Schoolgids

2021-2022

Basisschool De Ezelsbrug

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Inhoudsopgave
1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

1.2

Missie en visie

2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

2.2

Het team

2.3

Aanbod voor het jonge kind

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

3.2

Veiligheid op school

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

4.4

Toelatingsbeleid

4.5

Verdere praktische informatie

5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

5.2

Resultaten eindtoets

5.3

Schooladviezen

5.4

Sociale ontwikkeling

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

6.2

Opvang

6.3

Vakantierooster

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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. 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
Team basisschool De Ezelsbrug
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Ezelsbrug
Den Eigen 18a
5975CB Sevenum
 0774672100
 http://www.ezelsbrug.school
 info@ezelsbrug.school
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Extra locaties
Basisschool De Ezelsbrug
Raadhuisplein 1a
5975BK Sevenum
 077-4672100

Schoolbestuur
Stichting Dynamiek Scholengroep
Aantal scholen: 20
Aantal leerlingen: 3.076
 http://www.dynamiek.nu

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Nog een vacature

info@ezelsbrug.school

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Primair passend Onderwijs Noord-Limburg.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

212

2020-2021

Het leerlingenaantal is nog niet aangepast aan de fusieschool. Na de 1 oktober melding wordt deze
aangepast.
We starten op 6 september 2021 op basisschool De Ezelsbrug met 332 kinderen, waarvan 178 jongens
en 154 meisjes.
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1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Plezier

Veilig voelen

Verbinding

Missie en visie
Samen kun je meer dan alleen. Op De Ezelsbrug zorgen leerkrachten, kinderen en ouders er samen
voor dat alle kinderen zichzelf kunnen zijn. Door voor ieder kind te kijken hoe hij/zij zich het best kan
ontwikkelen en door vertrouwen te geven. Aan de kinderen, maar ook aan de ouders en aan elkaar.
We geven onze kinderen het onderwijs dat ze verdienen. Onderwijs dat verzorgd wordt door gelukkige
leerkrachten, die werken vanuit eigen passie en expertise. Leerkrachten die, net als de kinderen,
zichzelf continu blijven uitdagen iets nieuws te leren.
Op De Ezelsbrug gaan we voor trotse en positieve kinderen, die met plezier naar school komen en
vrolijk weer naar huis gaan. We zetten ons iedere dag in voor een omgeving waarin onze kinderen zich
veilig voelen en samen kunnen ervaren en ontdekken waar hun talenten liggen en hoe leuk het is om te
leren.
Onze missie:
Wij leren onze kinderen hoe leuk en waardevol het is om samen nieuwe dingen te leren en iedere dag
een stapje verder te komen.
Visie
Wij zijn een open school voor alle kinderen, waar kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in
contact staan en van elkaar leren. We streven ernaar om ieder kind in de eigen kracht te laten werken.
Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor allerlei verschillende manieren van leren. We willen ruimte
bieden voor creatieve vakken zoals muziek, techniek en timmeren. Ook investeren we in aandacht voor
de natuur, waarbij we toewerken naar een groen plein.
We streven naar een team dat elkaar ziet en elkaar aanvult. Zodat iedere leerkracht kan werken vanuit
eigen kracht. Van een gevarieerd team met diverse kwaliteiten leren kinderen ook dat iedereen anders
is. En dat het goed is om te zijn wie je bent.
De Ezelsbrug geeft richting aan het leren van de kinderen en geeft duidelijke waarden en normen mee.
We vinden het belangrijk dat de kinderen hierbinnen vrijheid en eigen regie over hun leren krijgen,
zodat ze een veilige plek hebben waar ze kunnen ontdekken, spelen en leren. Want dat is waar het voor
ons nu en in de toekomst om draait: kinderen die op onze school fijn met elkaar kunnen spelen en leren.
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Identiteit
Ontstaan van de Ezelsbrug
Basisschool "De Ezelsbrug" is in 2021 ontstaan uit een fusie tussen basisschool De Dobbelsteen en
basisschool De Horizon, beiden uit Sevenum.
Hier kunt u bekijken hoe we tot de naam "De Ezelsbrug" zijn gekomen.
De kernwaarden zijn als volgt omschreven:
Plezier
Wij weten hoe leuk het is om te leren, te ontdekken en te groeien. En dat willen we onze kinderen
meegeven. ‘s Ochtends vrolijke snoetjes binnen zien komen en ‘s middags trotse, blije kinderen zien
gaan: daar doen we het voor.
Veilig voelen
We willen dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn. Dat ze een veilige plek hebben om te ontdekken en
leren. We willen ruimte creëren om te kunnen zeggen wat je denkt en om te ontdekken hoeveel je
samen kunt bereiken. Ook voor de ouders en het team. Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen,
zodat zij leren om in zichzelf te geloven en de regie in eigen handen te nemen.
Verbinding
Onze school is ontstaan door verbinding. De verbinding tussen twee scholen, die allebei hetzelfde
wilden: het beste voor de kinderen. Met de kinderen, ouders, kinderopvang en andere partners werken
we samen om onze kinderen op de best mogelijke manier te begeleiden. Doordat we werken vanuit
units, staan ook de verschillende groepen met elkaar in verbinding.
Why How What
Why:
Wij (leerkrachten en ouders) van De Ezelsbrug willen dat onze kinderen met plezier en vol vertrouwen
samen kunnen leren, spelen en groeien.
How
·

Door vertrouwen te geven aan onze kinderen en hun ouders;

·

Door samen te zoeken naar de beste manier van leren voor ieder kind;

·

Door te werken vanuit de kracht en talenten van onze leerkrachten en kinderen;

·

Door als team te blijven leren en groeien.

What
Samen maken we onze school een veilige plek om te leren, om fouten te maken, om te leren van onze
fouten, om te groeien en om te ontdekken wie we zijn.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

De kinderen van basisschool De Ezelsbrug zitten verspreid over twee locaties. Alle kinderen uit
stamgroep 1-2-3 en 4-5 zitten op de locatie "Raadhuisplein", de kinderen uit de stamgroep 6-7-8 zitten
op de locatie "Den Eigen".

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
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
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

6 u 15 min

6 u 15 min

2 uur

2 uur

3 u 45 min

3 u 45 min

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

15 min

15 min

Taalactiviteiten kring
Rekenactiviteiten kring
Werkplein
Dagopening / afsluiting
Bewegingsonderwijs /
buitenspel
Muziek / drama
Sociale vorming
Zelfstandig werken
Kindgesprekken
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In unit 1-2-3 zijn 5 stamgroepen. De kinderen krijgen dan in de stamgroep en dan in de jaargroep les /
begeleiding. In het schoolgebouw zijn verschillende lokalen ingericht waar de kinderen tijdens het
werkplein gebruik van kunnen maken (bouwhoek, huishoek, themahoek, crea hoek etc.). Ook zitten
tijdens het werkplein de ontwikkelingsmaterialen gepland.
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen elke week een aantal weektaken. Via een planbord plannen ze zelf
wanneer ze de taak uitvoeren.
De leerkrachten proberen de kinderen zo veel mogelijk in hun ontwikkeling te begeleiden.
Verder zijn er elke dag kringactiviteiten (taal, rekenen, wereldoriëntatie, dram, muziek etc).

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 30 min

3 uur

3 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 15 min

4 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

4 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

3 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Workshop: tekenen,
muziek, Zelfstandig
werken, top

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

Workshop: WO, Crea,
Wetenschap en
techniek

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Workshop: creatief
schrijven,
studievaardigheden,

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 u 30 min

45 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 u 30 min

30 min

30 min

2 uur

2 uur

2 uur

Vak
Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal

Zelfstandig werken incl.
basisvakken

2 uur

1 u 15 min

Verkeer
Begrijpend lezen
Pauze / bewegen
Dagopening / afsluiting
/ soc. vaardigh
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Muziek
30 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

Schrijven

Groep 3 maakt onderdeel uit van unit 1-2-3. Zij krijgen voor een deel instructie in de jaargroep en verder
verwerken ze in de unit. De verschillende vakken zijn hierdoor niet helemaal uit elkaar te halen.
Unit 4-5 krijgt gedeeltelijk instructie in de jaargroep en verwerkt in de unit.
Unit 6-7-8 krijgt de instructie in de jaargroep. In de middagen wordt er thematisch gewerkt en worden
er workshops geboden waarin alle creatieve vakken verweven zijn.

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

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Computerlokaal
Ontdeklab voor wetenschap en techniek
Creatief lokaal
lokaal met bouw en constructiematerialen
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2.2

Het team

Er werken 27 (vak)leerkrachten bij ons op school, 2 onderwijsondersteuners, 1 administratieve kracht, 1
directeur, 1 conciërge, 2 facilitair medewerksters.
Van deze medewerkers zijn 4 personen mannelijk, de rest is vrouwelijk.
Er zijn 3 fulltimers werkzaam op onze school, de anderen medewerkers werken parttime van WTF 0,2
tot en met WTF 0,95.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama

Handvaardigheid

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
De minister en de inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch kunnen er
grenzen zijn aan de mogelijkheden. Met name worden die bereikt als de deugdelijkheid voor het
onderwijs aan (andere groepen) kinderen in gevaar komt. Bekende afwezigheid wordt ruim tevoren
door de leerkracht gemeld bij de directie. De vervanging wordt zo spoedig mogelijk geregeld.
Ziekteverzuim is niet van tevoren bekend. De leerkracht zal ’s avonds of ’s morgens de directie
waarschuwen, zodat deze nog enige tijd heeft om de vervanging te regelen.
Wanneer er vanuit de stichting geen vervangers meer voorhanden zijn, proberen we op school de
vervanging te regelen.
Dan treedt het volgende noodplan in werking.
Op de eerste plaats proberen we intern het probleem op te lossen d.m.v. een eigen leerkracht. Lukt dit
niet dan is de tweede optie de groep verdelen over de andere groepen.
Op de eerste dag van de vervanging zullen wij nooit een groep leerlingen naar huis sturen, dit om te
voorkomen dat ouders niet thuis zijn en kinderen op straat blijven spelen. Als wij op de tweede dag
geen vervanging kunnen krijgen en intern geen leerkracht voorhanden hebben, plaatsen we op ISY een
bericht waarin staat dat de kinderen van een bepaalde groep thuis moeten blijven vanwege een
vervangingsprobleem. Afwisselend laten we dan om de beurt een groep thuis totdat het probleem
opgelost is.
Het thuisblijven van de kinderen zal bekend gemaakt worden bij het bestuur en de inspectie. Wij zullen
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alle mogelijke moeite doen om alsnog vervanging te regelen.

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 Kinderopvang 't Nest en 't Flinterke kinderopvang.

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
Het bijgevoegde schoolplan is van basisschool De Horizon (het plan van de Dobbelsteen was
inhoudelijk hetzelfde). Basisschool de Ezelsbrug heeft nog geen eigen schoolplan. Het huidige
schoolplan geldend tot 2024.
De volgende doelen zijn in de schoolplanperiode beschreven:
Onderwijsproces:
Eigenaarschap:
Binnen het unitonderwijs een doorgaande lijn met betrekking tot het thema "eigenaarschap"
ontwikkelen. Met ruimte en aandacht voor de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden.
Het doorontwikkelen van het unit onderwijs waarbij we de kinderen goed zien in hun ontwikkeling en
onderwijsbehoeften. Waarbij leerkrachten meer vanuit hun kracht en interesse kunnen werken en
ontwikkelen.
ICT:
Door ontwikkelen van de juiste ondersteunende inzet van ICT middelen die het onderwijsproces ten
goede komen.
Parnassys:
De mogelijkheden van Parnassys als ondersteunend registratiesysteem optimaliseren.
Schoolklimaat:
Samenwerking: door ontwikkelen van een professioneel communicatiecultuur.
Leeromgeving: het vergroten van een inspirerende leeromgeving binnen de school.
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Systeem: het huidige systeem van unitwerken vanuit de Plan-do-check-act cyclus voor de kinderen en
leerkrachten optimaliseren.
Kwaliteitszorg:
Door ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden om kinderen vanuit eigenaarschap te begeleiden.
Daarbij de leerkrachtvaardigheden vergroten om vanuit eigenaarschap een gezamenlijk aandeel te
hebben in de onderwijs innovatie / ontwikkeling.
Onderwijsresultaten:
De opbrengsten blijven goed. Aandacht voor de analyse door leerkrachten en kwaliteitsteamleden en
gerichte verbeterplannen maken, daar waar nodig.

Hoe bereiken we deze doelen?
De beschreven doelen worden bereikt door eenduidige samenwerking binnen de units. Verder vinden er
leerkrachtobservaties plaats. De vragenlijsten voor kinderen en leerlingen met betrekking tot
welbevinden worden elk jaar afgenomen en meegenomen en geëvaluaeerd.
De doelen worden beschreven in de jaarplannen die elk jaar worden besproken en geëvalueerd.
Verder maken we gebruik van de kwaliteitscyclus van Dynamiek Scholengroep.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

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 Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe we speciale faciliteiten inzetten.
Het bijgevoegde SOP is beschreven voor bs de Dobbelsteen, maar bs de Horizon heeft hetzelfde
document. Dit geldt daarom dus voor bs de Ezelsbrug.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

9

Gedragsspecialist

8

12

Onderwijsassistent

9

Rekenspecialist

10

Specialist hoogbegaafdheid

4

Taalspecialist

9

Lid kwaliteitsteam
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3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling observeren de leerkrachten de leerlingen in de
groep en buiten op de speelplaats. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten op basis van de
observatiegegevens het volgsysteem SCOL (Sociale Competentie Observatielijst) in. De leerlingen van
de groepen 6 t/m 8 vullen zelf ook twee maal per jaar een vragenlijst in waarbij zij aangeven of zij
voldoende sociale competenties kunnen laten zien. Hiervoor gebruiken we de LeerlingSCOL.
Om te volgen of de kinderen zich veilig voelen in de schoolomgeving gebruiken we de "Monitor Sociale
Veiligheid" van het WMK. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 vullen jaarlijks een vragenlijst in waarop
zij kunnen aangeven hoe veilig zij zich voelen.
Op basisschool De Ezelsbrug gebruiken we ook het programma "Kinderen en hun sociale talenten". Het
programma wordt in de verschillende groepen structureel gebruikt en / of wanneer het nodig is.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Basisschool De Ezelsbrug maakt gebruik van het programma WMK om de sociale veiligheidsbeleving
van medewerkers, kinderen en ouders te monitoren. Deze kinderen vullen deze elk jaar in, ouders en
leerkrachten tweejaarlijks.
De resultaten van deze vragenlijsten worden in het Kwaliteitsteam besproken en waar nodig volgt hier
actie op .

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Brummans

peggy.brummans@dynamiek.nu

vertrouwenspersoon

Cuijpers

sandra.cuijpers@dynamiek.nu
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op de Ezelsbrug vinden we ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Waar mogelijk proberen we ouders te
betrekken bij ons onderwijs en bij de begeleiding van ons onderwijs.
Het komende jaar is er een groep leerkrachten bezig met het verder concretiseren en optimaliseren van
de ouderbetrokkenheid.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De informatie voor ouders loopt via ons informatiesysteem ISY. Hierop kunnen leerkrachten en directie
informatie zetten die bedoeld is voor ouders van de hele school of een groep.
Verder zijn er 3x per jaar mogelijkheden om een kind-oudergesprek te komen voeren met de leerkracht
van uw kind.
Mochten er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind, dan worden ouders tussentijds voor een
gesprek uitgenodigd.
Natuurlijk is het altijd mogelijk om buiten deze momenten om contact op te nemen met de leerkracht
van uw kind of de directie van onze school.

Klachtenregeling
Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, dus ook op onze school.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien
dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Dynamiek
Scholengroep.
Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van klachten
beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school
(een veilig schoolklimaat). De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht nergens
anders terecht kan.
Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep kan het bestuur ervoor
kiezen de klacht zelf af te handelen indien het van mening is dat de klacht op eenvoudige wijze kan
worden afgehandeld en de klager hiermee instemt. Indien nodig verwijst het bestuur de klager naar een
externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is
onafhankelijk en gesprekken met deze personen zijn strikt vertrouwelijk.
De externe vertrouwenspersoon is werkzaam bij de GGD en is een functionaris van de afdeling

14

Jeugdgezondheidszorg. Deze is bereikbaar via 077-8504855 (secretariaat JGZ, vragen naar de externe
vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen). Adres GGD Limburg Noord: Postbus 1150, 5900 BD
Venlo.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van Dynamiek Scholengroep.

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

•
•

De O.R.: algemeen
De ouderraad is een groep ouders die meewerkt aan activiteiten voor alle kinderen op “de Ezelsbrug”.
De ouderraad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is het team
vertegenwoordigd door lid van het kwaliteitsteam. Tijdens de vergaderingen worden de diverse
activiteiten voor-besproken en geëvalueerd.
Taken en werkzaamheden van de ouderraad
De leden van de ouderraad zijn tevens klassenouders en betrokken bij allerlei activiteiten van hun
(stam)groep, te denken valt aan het meehelpen bij een groepsuitstapje, bij de verjaardag van de
leerkracht of bij een bijzonder project. Verder verzorgt de ouderraad tal van activiteiten met
medewerking van vrijwillige ouders zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.
M.R.
Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende, bij de school betrokken, partijen (ouders en team)
medezeggenschap te geven. Zij kunnen binnen deze geleding invloed uitoefenen en adviezen geven
over o.a. het schoolplan, de schoolgids, de vakantieregeling, begroting, besteding van de middelen.

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 € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst
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•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Per 1 augustus is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage veranderd. Deze ziet er nu als volgt uit:
Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze
bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen
alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de
school worden betaald.

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:
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Voor verlof wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunnen de ouders zich wenden tot de leerkracht of via
het ziekmeld-formulier op de website. Bij twijfel neemt de leerkracht contact op met de directie.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Voor ander verlof dienen de ouders een verlofformulier in te vullen. Dit formulier is te downloaden bij
ISY en te verkrijgen bij de directeur.
De artikelen 11 tot en met 15 van de Leerplichtwet vormen het uitgangspunt om dit verlof wel of niet te
verstrekken. De reactie naar de ouders is eveneens schriftelijk.
Extra vakantiedagen worden alleen toegekend indien zij vallen onder de noemer andere buitengewone
omstandigheden, te weten:
Familieomstandigheden, incl. samenlevingsvormen:
Huwelijk, overlijden, jubilea

1 of 2 dagen

Verhuizing

1 dag

Gezinsuitbreiding

1 dag

Uitzonderlijke situaties

Enkele dagen

Als zelfstandige ondernemer of werknemer indien tijdens
de schoolvakanties geen vrij genomen kan worden

maximaal 10 dagen

Uitzonderlijke gevallen

maximaal 5 dagen

Medische of sociale redenen:De verlofnoodzaak moet blijken uit een verklaring van de arts. max. 10
dagen
Verlof wegens kennelijke onredelijkheid:Indien weigering van verlof zou leiden tot kennelijk
onredelijk situaties kan extra verlof worden verleend. Het belang van het kind staat hierbij centraal.
max. 10 dagen
Langdurig verlof:Indien er verlof wordt aangevraagd voor een periode van meer dan 10 dagen, beslist
de ambtenaar leerplicht, nadat deze eerst de directeur gehoord heeft.
De aanvraag dient altijd schriftelijk te worden gericht aan de ambtenaar leerplicht.
Tenslotte…extra verlof wordt altijd geregistreerd in de verzuimregistratie. Uit bovenstaande tekst
begrijpt u dat de directie geen toestemming zal verlenen bij aanvragen voor tussentijdse vakanties, ook
niet als het gaat om de bekende lange weekends. De directie hoopt dat u begrip heeft voor de aanpak,
zoals die –wettelijk opgedragen- door ons wordt uitgevoerd.
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4.4

Toelatingsbeleid

Aanmelding:
Elk schooljaar zijn er in de maand januari speciale informatieavonden en is er een "open dag" voor de
kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden. Hiervoor krijgt u een uitnodiging via de
gemeente Horst aan de Maas. Mocht u besluiten uw kind aan te melden dan kan dat op deze dag, maar
dit kan ook nog op een later tijdstip indien u wat meer tijd nodig heeft om de juiste keuze te kunnen
maken.
Zes tot tien weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten.
Ongeveer 10-12 weken voor de plaatsingsdatum wordt u door de school uitgenodigd voor een
intakegesprek.
Als uw kind vier jaar wordt, mag het op de eerste dag, volgend op de vierde verjaardag volledig naar
school.In onderling overleg bekijkt de leerkracht samen met u op welk moment uw kind het beste de
start bij ons op school kan maken. Om uw kind een beetje te laten wennen, mag uw kind op 2
momenten voorafgaande aan de echte start al een kijkje komen nemen in de groep.

4.5

Verdere praktische informatie

Actualiteit
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen weten wat er in hun omgeving, maar ook op de wereld speelt.
Niet alle leerlingen krijgen dit van huis uit mee. Wij besteden hier aandacht aan wanneer de actualiteit
ter sprake komt o.a. in Nieuwsbegrip en middels schooltelevisie uitzendingen. We gaan met leerlingen
in gesprek over wat hen bezighoudt, wat ze gehoord en gelezen hebben en zoeken naar verdieping.
Ook het multiculturele aspect van onze samenleving verdient aandacht. Kinderen groeien in Sevenum
op in een omgeving waarin andere culturen nauwelijks voorkomen. Zo ontstaat bij leerlingen geen reëel
beeld van onze samenleving. Middels gesprekken met leerlingen n.a.v. onderwerpen uit schooltelevisie
programma’s, de krant en zaken die spelen in de actualiteit streven we naar een kritisch en reëel
wereldbeeld bij onze kinderen. Het respect voor andere mensen en andere culturen willen we op deze
manier verbeteren. In het kader van culturele vorming werken we samen met CultuurPAD. Samen met
deze organisatie ontwikkelen we jaarlijks een kunstprogramma voor onze leerlingen.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Dynamiek Scholengroep hecht veel waarde aan optimale opbrengsten voor haar onderwijs. Vanuit dit
oogpunt heeft Dynamiek Scholengroep een aantal afspraken vastgelegd om dit in de organisatie te
verankeren.
Uitgangspunten:
Het kind staat centraal. Welbevinden van het kind is ons uitgangspunt. “Wat er ook speelt in de wereld,
laat het vooral de kinderen zijn.”
We gunnen elk kind optimale ontwikkelkansen. Ons aanbod moet dan ook aansluiten bij behoeftes van
het kind.
We werken op de scholen van Dynamiek Scholengroep handelingsgericht en denken in kansen en
mogelijkheden.
Zowel op school- als op clusterniveau streven we naar “van en met elkaar leren”.
Op scholen van Dynamiek Scholengroep wordt gewerkt met plannen op school- groeps- en kindniveau
om zodoende de organisatie rondom het verlenen van de ondersteuning vast te leggen. Deze plannen
ontstaan vanuit didactische groepsoverzichten waarin onderwijsbehoeftes geformuleerd staan.
Op scholen van Dynamiek Scholengroep wordt gewerkt met OPP’s.
Alle scholen binnen Dynamiek Scholengroep werken met WMK. Voor de tussenopbrengsten wordt de
managementmodule van Cito gehanteerd.
Op basis van de gegevens van de M-toetsen (de E toetsen) en de eindtoets voor groep 8 vindt de
schoolzelfevaluatie plaats. Deze worden op school- en Dynamiekniveau besproken.
Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen gebruiken we het Cito Volgsysteem en de
methodes. Met de daarbij behorende toetsen bepalen we waar een kind staat in zijn ontwikkeling. Zo
kunnen we goed inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind. Om u zo goed mogelijk te informeren
over de ontwikkeling van uw kind geven we overzichten vanuit dit Cito leerlingvolgsysteem mee bij het
rapport.
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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.
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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.
Scholen worden op het einde van de schoolloopbaan van de kinderen beoordeeld aan de hand van een
toets en een schoolweging. Hoe lager de schoolweging, des te hoger moet de gemiddelde eindscore
zijn. Deze totale eindscore wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van de laatste drie jaar
eindtoets.
De schoolweging wordt vastgesteld door het CBS. Zij hanteren hiervoor de onderstaande kenmerken:
* het opleidingsniveau van de ouders
* het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
* het land van herkomst van de ouders
* de verblijfsduur van de moeder in Nederland
* of ouders in de schuldsanering zitten
Meer over de schoolweging kunt u op vinden op
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-eennieuw-onderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie
Op dit moment is de schoolweging nog niet bekend voor bs De Ezelsbrug. Het afgelopen jaar had bs de
Dobbelsteen een weging van 27,11 en basisschool de Horizon een 28,16.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
96,4%

Basisschool De Ezelsbrug

96,2%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
59,7%

Basisschool De Ezelsbrug

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (52,1%)
Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Wij onderhouden nauwe contacten met de Voortgezet Onderwijs scholen uit onze regio.
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Adviezen worden volgens een vaste procedure uitgevoerd. Daarbij worden ouders en kind nauw
betrokken. Ook deze keuze voor de VO-school wordt gezamenlijk met ouders en kind uitgediept en
bekeken.
Ouders en kind kunnen aansluitend de best passende keuze maken.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

2,7%

vmbo-b

5,4%

vmbo-k

21,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t

5,4%

vmbo-(g)t

18,9%

vmbo-(g)t / havo

16,2%

havo

18,9%

vwo

10,8%

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:

respect

verantwoordelijkheid

samenwerken

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid.
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Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het
verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de
kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en
(onderwijs)behoefte.
Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap:
Wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid o.a. door jaarlijks aan het begin van het
jaar te werken met de gouden weken. Dan is iedereen bezig met contacten, groepsvorming en
betrokkenheid.
De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, humor en respect zien. Het schoolklimaat wordt in kaart
gebracht middels het LVS ‘Kijk’ en ‘SCOL'.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep.
De leerkracht heeft een open houding ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en
maakt duidelijk dat deze consequent worden bewaakt.
Wij gaan correct met elkaar om.
Wij gaan prettig met elkaar om.
Ik lever mijn bijdrage aan een prettige omgeving.
Daarnaast gebruiken wij een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied. Pesten op school
proberen wij zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken volgens ons pestprotocol en ons
schoolveiligheidsplan.
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6

Schooltijden en opvang

De schooltijden zijn bekend bij de opvang. Voor en na schooltijd komt de opvang de kinderen brengen /
halen naar de locatie waar de kinderen onderwijs krijgen.

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

Vrijdag: groep 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 't Nest, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 't Nest, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang tijdens de schoolvakanties en vrije
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dagen wordt via 't Nest geregeld.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

23 oktober 2021

31 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Paasmaandag

18 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Pinkstermaandag

23 mei 2022

23 mei 2022

Zomervakantie

23 juli 2022

04 september 2022

In bovenstaand overzicht staan de vakanties en vrije dagen vermeld.
De vrije dagen ivm studiedagen zijn als volgt ingepland:
Studiedagen : 24 november, 6 december, 13 juni
Studiemiddagen (vrij vanaf 12.00 uur): 21 oktober, 27 januari, 15 maart, 22 juli (laatste schooldag).
Wanneer het team studiedagen heeft gepland zijn alle kinderen de hele dag vrij. Wanneer het team
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studiemiddagen heeft gepland zijn alle kinderen vrij vanaf 12.00.
Flexibele verlofdag
Aankomend schooljaar mogen alle ouders 1 verlofdag opnemen voor hun kind. Dit is een extra vrije dag
die u flexibel mag inzetten voor eigen doeleinden. U vraagt deze verlofdag tenminste twee weken
vooraf aan bij de leerkracht van uw kind. Dit kunt u mondeling of schriftelijk doen. De leerkracht bekijkt
of hij het verlof kan toekennen. De leerkracht zal dan een verlofnotitie maken in ons
registratiesysteem. Bij de toekenning van het verlof wordt gelet op het volgende:
- De eerste en laatste week van het schooljaar wordt geen flexibel verlof gegeven.
- Het flexibel verlof wordt niet gegeven tijdens een toetsperiode.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Tijd(en)

Directie

Alle dagen van de week

Tijdens lesuren

Leden kwaliteitsteam

Alle dagen van de week

Tijdens lesuren

Wanneer u als ouder een afspraak wilt maken met de directie of een lid van het kwaliteitsteam, kunt u
contact opnemen via telefoon of e-mail.

27

© 2021

