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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 Basisschool de Hofstee
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool de Hofstee
Drooghe Bol 1004
1788VA Julianadorp
 0223690073
 http://www.dehofstee.nl
 directeur.dehofstee@sarkon.nl

Schoolbestuur
STICHTING SARKON
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 4.150
 http://www.sarkon.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Linda Verbeek

directeur.dehofstee@sarkon.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

215

2019-2020

De school telt ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Na een jarenlange periode van groei,
verwachten wij de komende jaren een daling van het aantal leerlingen. We houden ons marktaandeel,
maar er zijn minder kinderen in de wijk

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Spelen en leren

Actief

Samen

Vertrouwen

Eigenaarschap

Missie en visie
Leren met LEV
LEV staat voor hart! LEV staat voor moed! LEV is de basis voor de koers voor de komende vier jaar op
de Sarkonscholen:
L - Leerplek voor het leven
Sarkonscholen zijn een kloppend hart waar je leert over het leven, over jezelf, over de ander en over de
wereld om je heen. We nemen je mee de wereld in en halen de wereld naar binnen. We leren je om een
steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de wereld om je heen. Bovenal leer je van en met elkaar
en geef je richting aan jouw leerproces.
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E - Eigen Wijze
Je bent uniek en hebt je eigen talent. Als kind, medewerker en als school toon je moed om de beste te
zijn op jouw eigen wijze. Hierbij leer je goed samen te werken met anderen om jezelf blijvend te
ontwikkelen in eigenheid en kwaliteit.
V- Vertrouwen door verbinding
Hart hebben voor elkaar geeft verbinding. Verbinding geeft ruimte aan vertrouwen.De katholieke
wortels inspireren om in verbinding te geloven en leer je met hart voor elkaar de goede dingen te doen
en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen.
Op RKBS De Hofstee vinden wij het van belang dat kinderen na acht jaar onderwijs kunnen zeggen: ‘Ik
heb veel geleerd en ik heb het erg leuk gehad’. Leren en plezier in school vinden wij erg belangrijk.
Prestatie en relatie gaan daarom bij ons op school hand in hand. Leren is een sociaal proces wat je
samen doet in de klas en in de school. De gehanteerde normen en waarden komen voort uit de
identiteit van de school. De katholieke grondslag geeft richting aan de waarden. De missie en visie
komen voort uit de kernwaarden.
Kernwaarden
De kernwaarden van de school zijn:
- samen
- veilig
- spelen en leren
- actief
- vertrouwen
- eigenaarschap
- zelfstandig
Missie
De missie komt voort uit de kernwaarden van de school. Op onze school werken leerkrachten en
ouders samen aan de ontwikkeling van leerlingen tot wereldburgers van de toekomst. Onze leerlingen
zijn betrokken, ondernemend en zelfstandig. Ze werken actief in en buiten de school en zijn eigenaar
van hun leerproces. Wij stimuleren ze om initiatieven te nemen, inbreng te geven en hun eigen
verantwoordelijkheid te dragen. De school biedt een veilige, sprankelende en uitdagende
speelleeromgeving met rust en structuur.Samen groeien, elke dag weer!Deze missie geeft aan waar we
voor staan en tegelijkertijd waar we aan moeten blijven werken. Onze school is nadrukkelijk een plek
waar geleerd wordt: rekenen, taal spelling en lezen vinden wij erg belangrijk. Uitgangspunt daarbij is
om het leren op een eigentijdse manier te laten plaatsvinden, met goede moderne methoden en
materialen. Onze school is ook een plek waar kinderen, leerkrachten en ouders graag zijn. Een school
waar we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt en gekend weet.
Visie
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Van lerend spelen naar spelend, ontdekkend en zelfverantwoordelijk leren.
In de groepen 1-2 staat het lerend spelen centraal. De kinderen leren door te spelen. De inrichting van
de lokalen, gangen en speelleerpleinen is hier op afgestemd. In de groepen 3 staat het spelend leren
centraal. Vanaf groep 3 leren de kinderen door te ontdekken, te ervaren en te doen. Zij leren actief
binnen en buiten de school. In de groepen 4 t/m 8 wordt een betrokken, ondernemende en zelfstandige
houding gestimuleerd. De kinderen hebben de mogelijkheid om buiten de lokalen op diverse
leerpleinen te werken, alleen of samen. Er is veel aandacht voor het leren van en met elkaar. De
kinderen worden gestimuleerd om initiatieven te nemen, inbreng te geven en hun
verantwoordelijkheid te dragen.De kern van ons onderwijs Lezen, taal, rekenen en spelling vormen bij
ons de basis, wij zijn ervan overtuigd dat kinderen deze basis moet bezitten om goed te kunnen
functioneren in de maatschappij. Daarnaast werken wij aan wereld oriëntatie en 21ste eeuwse
vaardigheden, zoals samenwerken, probleemoplossend denken, presenteren, ICT geletterdheid,
kritisch denken, communiceren en sociale vaardigheden. Wereld oriëntatie en 21ste eeuwse
vaardigheden bieden wij aan door middel van thema’s waaraan de kinderen werken.

Prioriteiten
Jaarplan 2020-2021
Naar aanleiding van de evaluatie in het schooljaarverslag 2019-2020 wordt de focus in schooljaar 20202021 gelegd op de volgende ontwikkelpunten:
Borging: Opbrengstgericht werken
Borging: Didactisch handelen van leerkrachten (groep 1 t/m 8)
Borging: Schoolklimaat en veiligheid
Borging: Zorgstructuur
Borging: Kwaliteitszorgstructuur
Borging: Thematisch onderwijs (groep 1 t/m 3)
Verbeteren: Thematisch onderwijs (groep 4 t/m 8)
Verbeteren: Leesonderwijs en leesplezier van de kinderen
Ontwikkelen: Wetenschap en techniek onderwijs (groep 1 t/m 8)
Ontwikkelen: Portfolio en werken met leerlijnen (groep 1 t/m 8)
In het jaarplan op de website kunt u de uitwerkingen van deze onderwerpen vinden.

Identiteit
Op de LEV-scholen van Sarkon vormt een positief mensbeeld de basis van de katholieke
grondslag. Ieder mens is van grote waarde en krijgt de ruimte om zich op Eigen Wijze met eigen
talenten optimaal te ontwikkelen. Met vertrouwen door verbinding leren wij een steentje bij te dragen
aan het algemene welzijn. Wij leren keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen en verschillen
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tussen mensen te waarderen. Wij leren van verhalen en beelden over personen die een voorbeeld zijn in
‘het goede doen’. Wij vieren wij de bijzondere momenten die horen bij de katholieke grondslag en
bijzondere momenten in het persoonlijke leven. Hierbij ervaren wij rituelen, symbolen, verhalen en
muziek die verbonden zijn met de katholieke traditie.
Op De Hofstee verwonderen wij ons over de gewone dingen van het leven. Wij voelen ons
medeverantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. En wij zijn een leerplek voor het leven, waar:
- wij de basis leggen voor een leven lang leren;
- wij samen leren leven;
- iedereen zich op EigenWijze ontwikkelt,
- samen met anderen;
- wij elke situatie benutten om van te leren;
- wij moed tonen en fouten zien om van te leren.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op basisschool de Hofstee werken we in groep 1/2 met combinatiegroepen. Van groep 3 t/m 8 wordt
gewerkt met homogene groepen. Binnen deze groepen wordt gewerkt met een lesaanbod in drie
niveau's

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof wordt er door de school naar vervanging
gezocht. Dit is meestal een vervangende leerkracht. Helaas is het niet altijd mogelijk om vervanging te
vinden. Op zo'n moment zijn we genoodzaakt andere oplossingen te zoeken. Hierbij kunt u denken aan
de opvang van leerlingen in andere groepen. Het kan voorkomen dat leerlingen naar huis worden
gestuurd. In dat geval worden de ouders eerst op de hoogte gebracht. Leerlingen voor wie geen opvang
is, zullen dan op school worden opgevangen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

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.
Op onze school wordt er gewerkt met instructiemomenten en zelfstandig werkmomenten. De
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leerkracht kan dan extra instructie geven aan leerlingen die dat nodig hebben. De leerlingen werken
met een dag- en weektaak. De leerlingen leren hierbij zelf te plannen en keuzes te maken.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In groep 1-2 werken wij met een betekenisvol leerstofaanbod, in een rijke leeromgeving. Aan de hand
van betekenisvolle thema’s worden kinderen in de onderbouw uitgenodigd tot spel. Al spelend,
onderzoekend en bewegend leren de kinderen. Hierbij komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod in de
(spel)hoeken.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

5 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

4 u 45 min

5 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

2 u 15 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

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

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 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

30 min

30 min

30 min

30 min

Pauze
Burgerschap
Vreedzame school/
bord in de klas
Verkeer

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•

Bibliotheek
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•
•
•
•
•

2.4

Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Natuurlijke speeltuin
Sportveld voor de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, SKDH. We gebruiken daarbij KO-totaal.
Kinderen met een taalachterstand komen in aanmerking voor de PUK-klas. PUK wordt gefinancierd
vanuit het samenwerkingsverband. De PUK-klas zit in onze school.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Specifieke steun aan:
•
•

Meerkunners
Kinderen met dyslexie

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

5

Gedragsspecialist

6

Intern begeleider

8

Onderwijsassistent

10

Orthopedagoog

1

Rekenspecialist

10

Remedial teacher

6

Specialist hoogbegaafdheid

10

Taalspecialist

5

Specialist Jonge kind
Specialist Wetenschap en
Techniek

10

3.2
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Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij werken aan het positieve schoolklimaat door middel van De Vreedzame School. De Vreedzame
School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de
klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een
stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. De
Vreedzame School staat voor een pedagogische benadering waarbij niet zozeer de individuele leerling,
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maar de leerling in de sociale gemeenschap centraal staat. Naast de wekelijkse lessen in alle groepen
wordt de school en de klas ingericht als een democratische oefenplaats waarin leerlingen de
gelegenheid krijgen om de verworven burgerschapscompetenties te oefenen in een betekenisvolle
context. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal
kan profiteren van het geboden onderwijs.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
In schooljaar 2019-2020 stond de monitoring in april/maart op de planning.
Vanwege het coronavirus is de monitoring niet doorgegaan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Velt. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
marjolijnvelt@sarkon.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Velt. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
marjolijnvelt@sarkon.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van de school. Op verschillende manieren worden de
ouders bij de school betrokken.
- Aan het begin van het jaar vinden er ouder-kind-leerkrachtgesprekken plaats. We vinden het
belangrijk om goed kennis met elkaar te maken. Hier worden ook afspraken gemaakt over de manier
van contact houden met elkaar.
- De school heeft een betrokken Ouderraad. Deze groep ouders ondersteunt het team van leerkrachten
bij de organisatie van feesten en vieringen. Hulpouders ondersteunen de Ouderraad.
- Het onderwerp ouderbetrokkenheid wordt regelmatig besproken in de Medezeggenschapsraad.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
- Aan het begin van het jaar vinden er kennismakingsgesprekken plaats.
- Gedurende het jaar ontvangt een kind twee keer een rapport. Hierin worden de vorderingen
beschreven op zowel cognitief als sociaal gebied.
- Jaarlijks is er een ouderavond gepland om de vorderingen van uw zoon/dochter te bespreken.
- Wanneer ouders of school zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, wordt er een
afspraak gemaakt om dit te bespreken.
- Voor de communicatie met ouders maken wij gebruik van Fiep.
- Ouders ontvangen maandelijks de nieuwsbrief met belangrijke data en informatie over de school.
- Er is een website, Facebook en Twitterpagina waarmee we ouders informeren over activiteiten en een
kijkje geven in onze dagelijkse praktijk.

Klachtenregeling
Er kan op school sprake zijn van situaties die vragen om opheldering. Wij stellen het zeer op prijs
wanneer u dit bespreekbaar maakt met de groepsleerkracht. Mocht een gesprek voor u geen
bevredigende oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot de directie, Linda Verbeek, of de
vertrouwenscontactpersoon, Marjolijn Velt. Door met elkaar in gesprek te gaan, krijgen we duidelijk
waar de klacht over gaat en wie de betrokkenen zijn. We hopen uiteraard samen tot een oplossing te
komen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de klacht neergelegd worden bij het bestuur, Stichting
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Sarkon.

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

•
•

- Leesondersteuning
- Schoolreis/excursies
- Sportevenementen

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 € 37,50
Daarvan bekostigen we:
•

Alle overige feesten en vieringen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

•

Toetsen

•

Tussenschoolseopvang

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Er is een verzekering die de risico's bij schoolreizen en excursies afdekt en die incidenten
onderschooltijd afdekt.
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4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt via Fiep uw kind ziek en beter melden.
Maar ook telefonisch kunt u een ziekmelding doorgeven.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof kan aangevraagd worden door het invullen van het formulier. U kunt het formulier ophalen bij de
directeur, de administratie of downloaden vanaf de website.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maakt de school gebruik van een
leerlingvolgsysteem (LVS). Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen die de
ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten. De leerkrachten analyseren deze toetsen
en kunnen het onderwijsaanbod indien nodig aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de
behoeften van een leerling. De school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. De
meetmomenten vinden plaats in januari en mei / juni. De resultaten van de methodegebonden en nietmethodegebonden toetsen worden op het rapport weergegeven en besproken tijdens de
oudergesprekken. De gegevens uit het Leerlingvolgsysteem worden geduid in relatie tot het dagelijks
werk van de leerlingen, de resultaten op de methodetoetsen en de observatie van de leerkracht. Voor
de kleutergroepen maken wij gebruik van het registratiesysteem Inzichtelijk. Gedurende het jaar
verzamelen de leerkrachten waardevolle observaties om in kaart te brengen waar de leerlingen zich
bevinden op de ontwikkelingslijn. Naast het leerlingvolgsysteem voor de basisvaardigheden meet de
school ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De school maakt hierbij gebruik van SCOL.

5.2

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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.
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5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

2,2%

vmbo-b

11,1%

vmbo-b / vmbo-k

2,2%

vmbo-k

13,3%

vmbo-(g)t

28,9%

vmbo-(g)t / havo

6,7%

havo

20,0%

havo / vwo

4,4%

vwo

8,9%

onbekend

2,2%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
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. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Respect

Betrokkenheid

Wij werken aan het positieve schoolklimaat door middel van De Vreedzame School. De Vreedzame
School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de
klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een
stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. De
Vreedzame School staat voor een pedagogische benadering waarbij niet zozeer de individuele leerling,
maar de leerling in de sociale gemeenschap centraal staat. Naast de wekelijkse lessen in alle groepen
wordt de school en de klas ingericht als een democratische oefenplaats waarin leerlingen de
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gelegenheid krijgen om de verworven burgerschapscompetenties te oefenen in een betekenisvolle
context. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal
kan profiteren van het geboden onderwijs.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Burgerschapskunde en Vreedzame School
Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op
deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze vaardigheden die je nodig hebt om je in die
samenleving staande te houden (denk aan goed kunnen lezen, schrijven en rekenen). Maar daarnaast
willen we de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze democratische samenleving deel te
nemen. Daar heb je kennis voor nodig (hoe zit de samenleving in elkaar?), maar ook vaardigheden
(bijvoorbeeld hoe discussieer je respectvol met elkaar?) en bovendien is het van belang dat je leert
handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en normen. De methode Vreedzame School
(goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut als anti-pestprogramma) besteedt veel aandacht aan
het oplossen van conflicten en het respectvol omgaan met elkaar. Onderwijs in burgerschap vormt een
onderdeel van deze kerndoelen.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
Onderwijskwaliteit
Sarkonscholen en het schoolbestuur werken samen aan de goede kwaliteit van het onderwijs. Door
auditteams, schoolbesprekingen en collegiale consultaties wordt de kwaliteit op de Sarkonscholen
getoetst aan de uitgangspunten van ‘Leren met LEV’ en de wettelijke kaders. Meer informatie over
kwaliteitszorg bij Sarkon: www.sarkon.nl
Op RKBS De Hofstee staan wij voor goed onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs is onderwerp van
gesprek tijdens vergaderingen, studiedagen en de gesprekkencylcus. Aan de hand van data,
tevredenheidspeilingen, collegiale consultaties en reflecties bepalen wij interventies. Vanuit Sarkon
werken wij met bovenschoolse kwaliteitskaarten. Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor de
kwaliteit van ons onderwijs. Op RKBS De Hofstee werken wij met vakinhoudelijke specialisten en
professionele leergemeenschappen (PLG’s) op het gebied van rekenen, lezen, taal, gedrag/pedagogisch
klimaat en wetenschap/techniek/ICT. De PLG’s onderzoeken de verbetermogelijkheden en de
specialisten delen hun kennis met het team, voeren consultaties uit, begeleiden leerkrachten en geven
professionele feedback. De deskundigheidsbevordering sluit aan bij de onderwijsvisie en de kwaliteit
van de school. De schoolleiding is transparant naar ouders, MR, schoolbestuur en belanghebbenden
over de kwaliteit van het onderwijs.
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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

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

woendsdag en donderdag

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door de vakdocent van Sportservice. Alle kinderen hebben twee
keer in de week gym, groep 3 t/m 8 in de sportzaal van Drooghe Bol. De kleuters gymmen in het
speellokaal in de school.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKDH, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
Sportservice, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKDH, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

24 april 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Startgesprekken (sept)

maandag, woensdag, vrijdag

14.15-16.15

Ontwikkelingsgesprekken (nov)

maandag, woensdag, vrijdag

14.15-16.15

Ontwikkelingsgesprekken (feb)

maandag, woensdag, vrijdag

14.15-16.15

Afrondingsgesprekken (jun)

maandag, woensdag, vrijdag

14.15-16.15
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