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Voorwoord
Waarom een schoolgids?
Elke school heeft een eigen sfeer. Elke school gaat op een eigen manier om met leerlingen en leerstof.
In deze schoolgids laten we zien hoe het er op onze school aan toe gaat. Hoe wij op De Hovenschool
denken over onderwijs en school. Wat ouders van ons mogen verwachten en ook wat onze beoogde
resultaten zijn. Kortom, in niet te veel pagina's proberen we een zo compleet en duidelijk mogelijk
beeld van onze school te schetsen. De schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de
medezeggenschapsraad, teamleden en de directie. De schoolgids is eigenlijk een beknopte vertaling
van ons schoolplan. Voor geïnteresseerden ligt het schoolplan op school ter inzage.
Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij
beantwoorden uw vragen graag.
Namens team De Hovenschool,
Marlies de Boer
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Hovenschool
Langestraat 1
7419AP Deventer
 0570615069
 http://www.hovenschool.nl
 info@hovenschool.nl

Schoolbestuur
Zinder
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 3.383
 https://zinderonderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Marlies de Boer

m.deboer@hovenschool.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Sine Limite, Cooperatie Passend Ond. Deventer.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

233

2021-2022

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Openbare buurtschool

Vakkundigheid

Hovenschool........Natuurlijk

Veiligheid en rust

Eigenheid en eigenaarschap

Missie en visie
Missie: De missie van De Hovenschool is dat leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen in een
plezierige omgeving. Hiervoor geven we de leerlingen op zowel cognitief als sociaal gebied een goede
basis mee. Alle ochtenden richten wij ons volledig op de basisvaardigheden lezen, rekenen en spellen.
Wij willen de kinderen een solide basis meegeven om zich in de samenleving te kunnen redden.
Daarnaast bieden wij alle leerlingen onderwijs waarmee zij hun talenten kunnen ontwikkelen en waarbij
ze optimaal worden uitgedaagd. Wij motiveren leerlingen om hun eigen leerproces mee vorm te geven.
Wij laten ze eigen keuzes maken bij het stellen van leer- en onderzoeksvragen waarvoor ze zelf de
verantwoordelijkheid leren dragen. Leerlingen leren samen hun creativiteit ontdekken en ontwikkelen
doordat wij procesgericht werken. Op de Hovenschool werken wij aan een positief zelfbeeld van onze
leerlingen, waarin zij kritisch durven zijn op hun eigen handelen. Ze leren trots te zijn op hun eigen
leerproces. Wij dagen leerlingen uit om zich creatief te ontwikkelen. Wij leren leerlingen daarnaast
respectvol om te gaan met mens, dier en omgeving. Wij gebruiken de natuur en onze omgeving om
leerlingen spelenderwijs te laten leren en ontdekken. Wij leren kinderen dat alles met elkaar
samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Wij leren ze daarbij dat ze hierin een eigen rol hebben.
Visie: Op De Hovenschool voelen alle leerlingen zich veilig en worden alle leerlingen gezien. Wij geven
leerlingen mee dat zij respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Vakkundige leerkrachten creëren
de voorwaarden om persoonlijke groei en talentontwikkeling mogelijk te maken. Leerkrachten
stimuleren samenwerking waardoor leerlingen van en met elkaar leren. Leerlingen zijn
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medeverantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Wij geven leerlingen daarom de ruimte om zelf keuzes
te maken binnen gegeven kaders. Wij streven er naar dat alle leerlingen met plezier naar school gaan.

Identiteit
De Hovenschool is een openbare buurtschool.
Kiest u voor het openbaar onderwijs, dan kiest u voor een school die kinderen leert om respectvol
samen te leven en te werken. De openbare school als samenleving in het klein. De kinderen hebben
immers uiteenlopende achtergronden: maatschappelijk, cultureel, religieus en levensbeschouwelijk.
Die onderlinge verschillen gebruiken we actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Een school waar
ontmoeting, verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan. De school is een
van de belangrijkste plaatsen van waaruit kinderen hun eigen leefstijl en waarden ontwikkelen. Daarom
zijn de verschillende denkbeelden en meningen op een openbare school zo belangrijk. Ze dragen bij
aan een prettige en veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich op hun gemak
voelen. Een plek waar ze zich prima kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs en de samenleving.
Het karakter van een school wordt bepaald door leerlingen, leerkrachten en door u als ouder/ verzorger.
Wij bieden onderwijs dat verder gaat dan leren “rekenen en schrijven”, hoe belangrijk we deze
basisvaardigheden ook vinden. Persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind staan voorop. De
Hovenschool hecht veel waarde aan uw inbreng, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad waar u
samen met de leerkrachten over uiteenlopende zaken kunt praten en denken. De betrokkenheid van
ouders, samen met de professionaliteit van de leerkrachten en de verscheidenheid aan kinderen,
zorgen voor een levendige school. Een school waar uw kind zich thuis voelt.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Wij streven zoveel mogelijk naar leerstofjaargroepen. Dit is vanwege leerlingaantallen niet altijd
mogelijk. We werken in die gevallen met combinatiegroepen. Wij streven ernaar groepen zoveel
mogelijk intact te houden van het ene naar het andere leerjaar. Dit om de binding binnen de groep te
versterken en uit te bouwen.

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

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
Leerjaar 1

Leerjaar 2

8 uur

8 uur

5 uur

5 uur

Bewegingsonderwijs/
binnen en buiten spel

6 u 45 min

6 u 45 min

Kunstzinnige en
creatieve vorming

4 uur

4 uur

sociaal emotionele
ontwikkeling

2 uur

2 uur

Vak
Taal
Rekenen

De kleuterbouw werkt met de SLO (kerndoelen) doelen, thematisch en met het kleuter volgsysteem
Bosos.
De totale onderwijstijd in acht jaar is 7520 uur. Dat is 940 uur per schooljaar.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 uur

6 u 45 min

5 u 15 min

4 u 15 min

3 u 45 min

3 u 45 min

6 u 45 min

8 uur

8 uur

8 uur

7 uur

7 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
1 uur

Handschrift
ontwikkeling

2 uur

1 uur

30 min

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

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Computerlokaal
Een schooltuin
Een buitenlokaal

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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30 min

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bij verlof of ziekte van leerkrachten kunnen wij een aanvraag voor een invaller doen bij PON,
Personeelscluster Oost Nederland. Zij hebben een groot bestand van invallers, waar wij als
Hovenschool gebruik van maken.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in
de buurt. Met Sam en Max buitenschoolse opvang, Sam en Max peuterspeelzaal en Tante Kaat
Kinderopvang.
Op de Worp, in het Hovenhuus, is de peuterspeelzaal Sam en Max gevestigd. Er is regelmatig contact
met de peuterspeelzaal en er wordt voor een zorgvuldige overdracht naar de basisschool gezorgd.
Sine Limite, het Samenwerkingsverband Passend onderwijs, heeft ook contact met Sam en Max. Op
deze manier zijn deze kinderen goed in beeld en kan een doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar de
basisschool gewaarborgd worden.
De buitenschoolse opvang wordt geregeld door Sam en Max. De kinderen worden op school opgehaald
en lopen samen naar het Hovenhuus.

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 inspectie beoordeelt de kwaliteitszorg op de Hovenschool als Goed. Op onze school hebben we een
goed systeem van kwaliteitszorg waardoor wij goed zicht hebben op de onderwijskwaliteit van de
school. Zo hebben wij goed zicht op de leerlingenpopulatie, de opbrengsten en het
onderwijsleerproces. Wij werken met actieplannen, waar ook in bij wordt gehouden hoe de
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verbeterprocessen verlopen. Gemaakte afspraken zijn geborgd. Wij voelen ons samen verantwoordelijk
voor de kinderen en de school. Zie inspectierapport maart 2017.
Zie voor verdere uitwerking het Schoolplan 2022-2024.
Alle scholen binnen Zinder doorlopen eenzelfde kwaliteitscyclus en verwerken enkele gedeelde
bovenschoolse ontwikkeldoelen vanuit het koersplan in hun eigen tweejaarlijkse schoolplannen. Het
schoolplan behelst een jaarplan en resulteert in actieplannen die door teamleden uitgevoerd worden.
Met een goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg houdt de schoolleiding overzicht over alles wat er
binnen de school moet gebeuren. De directeur krijgt alle schoolaspecten regelmatig onder ogen, kan zo
bijsturen en de schoolontwikkelingen met het hele team delen.

Hoe bereiken we deze doelen?
Door volgens de kwaliteitscirkel van Deming te werken (Plan,Do, Check, Act) monitoren wij onze
gestelde doelen. Wij werken met actieteams. Zij werken volgens een vaste planning. Zo kennen we
bijvoorbeeld het actieteam taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, ict enz.
Binnen Zinder bespreken schoolleiders regelmatig hun schoolontwikkelingen met andere schoolleiders
en delen reflectiedocumenten. Ook wordt samen geëvalueerd op de voortgang van de gezamenlijke
doelen. De directeur legt verantwoording af over de schoolplanontwikkeling aan de bestuurder tijdens
werkbesprekingen en schoolbezoeken. De directeur spreekt met de MR regelmatig de
schoolontwikkeling door.
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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 het schooljaar 2020-2021 is een nieuw School OndersteuningsProfiel (SOP) opgesteld in
samenwerking met het samenwerkingsverband Sine Limite. Het SOP is uitgewerkt in een poster voor
school en een uitgave voor ouders. De SOP-tekst voor ouders is te vinden op www.scholenopdekaart.nl
en onze website www.hovenschool.nl. In dit profiel staat omschreven hoe we de leerlingen met een
extra ondersteuningsvraag begeleiden. In algemene zin kan worden gesteld dat op de Hovenschool
passend onderwijs wordt geboden aan leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. Wij stemmen
onze aanpak af op de onderwijsbehoeften van de leerling en houden in onze pedagogische en
didactische aanpak o.a. rekening met de volgende leerlingen:
- VVE leerlingen
- Leerlingen met een eigen leerlijn of ontwikkelingsperspectief
- Leerlingen met een arrangement (voorheen rugzak) vanuit het samenwerkingsverband
- Hoogbegaafde leerlingen
- Dyslectische leerlingen
- Leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis)
Op de Hovenschool worden verschillende materialen en methodes ingezet om deze groep leerlingen
extra te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan de Pittige Plustorens en Willie Wortelgroep
(leerlingen die meer uitdaging nodig hebben), RekenXL (extra uitdaging op rekenen), Kinheim (extra
uitdaging op taal) en ondersteunende computerprogramma's. Daarnaast zijn er leerkrachten aanwezig
die worden ingezet voor de ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Het team van de Hovenschool is voortdurend in ontwikkeling en schoolt zich binnen de
schoolplanontwikkeling. Volgend schooljaar sluit de rekencoördinator aan bij een kennisgroep
georganiseerd door Sine Limite. Door het overleggen met mede-rekencoördinatoren blijft de kennis
op het gebied van rekenen op peil.
Volgend schooljaar start de Hovenschool met het werken met de methodiek van Da Vinci. Hierin gaat
de school thematisch werken op de middagen. Binnen dat thematisch werken kan beter worden
ingespeeld op de individuele interesses en leerbehoeften van de leerlingen. Tijdens studiedagen die
gepland staan, worden de leerkrachten getraind in het coachen en inspireren van leerlingen. Deze
coachende houding gaat leerlingen helpen bij de ontwikkeling van vaardigheden die van invloed zijn
op het leren, de zogenoemde executieve functies (bijv. leerhouding, concentratie, planmatig
nadenken over taken).

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

Rekenspecialist

Onze rekenspecialist is Tessa Koerkamp.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Kanjercoördinator

Intern begeleider
Kanjercoördinator
De IB'er coördineert de zorg in de Hovenschool. De Kanjer coördinator bewaakt het sociaalemotionele ontwikkelingsaanbod vanuit de Kanjertraining.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

Onze kanjercoördinator is Marianne Zwiers.
Daarnaast is onze IB-er Marleen Groenenberg ook gedragsspecialist.

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

Professionele gymleerkracht

Gymlessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven door een professionele gymleerkracht van Sportbedrijf
Deventer.

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

EHBO

•

BHV

Er zijn geen specialisten op school, maar er zijn wel leerkrachten die gediplomeerd BHV-er zijn. Eén
leerkracht is gediplomeerd EHBO-er.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De Kanjermethodiek:
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed
te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining streven we de volgende
doelen na:
1 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
2 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
3 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
4 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
5 Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
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6 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
De Kanjertraining is effectief bewezen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden.
De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de
leidraad voor het pedagogisch beleid. Alle leerkrachten zijn geschoold als Kanjertrainer. Tevens hebben
wij een Kanjercoördinator. De lessen worden in elke jaargroep aangeboden op het niveau van het kind.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Wij gebruiken het Kanjer Volg- en Adviessysteem (Kanvas). Deze bestaat uit de volgende onderdelen
en wordt twee maal per schooljaar afgenomen:
1. Leerlingvragenlijst voor groep 5 t/m 8
2. Docentvragenlijst en adviessysteem voor groep 3 t/m 8
3. Sociogram voor groep 4 t/m 8
4. Pedagogische informatie.
De onderdelen 1 tot en met 3 hebben als doel in kaart te brengen wat er aan de hand zou kunnen zijn
met een leerling: hoe kijkt de leerling naar zichzelf; hoe ervaart de leerkracht het gedrag van de
leerling; is de leerling sociaal aanvaard door de klasgenoten. Vervolgens biedt het Kanjer volg- en
adviessysteem de mogelijkheid om een gezamenlijke aanpak te bespreken en samen te stellen. Ouders
en leerkrachten werken hierin samen. De Leerlingvragenlijst beoogt te meten hoe leerlingen hun eigen
sociaal functioneren in de klas ervaren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in externaliserend
gedrag, prosociaal gedrag, internaliserende (depressieve) gevoelens en de motivatie of wil om
externaliserend gedrag te laten zien. De Leerlingvragenlijst heeft nadrukkelijk niet tot doel
voorspellingen te doen over de ontwikkeling van stoornissen of uitspraken te doen over toekomstig
sociaal functioneren van een leerling. De Leerlingvragenlijst heeft dus niet als doel een diagnose te
stellen. Daartoe is de vragenlijst niet ontwikkeld en niet geschikt. De vragenlijst geeft wel een heldere
vingerwijzing in welke richting het gedrag en de beleving van een leerling zich lijkt te ontwikkelen. De
vragenlijst is daarmee een hulpmiddel voor de leerkracht om een scherpere kijk te krijgen op het
gedrag, de gevoelens en intenties van leerlingen
Jaarlijks wordt de leerlingenquête van Mijn Vensters afgenomen en geanalyseerd in de groepen 7 en 8.
In de kleuterbouw wordt BOSOS gehanteerd: In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij
kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Daarom is het belangrijk dat die
ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. De Hovenschool heeft voor
de groepen 0/1/2 gekozen voor het observatiesysteem BOSOS om op een gestructureerde en
eenduidige wijze de ontwikkeling van de kinderen in beeld te brengen en te volgen.
De Hovenschool hanteert bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de Meldcode Huiselijk
geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om
huiselijk geweld tegen te gaan. Samen met de gemeente Deventer hebben de schoolbesturen in
Deventer op basis van landelijke richtlijnen een meldcode ontwikkeld. Hierin is een stappenplan
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opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook op onze
school gebruiken wij deze meldcode. De meldcode maakt onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid
“Veilig op school”.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Zwiers

m.zwiers@hovenschool.nl

vertrouwenspersoon

Groenenberg

m.groenenberg@hovenschool.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De school hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid. De Hovenschool heeft een actieve Ouderraad
die activiteiten organiseert en de school ondersteunt bij activiteiten. Ook is er een actieve
Medezeggenschapsraad. Hierin zitten drie ouders en drie leerkrachten. De directeur heeft een
adviserende rol. De MR denkt mee over beleidsmatige zaken binnen de school en wordt
vertegenwoordigd in de bovenschoolse GMR. Daarnaast bieden wij ouders de mogelijkheid hun
bijdrage te leveren als bijvoorbeeld; begeleider bij activiteiten, luizenpluizer, voorleesouder enz.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Wij willen laagdrempelig zijn. Een vast spreekuur voor ouders die vragen hebben, kent de
Hovenschool niet. U kunt voor en na schooltijd met de leerkrachten spreken. Wilt u wat langer praten,
dan is het verstandig om van tevoren een afspraak te maken, dan weet u zeker dat de leerkracht
voldoende tijd voor u heeft. Voor een gesprek met de directeur kunt u het beste een afspraak maken. U
bent te allen tijde welkom.
De directeur verzorgt maandelijks een nieuwsbrief. Wij gebruiken Parro (app voor de mobiele telefoon)
en de mail om u op de hoogte te houden van zowel leuke als belangrijke schoolzaken.
Drie keer per jaar zijn er contactmomenten voor ouders/ verzorgers. Bij de start van het schooljaar zijn
er startgesprekken met ouders/verzorgers waarbij ze informatie krijgen over het groepsgebeuren.
Gescheiden ouders: Er komt veel op u en uw kind(eren) af als u gaat scheiden. Op school doen wij er
alles aan om uw kind(eren) tijdens deze periode zo goed mogelijk te ondersteunen. Om die reden
vragen wij u ook om de leerkracht van uw kind(eren) te informeren bij een scheiding. Wij vinden het
belangrijk dat beide ouders betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Als u na
een scheiding allebei het ouderlijk gezag houdt, dan krijgt u van de school dezelfde informatie en wordt
u allebei uitgenodigd voor oudergesprekken en activiteiten op school. In situaties waarbij een van de
ouders het gezag heeft krijgt alleen die betreffende ouder informatie en uitnodigingen.

Klachtenregeling
Ondanks alles kan het voorkomen dat ouders en/of verzorgers niet tevreden zijn over de gang van
zaken op school. Meestal kunnen klachten in goed overleg met de leerkracht worden opgelost. Als u er
samen niet uit komt, dat kunt u terecht bij de schooldirectie of de schoolcontactpersoon (Marleen
Groenenberg, m.groenenberg@hovenschool.nl). Mocht u er dan ook niet uitkomen, dan kunt u de
mogelijkheden rondom het indienen en vooral oplossen van een klacht bespreken met de
bestuurssecretaris van Zinder (h.niemeijer@zinder.nl). Als er sprake is van ongewenste
omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie) dan kunt u deze ook bespreken met de
leerkracht of schooldirectie. U kunt daarnaast contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon
van Zinder, mevrouw Kamsma van de IJsselgroep (06-14001672 yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl).
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Veel ouders werken op school mee om allerlei activiteiten te laten slagen. Zoals bijvoorbeeld
ondersteuning bij excursies, (techniek)spelletjes, werken op de computer, de schooltuin enzovoort. De
school maakt graag gebruik van deze hulp.

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:
•

Pasen

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Naast de vrijwillige ouderbijdrage kennen we nog het schoolreisgeld. Hiervan worden de schoolreisjes
bekostigd. Mocht u dit niet kunnen bekostigen dan kunt u gebruik maken van Stichting Leergeld.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten geen leerlingen uit omdat hun
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen wij niet, maar dat willen
wij ook niet.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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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:
Vanaf 8.00 uur kunt u uw kind telefonisch ziek melden of via Parro.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Bij de directeur kunt u verlof aanvragen.

4.4

Toelatingsbeleid

Wij plaatsen leerlingen in de volgende volgorde:
1. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op de Hovenschool zitten
2. Kinderen uit ons voedingsgebied, postcodegebied 7419 en 7439 (Steenenkamer)
3. Kinderen uit andere wijken van Deventer of van buiten Deventer komen op een wachtlijst te staan.

4.5

Rookvrij

De school en het schoolplein zijn rookvrij. Hier is een rookverbod van toepassing.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Tussenresultaten worden gemeten aan de hand van de toetsen van CITO in de groepen 3 t/m 8. Elk kind
krijgt nav de uitkomsten en observaties een passend onderwijsaanbod. Wij reflecteren door te
evalueren. Zo nodig passen wij het aanbod weer aan. Wij werken cyclisch.

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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De informatie over het vervolgonderwijs wordt door ons jaarlijks verzameld en uitgedeeld. Op basis van
ons leerlingvolgsysteem en de manier waarop het kind op school functioneert, krijgen kinderen en u
een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Met dit voorlopig advies kunt u gericht open dagen
bezoeken.
Vóór 1 maart verstrekt de school een schooladvies voor de uitstromende leerlingen. Dit schooladvies is
leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. In mei zijn de uitslagen van de eindtoets bekend.
De school gebruikt één van de landelijk toegelaten eindtoetsen. Wij gebruiken de centrale
eindtoets van Cito. Mocht de uitslag van de eindtoets van een leerling duidelijk hoger uitvallen dan het
oorspronkelijke schooladvies, dan moet de school het schooladvies heroverwegen. De overwegingen
zal de school met de ouders delen. De school kan, maar hoeft echter het schooladvies niet naar boven
aan te passen. Een aanpassing van het schooladvies naar beneden is nooit het geval.
Aan de Centrale Eindtoets van 2021-2022 hebben alle kinderen deelgenomen. De totaal score is 538,4.

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

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,6%

Openbare Basisschool De Hovenschool

96,7%

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)
69,4%

Openbare Basisschool De Hovenschool

64,7%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (55,1%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

2,6%

vmbo-b / vmbo-k

7,7%

vmbo-k

7,7%

vmbo-(g)t

20,5%

vmbo-(g)t / havo

7,7%

havo

28,2%

havo / vwo

2,6%

vwo

23,1%

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:

Kanjerschool

Positief over jezelf en ander

Praten over gedrag

De Hovenschool streeft naar een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de
wet enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds. We vertrouwen elkaar, we helpen
elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit, niemand is of blijft zielig.
Wij zetten middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat
het goed is elkaar te helpen. Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de
baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school “de baas/ het gezag” en de ouders zijn dat thuis. Als
een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak.
Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet, en borgt
gemaakte afspraken.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Het Kanjer Volg- en Adviessysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Leerlingvragenlijst voor groep 5 t/m 8 en brugklas V.O.
2. Docentvragenlijst en adviessysteem voor groep 1 t/m 8 en V.O.
3. Sociogram voor groep 4 t/m 8 en V.O.
4. Pedagogische informatie
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Inloop vanaf 8.20 uur en vanaf 12.50 uur.
Dinsdag: Inloop vanaf 8.20 uur en vanaf 12.50 uur.
Woensdag: Inloop vanaf 8.20 uur.
Donderdag: Inloop vanaf 8.20 uur en vanaf 12.50 uur.
Vrijdag: Inloop vanaf 8.20 uur en vanaf 12.50 uur.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Bso Sam en Max, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Dit wordt verzorgd door BSO Sam en Max.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

15 oktober 2022

23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

05 maart 2023

Goede Vrijdag/Tweede Paasdag

07 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

22 april 2023

07 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

2e Pinkstdag

29 mei 2023

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli 2023

06 augustus 2023

Voor extra vrije dagen kunt u kijken op de jaarplanner. Zie ook www.hovenschool.nl

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Leerkrachten

Dag(en)

Tijd(en)

Op alle werkdagen

Voor of na lestijd

U kunt altijd via de groepsleerkracht contact opnemen voor een gesprek of extra informatie. Ook via
Parro kunt u een "snelle" vraag stellen. In de jaarplanner kunt u de vaste contactmomenten, die er in
het schooljaar gepland zijn, vinden.
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