afspraak

Dag(en)

Tijd(en)

werkdagen betreffend teamlid

na schooltijd
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Contact met stamgroepleider
Fijn, dat na corona iedereen weer de school in kan komen en we weer veel ouders live kunnen spreken.
We maken graag tijd voor u om te spreken over uw kind. Dit werkt vaak het beste als er een afspraak
voor gemaakt wordt. Graag mailen aan de stamgroepleider dat u een afspraak wilt maken; live op
school of via beeldbellen. De mails worden onder werktijd (8.00 - 17.00 uur) zo snel mogelijk
beantwoord; op de werkdagen van de stamgroepleider. Het is mogelijk dat het beantwoorden een dag
of paar dagen duurt. Op werkdagen van de stamgroepleider wordt de mail beantwoord.
Contact bij gescheiden ouders
Wij gaan ervan uit dat gescheiden ouders in het belang van hun kind allebei aanwezig zijn bij de
oudergesprekken.
Contact met directeur of intern begeleider
Wilt u met de directie of intern begeleider contact opnemen, dan kan dit altijd telefonisch of per mail.
Gaat het om en groepsaangelegenheid of een (leer)probleem van uw kind, dan moet dit ook bekend
zijn bij de groepsleerkracht. Volgens ons communicatieplan (welke in samenwerking met de MR is
opgesteld) staat een zo transparante en open communicatie voor.
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