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Wij zijn continu op zoek naar de beste manier om onze klanten, in dit
geval u als ouder/verzorger, te bereiken en op de hoogte te houden van
de gebeurtenissen in en rondom de school. Wij informeren u via:
1) O
 nze website (www.emmaus-rotterdam.nl) over de uitjes, de nieuwtjes
en andere schoolrelevante zaken. We geven zo min mogelijk brieven
op papier mee. Niet alleen is de website een snellere en directere
manier om met u te communiceren, de hoeveelheid papier neemt
hierdoor ook weer significant af en dat is weer goed voor het milieu!
Kijk dus regelmatig op onze website.
2) D
 e schoolapp Parro voor informatie aan ouders. Deze app is gekoppeld
aan ons administratiesysteem en biedt zowel u als ons vele mogelijkheden met betrekking tot de communicatie met elkaar. In de eerste
weken van het nieuwe schooljaar krijgt u hier verder informatie
over. Van belang is het dat u altijd, ook bij wijziging, het correcte
e-mailadres aan ons doorgeeft. Dit kunt u doorgeven bij de
groepsleerkracht en bij de receptie. Met deze Parro-app blijft
u op de hoogte van alle gebeurtenissen in de klas en op school.
3) Ons administratiesysteem ParnasSys voor e-mails waarin
inhoudelijke informatie wordt gedeeld. De laatste vrijdag
van de maand ontvangt u van ons de nieuwsbrief.
4) Social media accounts: emmausbasisschoolrotterdam op
Instagram en @emmausbasisschool op Facebook.

WELKOM OP DE EMMAUSSCHOOL!
Voor u ligt de schoolgids van de Emmausschool. Gaat uw kind voor
het eerst naar de basisschool? Gaat u verhuizen? Misschien zoekt
u een school die beter past bij uw kind? Voordat uw kind de leeftijd
van 4 jaar heeft bereikt, kunt u het aanmelden op de Emmausschool.
U kunt een afspraak maken voor een informatiegesprek. U krijgt
informatie over onze school en u kunt de school bekijken. Wij vinden
het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over de opzet van ons
onderwijs en de zorg voor uw kinderen op onze school.
Uiteraard geldt dit ook als uw kind al ouder is dan 4 jaar. Als uw kind van
een andere school komt, zullen wij voorafgaand aan de inschrijving
informatie opvragen bij de andere school. De school vraagt informatie
over het kind, maar ook over uzelf. Wij gebruiken de informatie
uitsluitend in het belang van het kind. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden. Deze aanmeldings- en onderzoeksfase duurt
maximaal 10 weken. Hierin wordt gekeken of wij als school aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind kunnen voldoen.
De aanmelding dient door een van de ouders te worden
ondertekend. Bij inschrijving ontvangt u de schoolgids met
hierin de jaarkalender. U vindt hierin alle informatie over
de werkwijze van onze school. Alle activiteiten en data staan
vermeld in de jaarkalender. Ieder schooljaar ontvangt u een
nieuwe schoolgids. Deze schoolgids wordt vastgesteld door
het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad. We maken
bij de inschrijving afspraken over de samenwerking tussen
school en ouders.
Deze samenwerking is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind en onze leerling. Het naar school gaan
is een grote stap voor de kinderen en ouders. Om te wennen
aan school kunt u met de groepsleerkracht 5 wendagen
afspreken voordat uw kind 4 jaar wordt.
Wij proberen uw kind zo goed mogelijk te ontvangen
waardoor het zich snel thuis zal voelen.
Wij wensen u en uw kind heel veel leerplezier op
de Emmausschool.
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HOOFDSTUK 1. DE DOELSTELLINGEN
VAN ONS ONDERWIJS
1.1. EEN “BIJZONDERE“ SCHOOL DIE OPEN STAAT
VOOR IEDEREEN
De katholieke Emmausschool wil als multiculturele school
haar leerlingen een bijzondere tijd meegeven. Immers
de jaren die je op een basisschool doorbrengt, blijven je
een leven lang bij. We proberen zoveel mogelijk een
school te zijn zonder drempels voor kinderen en ouders.
Alle kinderen zijn ongeacht hun achtergrond en geloof
dan ook welkom. De school is een ontmoetingsplaats, waar
de kinderen zich op de eerste plaats veilig, en “thuis”
moeten kunnen voelen. Waar kinderen van diverse culturen
en geloven met elkaar in contact komen en van elkaar leren.
Verder willen wij hen leren respect te hebben voor elkaar, voor
onze waarden en normen. Daaronder verstaan we datgene wat
mensen waardevol achten en waar mensen zich voor in willen
zetten. Het is “samen op weg” voor de optimale ontwikkeling van
ieder kind! Ons uitgangspunt zijn de zeven kernwaarden omschreven
door de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs:
1. Vertrouwen; in het leven zelf, in de eigen persoon, de ander en
de toekomst.
2. Verbondenheid; met anderen.
3. Zorg; Voor onze wereld, medemensen, natuur en cultuur.
4. Gerechtigheid; oog hebben voor onrecht, onvrede en de zwakkeren.
5. Verwondering; om al wat bestaat en leeft, om het mysterie van
het bestaan.
6. Hoop; een gezond optimisme en vertrouwen in de toekomst.
7. Respect; voor het leven van mens en dier.
Als katholieke basisschool besteden we aandacht aan
Bijbelverhalen, de Christelijke feestdagen en projecten.
Maar er is ook aandacht voor de diverse wereldgodsdiensten
en hun achtergronden. Ook staan we stil bij de belevenissen
van kinderen om met elkaar in gesprek te gaan.
Er wordt een beroep gedaan op de ervaringen welke bij
kinderen aanwezig zijn en er wordt kinderen geleerd
kritisch te kijken naar situaties en gebeurtenissen uit de
wereld om hen heen.
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1.2. ONZE MISSIE, ONZE OPDRACHT
De visie op de Emmausschool is een wensbeeld van een school waar
wij in willen geloven en actief aan willen bijdragen. Zo’n wensbeeld
mag enigszins idealistisch zijn, maar moet ook niet te ver van de
praktijk staan. Ons wensbeeld is opgesteld vanuit het gezichtspunt
van een leerling en geldt ook voor een medewerker en ouder.
“Op de Emmausschool voel jij je altijd welkom. Je wordt gezien en
gehoord en er is aandacht voor wat voor jou belangrijk is. Je leert
steeds beter zelfstandig te leren. Je kennis over allerlei onderwerpen
groeit en je ontwikkelt diverse vaardigheden. Je ontdekt en ontwikkelt
je eigen talenten. In de loop van de jaren groeit je zelfvertrouwen, omdat
je steeds beter weet wie je bent, wat je kan en wat je wilt. De school
biedt jou volop ruimte om én je eigen leerproces te volgen én samen
te werken. Je ontwikkelt je als een sociaal kind dat veerkrachtig is
en oog heeft voor de ander. Je verkent de wereld in en ook buiten
de school. Je kan je enthousiasme, creativiteit en nieuwsgierigheid
kwijt en er is veel ruimte voor plezier. Zo zijn wij samen
verantwoordelijk voor een school waar je graag naartoe gaat
en de basis voor je toekomst legt. Later kijk je terug op
een onvergetelijke basisschooltijd op de Emmausschool.”
Missie Emmausschool
De missie op de Emmaus ligt in het verlengde van de visie en
is een korte kernachtige zin. Eén zin die verwoordt waar
ieder personeelslid zich iedere dag weer voor in wil zetten.
Ook de missie is opgesteld vanuit het gezichtspunt van de
leerling en iedere medewerker helpt dat mogelijk te maken.
De Emmausschool onderneemt deze missie samen met
ouders, leerkrachten en leerlingen.
De missie van de Emmausschool is Samen op weg in de
wereldstad Rotterdam om: ‘Steeds beter te weten wie je
bent, wat je kan en wat je wilt’
Ambities Emmausschool
1. Onze school staat en gaat voor de brede ontwikkeling van
een kind waarin persoonsvorming, socialisering en
kwalificering in balans zijn en elkaar versterken. Daarmee
maken we onze missie waar.
2. Ieder kind wordt gezien in zijn of haar unieke zijn.

3. Onze school is een gemeenschap, waar je én jezelf kunt en
mag zijn én tegelijkertijd afstemt op wat die gemeenschap
nodig heeft. Daarom ook is samenwerking zo belangrijk.
4. Ouders zien we als partners die deel uitmaken van die
gemeenschap.
5. Als schoolorganisatie zijn we een lerende organisatie,
waarin we de kwaliteiten van onze medewerkers steeds
blijven ontwikkelen.
Onze ambities, missie en visie wordt weergegeven in
bijgevoegde tekening:

1.3. SOCIAAL VEILIGHEIDSPLAN: ONS PEDAGOGISCH KLIMAAT &
KIVA-SCHOOL
Als basisschool streven wij naar een veilig en prettig onderwijsklimaat
voor uw kind waar hij of zij met veel plezier, enthousiasme, leergierigheid en ontwikkelingsdrang naar toe zal gaan. We zijn van
mening dat onze school een plek moet zijn waarin kinderen zich
veilig en gerespecteerd voelen. Respect krijgen, jezelf waardevol
en geaccepteerd voelen zijn voorwaarden voor ieder mens om
tot optimale ontplooiing te komen. Daarom hechten we ook
veel waarde aan een goed contact tussen ouders en school.
We hebben onze afspraken omtrent de veiligheid uitgebreid
vermeld in een digitaal sociaal veiligheidsplan. Deze monitor
wordt jaarlijks opnieuw ingevuld. Om sociale veiligheid
te realiseren zijn afspraken, regelmaat en orde dan ook
belangrijk. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn.

Er zijn duidelijke schoolregels en klassenregels die door de groepsleraren vanuit een positieve houding worden gehanteerd. Binnen
een terrein van regels en afspraken krijgen onze leerlingen, uw kind,
de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen. We maken gebruik van
een pestprotocol om ervoor te zorgen dat het pesten in de klas niet
of nauwelijks meer voorkomt. Pesten wordt dan ook niet getolereerd.
Wij zijn een landelijk erkende KiVa-school. We maken gebruik van een
antipestprogramma (uit Finland) dat wetenschappelijk heeft bewezen
pesten te verminderen. Wij nemen als Emmausschool deel aan dit
programma (erkend door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) omdat het van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling
van de kinderen. Op KiVa- scholen nemen bij alle leerlingen het plezier,
de schoolprestaties en de motivatie voor school toe. Twee keer per jaar
nemen wij een KiVa monitor af bij de leerlingen om te volgen hoe de
leerlingen de sociale veiligheid op school ervaren en waar we mogelijk
kunnen bijstellen om de veiligheid nog te verbeteren. Ouders worden
hierover op school regelmatig geïnformeerd. Samenwerking tussen
school en thuis is essentieel voor het succes van KiVa. Alleen
dan kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat. Zie ook
www.kivaschool.nl voor extra informatie. Aanspreekpunt en
coördinatoren voor pesten op onze school zijn de KiVa
coördinatoren (Zie hoofdstuk 2.2.).
Om de veiligheid binnen de hele school te bewaken, hanteren we
een gedragscode voor zowel leerkrachten, ouders als kinderen:
1. We tonen respect voor elkaar.
2. We gebruiken fatsoenlijke taal.
3. We vertonen geen agressief gedrag.
4. Bij een conflict zoeken we samen naar de juiste oplossing.
5. We dragen zorg voor de school en de materialen.
Indien leerlingen bovenstaande gedragscode negeren, werken
we volgens het Emmaus gedragsprotocol dat u kunt opvragen
bij directie. Ons beleid voor sociale veiligheid richt zich op
dit protocol (ligt ter inzage op school). Volwassenen die zich
niet houden aan de gedragscode worden hierop aangesproken
door het personeel en directie van de school. Leerlingen,
ouders en leraren worden en voelen zich gewaardeerd.
De veiligheid van de schoolgebouwen
Een speciale werkgroep Veiligheid, bestaande uit leraren van onze
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school, organiseert samen met de directie een Arbo-plan.
Dit plan heeft te maken met de (brand)veiligheid op
school. In alle gebouwen zijn overal plattegronden te
vinden die precies aangeven hoe men het gebouw bij
calamiteiten moet verlaten. Jaarlijks wordt de ontruiming
brandpreventie een aantal keren geoefend, zodat
leerkrachten en leerlingen weten hoe zij moeten handelen
in geval van brand. Er zijn een aantal leerkrachten in het
bezit van het BHV-diploma (BedrijfsHulpVerlening) en/of
EHBO diploma. Zij kunnen de eerste hulp bieden bij
kleine lichamelijke ongelukken.
1.4. ONZE SCHOOL IS EEN KWALITEITSSCHOOL
In de afgelopen jaren hebben we zeer goede inspectierapporten ontvangen. Dit hebben wij te danken aan ons team
van deskundige leerkrachten. Zij hebben opbrengst- en
toekomstgericht onderwijs, effectieve leertijd voor taal- en rekenonderwijs, woordenschat en leesbevordering, spelend en onderzoekend
leren, hoog in het vaandel staan. Leerlingen zijn verschillend en hebben
verschillende mogelijkheden.
Rekening houdend met deze verschillen, vinden we op de Emmausschool
dat alle leerlingen kunnen leren. Het is vooral de manier waarop
het onderwijs wordt gegeven, bepaalt mede hoe succesvol leerlingen in
het onderwijs zijn. Het is de opdracht van de school om “eruit te halen
wat erin zit”.
Hiervoor organiseren we het volgende binnen ons onderwijs:
-D
 e leraren houden rekening met de verschillen tussen leerlingen
zodat hun de optimale kansen worden geboden. Leraren geven
instructie op diverse niveaus. Kinderen krijgen de begeleiding
die ze nodig hebben (maatwerk) van groepsleerkrachten en
kwaliteitsteam.
- Leren Zichtbaar Maken: We zijn als team geschoold voor Leren
Zichtbaar Maken. We doen wat zinvol is voor het leren
van kinderen en leerkrachten en wat bewezen is. We willen
het leren meer zichtbaar maken voor kinderen én ouders.
Als kinderen weten wat ze leren, waartoe het dient en
ze worden betrokken bij hun eigen mogelijkheden levert
dit de beste motivatie en daarmee de beste onderwijs-
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resultaten op. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen ontwikkeling is een van de doelen van ons
onderwijs. Het leren is zichtbaar op de leermuren in de klas en in de
portfolio’s. Kinderen weten wat ze goed kunnen en wat ze NOG niet
kunnen. Wij bevorderen een ‘growth mindset’ door kinderen te leren
dat fouten maken mag en leren hard werken is.
-D
 e school vindt de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van
hun kinderen van groot belang. Samenwerking tussen school en ouders
is van grote invloed op de schoolprestaties van de kinderen. Hiervoor
worden diverse activiteiten georganiseerd.
De inspectie van onderwijs heeft voor onze school het basisarrangement
vastgesteld. De resultaten en kwaliteit van ons onderwijs waren wederom
ruim voldoende tot goed. Inspectie benoemt in het kwaliteitsonderzoek; Het aanbod op Emmaus is veelzijdig en passend bij de
onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. Het aanbod in de
schakelklas bereidt de leerlingen voor op het instromen op de
basisschool. De school heeft de totale ontwikkeling van de
leerlingen in beeld en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk.
De leraren zorgen voor grote taakbetrokkenheid van de
leerlingen bij de lessen. Het vormt voor de school een
uitdaging om in de lessen nog meer aandacht te besteden
aan de beter presterende leerlingen. Voor alle leerlingen in
de schakelklas en voor specifieke zorgleerlingen zijn
ontwikkelingsperspectieven opgesteld, die regelmatig
geëvalueerd en bijgesteld worden. De school kent een rustig
en veilig schoolklimaat. Er wordt in een goede kwaliteitscultuur planmatig gewerkt aan onderwijsontwikkeling. Naast
de gemeenschappelijke schoolontwikkeling ervaren
leerkrachten veel ruimte om mee te denken en ook hun
eigen ontwikkeling ter hand te nemen.
1.5 ONZE SCHOOL IS EEN MULTIFUNCTIONELE
BREDE SCHOOL
Als brede multifunctionele school organiseren we
verschillende activiteiten voor, tijdens en na schooltijd
samen met andere partners. Denk hierbij aan
onze vakdocenten, buitenschoolse opvang, peutergroepen,
schoolmaatschappelijk werk, wijkpartners, enzovoort.

Ons streven is om de onderlinge samenwerking tussen alle
organisaties die werken met de kinderen en ouders in onze
multifunctionele brede school, verder te optimaliseren en
uit te bouwen tot een Integraal Kind Centrum.
Uitgangspunt is dat de kinderen van 2 tot 12 jaar, van
07.30 uur tot 18.30 uur in eenzelfde pedagogisch klimaat
begeleid worden. We werken vanuit een eenduidige
pedagogische visie met regelmatig overleg tussen
alle begeleiders binnen de multifunctionele school.
Ouders worden door alle partners gezien als
gelijkwaardige participanten in de begeleiding van
de kinderen en moeten betrokken worden/zijn bij de
ontwikkeling van de kinderen.
VOORSCHOOLSE OPVANG VANAF 2 JAAR
DE ROTTERDAMSE PEUTERSCHOOL LOCATIE EMMAUSSCHOOL
In ons gebouw aan de Tidemanstraat huisvesten we vier peutergroepen (0-groepen) waarmee we als basisschool intensief samenwerken. Op de Buitenhofstraat huisvesten we twee groepen 0 van de
peuterschool. Deze 0-groepen vallen onder de ‘De Rotterdamse Peuterschool’ van Peuter en Co. We willen graag meer leertijd creëren door
kinderen van de peutergroepen te begeleiden in hun ontwikkeling. Hoe
jonger we werken aan talentontwikkeling, hoe hoger de leerresultaten
van de kinderen in de toekomst zullen worden, is onze overtuiging!
Het accent ligt hier ook op het verwerven van sociale vaardigheden,
stimulering van de taalontwikkeling en het vergroten van de
woordenschat. Het spelend leren is ons uitgangspunt. Het is van
groot belang dat de kinderen zich de Nederlandse taal zo snel
mogelijk eigen maken. In de groepen 0 zijn leraren van onze
school werkzaam voor de doorgaande lijn. De zorg voor de
kinderen van de 0-groepen is mede in handen van de Interne
Begeleider werkzaam op de Emmausschool. De peuters zijn
ten slotte onze jongste Emmaus leerlingen!
LEERTIJDVERLENGING: CONTINUROOSTER VOOR IEDEREEN
We ontvangen van de gemeente Rotterdam een subsidie
voor leertijdverlenging voor ruim 4 uur per week.

We werken met een continurooster. In de extra leertijd krijgen
alle kinderen van een expert lessen op het gebied van kunst,
cultuur, techniek en sport. De (vak)docenten hebben
de kennis en ervaring op deze gebieden en kunnen deze kennis
inzetten voor de ontwikkeling van de diverse competenties van onze
leerlingen. Denkt u hierbij aan allerlei sporten, spel & beweging,
dans, theater, muziek en creatieve activiteiten zoals schilderen,
beeldende vorming, mozaïek. Maar ook vakken zoals wetenschap,
techniek, koken, schrijfdans ed. Deze lessen worden gegeven in de
lokalen van de klassen, in de ateliers van de Jagthuisstraat, in de
speelzalen en de gymzaal.
Het is de bedoeling dat kinderen hun vaardigheden op het gebied van
deze expressievakken verder ontwikkelen en ook hiermee trots op
zichzelf kunnen zijn. De lessen bevorderen de taal- en
rekenvaardigheden op een creatieve wijze. De vakdocenten voor
kunst en cultuur zijn voor de helft van een schooljaar gekoppeld
aan een bepaald leerjaar. Samen met de groepsleerkrachten
werken zij intensief samen en stemmen de lessen op elkaar af,
op onderwijsinhoud en op onderwijsbehoeften van leerlingen.
Reguliere leerkrachten verzorgen zelf de vakken wanneer ze
in die periode geen vakdocent voor dat specifieke vak aan
zich hebben gekoppeld. De workshops zullen regelmatig
afgesloten worden met diverse presentaties en
tentoonstellingen waarvoor de ouders uitgenodigd worden.
NASCHOOLSE LEERTIJDVERLENGING
Na schooltijd kunnen kinderen die dit nodig hebben én
hiervoor gemotiveerd zijn, in de groepen 5 t/m 8, twee keer
per week gebruik maken van extra huiswerkbegeleiding.
Dit is om talenten van de kinderen te vergroten.
De begeleiding wordt verzorgd door verschillende leraren
in de vakken taal, rekenen, spelling, leren studeren e.d.
Voorwaarde voor deelname aan deze huiswerkklassen is een
actieve medewerking van u als de ouders. Wij hebben
u nodig om uw kinderen extra te begeleiden. Denk hierbij
aan het tonen van belangstelling door af en toe aanwezig
te zijn tijdens de huiswerkklas, tijdens een educatieve info
of u bent actief door thuis hulp te bieden aan uw kind bij het
maken van het huiswerk.
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BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
Er is voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen van
onze school georganiseerd door Kinderopvang Kiddoozz
(www.kiddoozz.nl). Zij verzorgen de opvang op twee
locaties: BSO Kiddoozz Emmaus bevindt zich in het
schoolgebouw aan het Tidemanplein. Hier verzorgt
Kiddoozz Kinderopvang eveneens de opvang van de
kinderen van werkende en studerende ouders met dezelfde
visie als de Emmausschool hanteert.
Bij BSO Kiddoozz Emmaus worden de kinderen in een
leuke en ontspannen sfeer op gevangen in de aangepaste
ouder-ruimte en de gymzaal voor leuke activiteiten. Op dit
moment wordt hier nog geen vakantieopvang aangeboden.
Op BSO Beabende (voorheen PicoBello) aan de Korenaarstraat
kunnen kinderen zowel voor als na schooltijd in een leuke
en ontspannen sfeer opgevangen worden. De BSO is verdeeld in
drie leeftijdsgroepen, elk met een eigen karakter.
Om de zelfredzaamheid, weerbaarheid, motorische en sociale
vaardigheden van de BSO kinderen te vergroten biedt BSO Kiddoozz
gedurende de opvang, leuke en uitdagende activiteiten aan. De kinderen
kunnen zoveel mogelijk dagelijks zelf een keuze maken uit het aanbod.
Er zijn activiteiten gericht op beweging en stimulering van de motoriek
zoals sport en spel. Daarnaast is er ook aandacht voor de creatieve
ontwikkeling en samenspel. Maar ook lekker even tot rust komen
met een boekje op de bank na een drukke schooldag behoort
natuurlijk tot de mogelijkheden. We zorgen ervoor dat de kinderen
in een prettige omgeving de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Deze aandacht wordt verwerkt in programma’s rond kunst,
koken, toneelspelen, natuurbeleving, etc. Tevens maakt de BSO
geregeld uitstapjes naar speeltuinen hier in de buurt. Tijdens
de vakanties gaan we veel op stap met de kinderen. De
kinderen van de Emmaus BSO worden elders opgevangen.
Ons doel is iedere keer weer om de kinderen een fijne dag
te bezorgen. Het bezoeken van musea, Plaswijckpark, met
de trein naar het strand of speurtochten in het bos, zijn
een van de
activiteiten die georganiseerd kunnen worden. De ideeën
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van de kinderen worden hier natuurlijk ook in meegenomen.
De voorschoolse opvang (vso) is van 7.30-8.30 uur, maar u kunt ook
kiezen voor verlengde opvang vanaf 7.00 uur. Hier zijn extra kosten
aan verbonden. De naschoolse opvang (nso) is van 15.15 uur tot
18.00/18.30 uur (afhankelijk van het afgenomen contract). U kunt
daarnaast vakantieopvang afnemen voor 6/9 of 12 weken.
Zie hoofdstuk 8 voor de adressenlijst.
WIJKPARTNERS
We werken als brede school samen met deelgemeente Delfshaven,
de wijk het Nieuwe Westen. De wijk kent vier speerpunten, te weten:
1. Ouderbetrokkenheid (ouders als partners).
2. Veilige speelplekken in de wijk.
3. Wensen en grenzen (waarden en normen) GGD-projecten
over relaties.
4. Voeding en beweging. Deelname aan het GGD-project
‘de Gezonde School’
De school biedt gelegenheid voor deelname aan de buitenschoolse activiteiten. Hiervoor is begeleiding van ouders vereist.
Via Recreatie Rotterdam en Mijn Sport worden er na schooltijd
en tijdens gymlessen diverse sportlessen gegeven (handbal,
basketbal, atletiek, etc.).

HOOFDSTUK 2. DE ORGANISATIE VAN
ONS ONDERWIJS
2.1. MEER LERAREN VOOR EEN GROEP; VOOR EXTRA
ZORG EN KWALITEIT
De Emmausschool kent, in het kader van passend onderwijs
en het op het juiste niveau begeleiden van de kinderen,
meerdere leerkrachten tegelijkertijd voor een groep. Dit houdt
het volgende in: Er staan groepsleerkrachten voor iedere
groep en daarnaast staan leerkrachten die zich richten op de
extra ondersteuning bij verschillende onderwijsbehoeften
van de kinderen in die bouw. Deze leerkrachten begeleiden
kleine groepjes leerlingen en geven zoveel mogelijk
onderwijs op maat. We noemen dit maatwerk. Net op een
andere manier dan in de groep. Passend bij de behoeften van
kinderen. Zowel gericht op de zorg als op de talenten van

kinderen. Het kan gaan om sociale, cognitieve of
motorische ontwikke-ling. Deze leerkrachten gaan op zoek
naar een uitdagende wijze van aanbieden en verwerken.
Hiermee zorgen we ervoor dat Emmaus onderwijs met
meerdere leerkrachten nog beter van kwaliteit wordt. Wij
noemen deze leerkrachten het kwaliteit- of maatwerkteam.
De leerkrachten die aan een groep verbonden zijn,
verdelen zelf de verschillende taken en verantwoordelijkheden m.b.t. die betreffende groep.
Hierbij valt te denken aan:
• het begeleiden, lesgeven aan de hele groep samen met
de groepsleerkracht, co-teaching;
• het planmatig begeleiden van groepjes en/of individuele
leerlingen (in en buiten de groep);
• het invalwerk tijdens ziekte en compensatieverlof.
Op deze wijze kunnen wij kinderen zoveel mogelijk aandacht en
begeleiding geven
2.2 INDELING VAN DE GROEPEN
Vanuit onze visie kiezen we voor een diverse groepsindeling:
• Om kinderen veel van elkaar te laten leren kiezen we voor de groepen 1-2,
3-4, 5-6 en 7-8 bewust voor heterogene groepen. Vanaf 2021-2022 werken
we met combinatie-groepen in de hele school om op deze wijze beter
aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften en talenten van kinderen,
meer coöperatief werken tussen leerlingen onderling en eigenaarschap
bij leerlingen te bevorderen. Het leeftijdsverschil heeft een positieve
invloed op de sociale ontwikkeling van kinderen. Leren zichtbaar
maken heeft laten zien dat leren van en met elkaar in een mix van
diverse niveaus en leeftijden het leren bevordert. Van leervragen
kunnen stellen, geholpen worden naar zelf kunnen helpen door
leervragen te beantwoorden van anderen. Bovendien leren
kinderen in combinatie-groepen over het algemeen erg goed
zelfstandig en geconcentreerd werken. De leerkracht leert
de leerling meer eigenaarschap te geven. Eigenaarschap
heeft wetenschappelijk bewezen namelijk het meeste effect
op leren van kinderen. Verder stelt het ons in staat om even
grote klassen samen te stellen om de kinderen zo goed
mogelijk te begeleiden.

• Ook in 2021-2022 ontwikkelen we een leerplein met de groepen
5-6 op de Tidemanstraat om de groepen aantrekkelijk en meer
gericht op het kind in te richten. Er komen instructiehoeken,
werkhoeken, ontdekhoeken, stilteplaatsen en samenwerkingsruimtes. Kinderen werken dus niet de hele dag in één groepsruimte
maar in de meerdere ruimtes die daarvoor aantrekkelijk zijn ingericht.
• In 2021-2022 starten we met een 5e geïntegreerde schakel-groep op de
Buitenhof voor de groepen 3 t/m 8 om instroom van nieuwkomers ook
op Buitenhof mogelijk te maken.
2.3 PERSONEEL WERKZAAM BINNEN DE EMMAUSSCHOOL
DE ROTTERDAMSE PEUTERSCHOOL
(PEUTER EN CO & EMMAUSSCHOOL)
Groep 0-1 Tidemanstraat Usha Sewnandan, Marie-Claire Stark,
Michaela Tameris, Nesrine Sabhouni
Groep 0-2 Tidemanstraat Usha Sewnandan, Marie-Claire Stark,
Michaela Tameris, Nesrine Sabhouni
Groep 0-3 Tidemanstraat Isabel Duarte, Seyma Soysal,
Yasemin Kahramanoglu
Groep 0-4 Tidemanstraat Isabel Duarte, Seyma Soysal,
Yasemin Kahramanoglu
Groep 0-1 Buitenhofstraat Andrea Klein, Perihan Sahin,
Maureen Tukker
Groep 0-2 Buitenhofstraat Andrea Klein, Perihan Sahin,
Maureen Tukker
PERSONEEL BASISSCHOOL EMMAUS
Schooldirectie
Directeur
Aziem Jarmohamed
Adjunct-directeur		Ria Bierhuizen & Saskia Swaneveld
Reguliere groepen
groep 1-2a Tideman Sandrine van Haren
Groep 1/2b Tideman Iris Dorst & Jeanne de Vries
Groep 1/2c Tideman Esther Kleisterlee & Suzan van Middelkoop
Groep 1/2d Tideman Carla van Est & Michaela Tameris
Groep 1/2e Tideman Roosmarijn Hamelink &
Suzan van Middelkoop
Groep 1/2f Buitenhof Nino Rongen & Karin Bek
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Groep 1/2g Buitenhof Dionne de Ligt
Maatwerk: J eanne de Vries & Kirsten Poort & enkele
collega’s uit bouw 1/2
Groep 3/4a Tideman Amy Kersbergen &
Kelsey Huis in ‘t Veld
Groep 3/4b Tideman Sofie Leermakers
Groep 3/4c Tideman Elmy van der Hoek
Groep 3/4d Tideman Saskia Odijk & Donja Groeneveld
Groep 3/4e Tideman Kirsten van Scheindelen &
Tugba Sahin
Groep 3/4f Buitenhof Liesbeth Vermaas & Marije Stam
Groep 3/4g Buitenhof Sandra Broekhoven & Jaimy Carstens
Maatwerk: J acqueline Holtgrefe,Daphne Haas & Mohamed
Bumanjal, Simone Feringa & enkele collega’s uit
bouw 3/4
Groep 5/6a Tideman Tamara Stolk, Kirsten Roufs & Wim Aarden
Groep 5/6b Tideman Joyce Harreman & Wim Aarden
Groep 5/6c Postwest Syreeta Sedney, John van Kaam & Wim Aarden
Groep 5/6d Postwest Claudia Bokhove, John van Kaam &
Wim Aarden
Groep 5/6e Buitenhof Anouk Jansen-Rijpaard & Jenny Bax
Maatwerk: Jacqueline Holtgrefe & Mohamed Bumanjal & enkele
collega’s uit bouw 5/6
Groep 7/8a Tideman Mitchell Krul & Rob Royen
Groep 7/8b Tideman Maaike van der Horst & Amal Saissay
Groep 7/8c Tideman Evelien Smeets &
Marcella Hoogendoorn
Groep 7/8d Tideman Alice Groeneveld &
Sander van Wijngaarden
Groep 7/8e Buitenhof Lizzy Gaal
Groep 7/8f Buitenhof Loubna Salhi & Naomi Lasorsa-Garcia
Maatwerk: Adilson Verissimo ,Gizem Yas & Naomi LasorsaGarcia & enkele collega’s uit bouw 7/8
Schakelgroepen
Schakel 1a Tideman Gerard Wagemakers & Femke Bruins
Schakel 1b Tideman Stieneke Meertens & Henk-Jan Verkade
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Schakel 2 Tideman Michael van der Graaf & Urvashi Radhe
Schakel BH Buitenhof geïntegreerd; Arie van den Berg
Flexibele Bovenbouw Femke Bruins
Onderwijs ondersteunend personeel
Imelda Holland, Omar El Kahali & Miranda Bol
Medewerkers ouderbetrokkenheid
Keltoum Mekouar & Fatma Kart
Vakdocenten werken in de maatwerkteams in de gebouwen
Tideman, Buitenhof, Post West en/of Jagthuisstraat
Lichamelijke oefening Kevin Kriek
Drama/theater Manouk Martens & Leonieke de Groot &
Sébastienne Hol
Techniek Frans van Leeuwen
Dans en schrijfdans Maryati Serluï
Theater/muziek Jasper Taconis
Muziek Jeremiah Durand
Burgerschap, stel je voor Vacature
Sport en spel Ramona George, Kawin de Koning en
Mark van Boekel
Kunst/theater Robin Wolkers
		
Interne begeleiders & coaching leerkrachten
Marie-Louise Rosier IB-er peutergroepen en groepen 1-2
Buitenhof en Tidemanstraat
Corrie Zwaaneveld IB-er groepen S1a / S1b / S2 / schakel
Buitenhof en flexibele BB
Annette van Uden IB-er groepen 3/4
Tamara Stolk IB-er groepen 5/6
Simone Feringa IB-er groepen 5/6
Rob Royen IB-er groepen 7-8
Lisette van Straalen IB-er
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Jitske ten Velden is iedere dinsdag en woensdag van
09.00 tot 17.00 uur op school aanwezig.

2.4 SCHOOL- PSZ - BSO TIJDEN, GYMTIJDEN,
ZWEMTIJDEN, SCHOOLTUIN
VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD
De groepen 1 t/m 8 & schakelklas 1 en 2 gaan in schooljaar
2021-2022 940,5 uren naar school. Per week 24,75 uren
regulier. Dit is exclusief de leertijduitbreiding van 4 uur
per week. Dit is 160 uren per jaar meer dan wettelijk
verplicht. Totaal gaan de kinderen dus 1100,5 uren per
jaar naar school. Er is een vakantierooster met berekening
op school aanwezig.
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2021-2022
Zie de kalender. Schooljaar 2021-2022 start op maandag
30-08-2021.
SCHOOLTIJDEN GROEPEN 1 T/M 8
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.30 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Continurooster
Door de subsidie van de gemeente Rotterdam kunnen we op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag een continurooster bieden met 4 uur
leertijduitbreiding per week. De dagindeling ziet er voor de groepen als
volgt uit:
Dagindeling voor de groepen
08.30 – 14.45 uur lessen van de groepsleerkracht afgewisseld met
- in de ochtend 15 minuten buiten spelen volgens rooster
-g
 emiddeld 2 uur per week einde ochtend of middag workshops
van de vakdocenten
-2
 x per week gym en/of zwemmen
- in de middagpauze 30 minuten eten in de klas met de
groepsleerkracht
-3
 tot 4x per week een half uur sport en spel, afhankelijk
van rooster vakdocenten. In de middag nog een kwartier
buiten spelen voor de groepen 3 en 4. Groepen 1 en 2
hebben in de middag een eigen speelrooster.

REGELS VOOR AANVANG EN EINDE SCHOOLTIJD
Start van de schooldag:
Om 08.20 uur (10 minuten voor de begintijden van de lessen) gaat
de eerste bel en gaan de schooldeuren open. De kinderen van
alle groepen mogen zelfstandig, eventueel met ouders, naar binnen.
Om 08.30 uur gaat de tweede bel zodat de lessen op tijd kunnen
beginnen.
Om 8.30 uur sluiten, in verband met de veiligheid, alle deuren. Zorg
ervoor dat uw kind op tijd op school is. Wanneer uw kind niet op tijd
kan zijn, verwachten wij een bericht. Uiteraard ook bij verzuim.
Aan het einde van de schooldag:
Om 14.40 uur/12.10 uur (5 minuten voor de eindtijd van de lessen)
gaat de schooldeur open. De ouders/verzorgers van de peutergroepen,
de groepen 1-2 halen de kinderen binnen bij de klas of op de
binnenspeelplaats op.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 en de schakelklassen
worden door de leraren naar buiten begeleid naar het
Tidemanplein of het Buitenhof-plein. Wilt u svp voor de
veiligheid van de kinderen en het overzicht van de
leerkrachten ervoor zorgen dat de ingang van de school en
de ruimte voor de voordeur hiervoor vrij is? Ouders/verzorgers
van de groepen 3 t/m 8, die de kinderen komen ophalen,
kunnen op het Tidemanplein of Buitenhof-plein wachten.
SCHOOLTIJDEN DE ROTTERDAMSE PEUTERSCHOOL
LOCATIE EMMAUS
Kinderen mogen twee of meer keer per week komen
afhankelijk van de kind indicatie van CJG of behoeften van
ouders. Op alle dagen is de peuterspeelzaal geopend.
Hieronder vindt u de begin- en eindtijden van alle groepen 0
op de Tideman en Buitenhof.
De ochtend is van 08.15 tot 11.25 uur
De middag is van 12.00 tot 15.10 uur
Indien gewenst i.v.m. kinderen op de basisschool mogen
peuters eerder opgehaald worden.
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Tijden peuter
groepen
Maandagochtend

GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP
0-1
0-2
0-3
0-4
0-1
0-2
Tideman Tideman Tideman Tideman Buitenhof Buitenhof
x

x

x

Maandagmiddag

x

x

Dinsdagochtend

x

x

Dinsdagmiddag

x

Woensdagochtend

x
x

x
x

x
x

x

Woensdagmiddag

x

x

x

Donderdagochtend

x

x

x

Donderdagmiddag

x

x

Vrijdagochtend

x

x

Vrijdagmiddag

x

x

x
x
x

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO Kiddoozz)
Er is voorschoolse opvang van 07.30 tot 08.30 uur.
Naschoolse opvang van 14.45 tot 18.30 uur.
Op woensdag van 12.15 tot 18.30 uur.
GYMLESSEN
De kinderen van groep 1-2 gaan dagelijks gymmen/ of buitenspelen.
Beide gebouwen hebben een eigen speelzaal tot hun beschikking.
Gymkleding van de kleuters blijft op school. Ook gymmen zij 1 x per
week in de grote gymzaal achter de school net als de onderstaande
andere groepen. Op maandag gebruiken we ook de gymzaal in
de Jagerstraat. Geeft u uw kind gymkleding en gymschoenen mee op
de volgende dagen:
Op maandag: groepen 3-4, schakel 1a en 7-8
Op dinsdag: groepen 5-6 en schakel 2
Op woensdag: groepen 1-2
Op donderdag: groepen 3-4 en schakel 1b
Op vrijdag: groepen 7-8
SCHOOLZWEMMEN
We zwemmen in Zwembad OOSTERVANT. De kinderen
gaan daar te voet naar toe vanuit school.
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De leerlingen uit leerjaren 5, 6 en schakels gaan zwemmen:
Maandag 9.00 – 10.00 uur
1e half jaar groepen 5/6a en 5/6b
2e half jaar groep 5/6c en 5/6d
Maandag 10.00 – 10.30 uur
Iedere week schakelgroep 1b
Maandag 10.30 – 11.30 uur 1e half jaar groep 5/6e
Vrijdag 09.30 – 10.00 uur Iedere week schakelgroep 1a en 2
Kinderen vertrekken een half uur voor de bovengenoemde begintijd van
school gezien de looptijd naar het zwembad.
SCHOOLTUINEN
Iedere woensdag tot aan de herfstvakantie werken de groepen 7 van
combi’s 7-8 d/e van 8.45 tot 09.45 uur en groepen 7 van combi’s 7-8
a/b/c van 11.00-12.00 uur in de schooltuin aan de Essenburgsingel.
Groepen 7 van combi’s 7-8 f/g gaan tot aan de herfstvakantie op
maandagmiddag van 13.30- 14.30 uur naar de schooltuin. Vanaf
de voorjaarsvakantie gaan de groepen 6 van de combi’s 5/6 op
woensdagochtend of maandagmiddag naar de schooltuin.

HOOFDSTUK 3. DE INHOUD VAN ONS
ONDERWIJS
3.1 HET ONDERWIJS IN GROEP 0
Volgens de regelgeving van de gemeente Rotterdam heeft
ieder kind recht op 16 uur opvang per week op de
voorschool. Als uw kind een doelgroep indicatie heeft, krijgt
hij/zij vanaf 2,5 jaar 4 uur extra opvang per week. Deze
doelgroep indicatie wordt bepaald door CJG. Op de Emmaus
hebben we vier groepen 0 op de Tidemanstraat in de
peuterschool locatie Emmaus. De groepen 0 worden begeleid
door 3 leidsters. Een van de leidsters is een leerkracht van
de Emmausschool. Op de Buitenhofstraat werken we samen
met 2 peutergroepen van de peuterschool Buitenhofstraat.
In de groepen 0 wordt extra aandacht gegeven aan de
talentontwikkeling van ieder kind op alle ontwikkelingsgebieden. Kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd. Hoe
jonger we daarmee starten hoe beter de resultaten aan het einde

van de basisschool zullen zijn. Er is een actief ouderprogramma bij de groep 0. Betrokkenheid van ouders
is van groot belang voor de leerresultaten van het kind.
Kinderen worden vanuit de visie van de Emmausschool
begeleid op pedagogisch en didactisch gebied. Op deze
wijze worden de peuters zo goed mogelijk voorbereid op
de basisschool. We zorgen voor een doorgaande lijn van
de groep 0 naar de groepen 1-2. Doelen als zelfredzaamheid, zelfstandigheid, regels en lessen worden op elkaar
afgestemd. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met
dezelfde thema’s uit het programma Puk en Ko en Uk en
Puk. We gebruiken in de groepen 0 hetzelfde leerlingvolgsysteem KIJK waardoor de ontwikkelingen van het kind
vanaf 2 jaar kunnen worden gevolgd. Hierdoor kan er beter
gestuurd worden op de doelen die behaald moeten worden.
We hebben een gezamenlijk doel nl. brede ontwikkeling voor
al onze kinderen vanaf 2 jaar!
3.2. HET ONDERWIJS IN DE GROEPEN 1-2
In de groepen 1-2 wordt de leerstof doelgericht, vanuit de
ontwikkelingsgebieden van het observatiesysteem KIJK, aangeboden.
Men gebruikt hiervoor als bronnen diverse methodes zoals het
taal- en rekenprogramma ik en Ko, met sprongen vooruit (rekenen),
Gynzy (rekenen en taal) logo 3000 (taal), fonemisch bewustzijn
(taal), gecijferd bewustzijn (rekenen), Kiva (sociaal emotioneel),
zang express (taal en rekenen).
In de groepen 1-2 wordt thematisch gewerkt. Dit wil zeggen dat
gedurende een aantal weken een onderwerp centraal staat
waaromheen de activiteiten zijn opgebouwd. De verschillende
activiteiten vinden plaats tijdens de zogenaamde werkles of in
kleine kringen. Tijdens de werkles mogen de kinderen spelen in
een van de hoeken of maken zij een taak. De hoeken zijn zo
uitdagend ingericht dat de kinderen spelenderwijs aan veel
leerdoelen werken op verschillende ontwikkelingsgebieden.
“Spelen is leren en leren is spelen” voor de kleuters.
Op het planbord mogen de kinderen aangeven wat zij die
dag willen doen. Naast de activiteiten in de klas spelen
de kinderen elke dag buiten en/of hebben zij kleutergym.
De belangrijkste informatie over de kleuters krijgen

we via het observatiesysteem KIJK, door goed te observeren. Bij
het werken met KIJK geven de leerkrachten op basis van zijn of
haar professionele observatie aan in welke ontwikkelingsfase uw
kind zich bevindt. Door ook te kijken naar de basiselementen, de
betrokkenheid bij de activiteiten en de eventuele aanwezigheid van
risicofactoren, ontstaat er een compleet beeld van de ontwikkeling.
Aan de hand hiervan kan de leraar de juiste keuzes maken op
pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak.
3.3. PROJECTEN IN DE SCHOOL
De school werkt op bepaalde tijden tijdens het schooljaar met projecten.
Tijdens een project staat er een thema centraal binnen een leerjaar of de
school. In de Parro krijgt u hierover meer informatie. We nodigen ouders
uit om te komen kijken naar de resultaten.
We nemen ook deel aan projecten die te maken hebben met
leesbevordering die ertoe bijdraagt, dat kinderen zin krijgen in het
lezen. Daarmee wordt de woordenschat verhoogd en het
begrijpen van de teksten verbeterd. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek en voorleesdagen.
Het vak lezen wordt verder levendig gehouden door
regelmatig naar de schoolbibliotheek te gaan. De hele klas is
daar welkom en kinderen mogen boeken lenen. Ook ouders
van de groepen 0-1-2 kunnen op school een boek lenen
en deze thuis aan hun kinderen voorlezen. Het voorlezen
bevordert de ontwikkeling van het Nederlands.
3.4. DE VAKGEBIEDEN IN DE GROEPEN 3 T/M 8
HET TAALONDERWIJS
Het leren spreken en luisteren naar wat anderen precies
zeggen en daarop goed antwoorden is belangrijk. We leren
leerlingen daarvoor hun eigen mening onder woorden
te brengen. We leren kinderen hun verhalen vertellen en
presenteren. We leren kinderen met respect vragen stellen
en luisteren naar elkaar. We willen dat kinderen willen leren
van elkaar en weten dat hun mening ertoe doet.
Stellen en spellen zijn onderdelen van taal die veel aandacht
krijgen in de methode Staal. Wij hebben deze methode gekozen,
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omdat alle aspecten van taal, spelling, lezen en
woordenschat aan de orde komen. De genoemde methode
geldt voor de groepen 4 t/m 8. We gebruiken Gynzy
waarmee we de lessen van de methode Staal digitaal
kunnen verwerken.
We werken in de groepen 1-2-3 via de activerende leerlijn
van Bea Pompert; lezen en schrijven doe je samen.
Voor de groepen 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen
ernaast gebruikt. Voor de groepen 1 en 2 de methode
Ik & Ko uit Ko Totaal en ‘Fonemisch Bewustzijn’ van
CPS. Tevens werken we in de groepen 0-1-2-3 met de
methode LOGO3000 om zo op een goede en afwisselende
manier de kinderen zoveel mogelijk woorden te leren
die zij moeten kennen.
Het verbeteren van de woordenschat en hiermee het begrijpend
lezen zijn belangrijk binnen ons taalonderwijs. Er wordt in
ieder leerjaar veel aandacht besteed aan het vergroten van de
woordenschat, via de woordmuur en dagelijks inoefenen van nieuwe
woorden. Ook in vakken tijdens de verlengde leertijd zal er veel aandacht
zijn voor communicatie, woordenschat en taalonderwijs.
HET LEESONDERWIJS
Dit start bij de oudste kleuters. Met eenvoudige leesoefeningen wordt
een start gemaakt wanneer kinderen eraan toe zijn. Aan het eind van
groep twee is het streven dat de kinderen ongeveer 15 letters kennen.
Het fonemisch bewustzijn zoals een woord kunnen hakken en plakken
is belangrijk. In groep 3 staat de start van het technisch leesonderwijs
centraal vanuit intrinsieke motivatie. Als kinderen leren lezen
vanuit eigen interesses, zullen zij uiteindelijk ook gemotiveerder
en dus beter gaan begrijpend lezen. In de loop der jaren wordt
dit uitgewerkt in diverse vormen. Wij kennen het technisch
lezen, het begrijpend lezen, het Ralfi-lezen en het
tutorlezen. Belangrijk is dat alle leerlingen aan het einde
van groep 3 het AVI-E3 niveau hebben bereikt. Op deze
manier kunnen wij risicolezers voorkomen.
Vanaf groep 4 gebruiken de leerlingen voor het
voortgezet technisch lezen de methode Estafette.
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Voor begrijpend lezen gebruikt de school de nieuwe methode
Nieuwsbegrip XL vanaf groep 4. Dit zijn een aantal lessen per
week, ook op de Chromebook. Het woordenschatonderwijs en
taalbegrip is van groot belang voor het goed begrijpend lezen.
In de boekenclubs van de school staat leesmotivatie en leesbeleving
centraal. De insteek is het verbeteren van de leesmotivatie, omdat
gemotiveerde lezers meer lezen waardoor hun leesvaardigheid en
hun leesbegrip verbeterd.
NEDERLANDSE TAAL ALS TWEEDE TAAL
Kinderen leren naast hun moedertaal de Nederlandse Taal. En dat is hun
tweede taal. Bij de ontwikkeling van het NT-2 onderwijs zijn steeds
de woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen en spreken
de belangrijkste leerprocessen.
Het NT-2 onderwijs (Nederlandse taal als 2e taal) krijgt veel
aandacht in de groepen 1 en 2. Voor leerlingen, die rechtstreeks
uit het buitenland komen, hebben wij een speciale opvang
om de Nederlandse taal versneld te leren. Wij noemen dit de
Schakelklas eerste opvang nieuwkomers (Schakel 1). Na een
jaar intensieve taaltraining spreken en schrijven de kinderen
redelijk goed Nederlands. Zij volgen de taallessen, rekenen,
schrijven en informatielessen in de schakelklas.
Vervolgens gaan de kinderen naar de Schakelklas vervolgopvang, omdat niet altijd alle leerlingen na één jaar de juiste
aansluiting hebben gevonden met de groep, waar ze op
leeftijd zijn ingedeeld. Of ze stromen door naar ene reguliere
groep, De kinderen krijgen in schakelklas 2 nog een extra
aanbod op het gebied van de Nederlandse taal en maken
kennis met de methodes die wij op de Emmaus in de groepen
hanteren. Een leerling uit de schakelklas kan te alle tijden
gedurende het schooljaar instromen in een reguliere groep.
HET REKENONDERWIJS
De school maakt gebruik van twee methodes voor rekenen;
groepen 1 en 2 maken gebruik van de map Gecijferd
Bewustzijn van het CPS, de groepen 3 t/m 8 werken met
de werelden van Gynzy. Deze rekenmethode voldoet aan
alle moderne eisen die aan het rekenonderwijs worden gesteld.

De rekenlessen worden gegeven volgens het Directe
Instructie Model. In de kleutergroepen wordt spelenderwijs
minimaal 2,5 uur per week aan rekenactiviteiten besteed.
In de overige jaren loopt dit op naar zeven uur per week.
Met de begeleiding van de leerkrachten in de groep,
werken wij naar een steeds beter rekenresultaat.
HET ONDERWIJS IN DE WERELDORIËNTERENDE VAKKEN
Wij gebruiken de methoden Naut (natuur en techniek),
Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis)
vanaf groep 4 en zijn we ons aan het oriënteren op de
methode Blink. Met deze methode bouwen de kinderen
op een gedegen manier kennis op van de drie vakgebieden.
Aan kennis alleen hebben ze niet genoeg. In de wereld van
nu is ook het beheersen van de 21e -eeuwse vaardigheden
essentieel. Kennis en vaardigheden worden geïntegreerd.
De groepen 1 en 2 maken gebruik van de thema’s uit Ik & KO en
groep 3 de methode ‘De wereld rond’. In de groepen 1 tot en met 3
worden onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant
zijn (eigen belevingswereld) en aan de hand waarvan kennis en inzicht kan
worden aangebracht op het gebied van de wereldoriënterende vakken.

op!” KiVa is een antipestprogramma waarin kinderen en leerkrachten leren om pesten tegen te gaan. Wij hebben een
KiVa-team van leerkrachten die een training hebben gehad in het
omgaan met en oplossen van pestsituaties.
De KiVa-lessen voor de kinderen vinden plaats in de groepen 1 t/m 8
en schakel. Ook hebben we een KiVa-computerspel vanaf groep 5
(een virtuele school) dat ook thuis op internet gespeeld kan worden.
In deze leeftijdsgroepen werken de lessen over pesten het beste.
Een belangrijk uitgangspunt is dat de hele groep een belangrijke rol
speelt bij pesten en niet alleen de pesters. Het beïnvloeden van de groep
is daarom belangrijk voor het succesvol tegengaan van pesten. Voor de
levensbeschouwelijke vorming hebben we de methode Hemel en aarde.
HET ONDERWIJS IN DE CREATIEVE VAKKEN (EXPRESSIE)
De expressievakken zijn kunst (tekenen, handvaardigheid), muziek,
dans en theater (drama). Expressie is een manier om gevoelens en
ervaringen te beleven en te verwerken. Expressie is een vast
onderdeel voor alle groepen. Via de brede school worden ook
diverse expressielessen verzorgd door vakdocenten. Deze
docenten hebben een gerichte opleiding en ervaring voor dat
betreffende vak.

Voor verkeer heeft de school via Veilig Verkeer Nederland (VVN) een
abonnement op de digitale methode vanaf de groepen 4. In de
Schakelgroepen eerste opvang wordt gebruik gemaakt van de methode
Ziezo.In de groepen 7 of 8 nemen de kinderen deel aan het
(theoretisch) verkeersexamen van VVN.

Groep 8 verzorgt als afsluiting van hun basisschoolperiode een
musical of ze maken een eigen film, die aan hun ouders wordt
vertoond. Als methode gebruikt de school “Moet-je-doen”,
waarin de leerkracht gebruik kan maken van de onderdelen:
muziek, handvaardigheid, tekenen, dans en drama.

HET ONDERWIJS IN DE SOCIALE VORMING EN
LEVENSBESCHOUWING
Ervoor zorgen dat er een goed pedagogisch klimaat in de klas
heerst, is een dagelijkse taak. Wanneer er onderling problemen
zijn, worden ze meteen uitgesproken en opgelost. Om
kinderen te leren sociaal met elkaar om te gaan en weerbaar te zijn in de groep, vinden er regelmatig groepsgesprekken en individuele gesprekken met kinderen plaats.
Voor de wekelijkse sociale vaardigheidslessen in alle
groepen hebben we de methode KiVa. Wij zijn een
landelijk erkende KiVa-school. “Samen lossen we pesten

HET BEWEGINGSONDERWIJS
De school verzorgt gymnastiek- en zwemlessen. De school
beschikt bij ieder gebouw over een kleutergymzaal.
Op de Tidemanstraat (hele week) en de Jagerstraat
(maandag en donderdag) hebben we twee volledig ingericht
gemeentelijk gymnastiekzalen tot onze beschikking.
Voor de sportlessen hebben wij een sportleraar als vakdocent
of gym bevoegde leerkrachten.
Zwemlessen zijn er voor de groepen 5/6 en schakelklassen.
De groepen 5/6 gaan een half jaar lang een uur per week
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zwemmen. De schakelklassen gaan een heel jaar wekelijks
een half uur zwemmen. Deze lessen vallen onder de
lichamelijke oefening en zijn voor alle kinderen verplicht.
U moet wel schriftelijk toestemming hiervoor geven.
Indien u hiervoor geen toestemming verleent, dan dient
u daar een verklaring van de huisarts voor in te leveren.
Dagelijks krijgen kinderen, in het kader van gezond
gedrag en voldoende beweging ter bevordering van
concentratie, een sport- en spelles van bevoegde
vakdocenten buiten.
Bovengenoemde activiteiten worden gerealiseerd met
behulp van gekozen methodes die voldoen aan de gestelde
wettelijke eisen: de Kerndoelen voor het Basisonderwijs.
Deze kerndoelen zijn voor ons streefdoelen, die beschreven
staan in het Schoolplan.
HET ICT-ONDERWIJS
In ieder lokaal staan twee of drie computers voor de leerlingen klaar om
dit instrument als hulpmiddel te gebruiken bij het onderwijs-leerproces.
Daarnaast hebben alle klassen, vanaf groep 3, de beschikking over
verrijdbare karren met daarin Chromebooks voor alle leerlingen in de klas.
Voor veel leer - en vormingsgebieden is software op school aanwezig
waarmee op de Chromebooks of computers kan worden gewerkt.
De leerstof die wordt aangeboden, kan door leerlingen op eigen niveau,
en tempo gemaakt worden. Daarnaast krijgen kinderen verweven door
het onderwijsaanbod de vaardigheden aangeleerd om te kunnen
werken met office, email en google. Via het internet via de beschikbare
wifi, kunnen leerlingen informatie verkrijgen, die nodig is om
hun opdrachten te kunnen maken (spreekbeurt, een werkstuk).
Wij hebben zowel voor de leerling als voor de leerkracht
Internetprotocollen vastgelegd, en wij leren kinderen
verantwoordelijk omgaan met het internet. In alle groepen,
behalve de groepen 1-2, is er een Digibord dat de leerkracht
gebruikt om het onderwijs actueel, interactief en visueel
te ondersteunen. In de groepen 1-2 is er een tv-scherm
gekoppeld aan de computer om programma’s van
bijvoorbeeld school-tv aan de klas te kunnen tonen.
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OVERIGE ACTIVITEITEN
De Emmausschool neemt deel aan activiteiten van diverse
organisaties zoals de SKVR , Natuur & Recreatie Rotterdam,
diverse musea. Het betreft hier de volgende mogelijke activiteiten:
• Theaterbezoek, museumbezoek, muzieklessen, toneellessen.
• Lessen in diergaarde Blijdorp; lessen op de Kinderboerderij,
de ‘Bokkensprong’.
Schoolreis: van de vrijwillige ouderbijdrage wordt 1x per jaar een
(educatieve) schoolreis georganiseerd voor alle groepen.
Sportdag /Koningsdag: We nemen als school deel aan de Koningsdag
door een sportdag te organiseren voor alle groepen.
Activiteiten speciaal voor leerlingen in groep 8:
- Werkweek
De groepen 7/8 gaan op werkweek. Dit zijn verplichte schooldagen,
waar ook kosten aan zijn verbonden. U wordt tijdig op de hoogte
gebracht van deze 3/4-daagse werkweek.
Er is een spaarregeling mogelijk, zodat u op tijd heeft betaald.
De school houdt rekening met de gewoontes, de
cultuurverschillen en nationaliteiten. Jongens en meisjes slapen
apart. Ook met de voeding wordt rekening gehouden.
De school zorgt voor voldoende leiding, zodat de veiligheid
gewaarborgd is.
- Schoolverlatingsdagen
De laatste week is hun afscheidsavond die wordt afgesloten
met een musical of zelfgemaakte film waarbij ouders zijn
uitgenodigd.
Gronden voor vrijstelling:
In principe gaan wij ervan uit dat kinderen aan alle
activiteiten van de school deelnemen. Mocht u bezwaren
hebben, dan kunt u deze altijd bespreken met
groepsleerkracht en zo nodig met directie.

HOOFDSTUK 4. DE ZORG VOOR ONZE
LEERLINGEN
4.1. DE ORGANISATIE VAN DE LEERLINGZORG IN DE KLAS
Goed onderwijs is van grote invloed op de kansen van leerlingen
in de samenleving. Juist daarom is het belangrijk dat de juiste zorg

binnen het onderwijs aan de juiste leerling wordt gegeven.
Leerlingen zijn verschillend en hebben verschillende
mogelijkheden. Ook wanneer het onderwijs op orde is,
zijn er leerlingen die extra zorg hard nodig hebben, want
‘…..je moet het onderwijs aanpassen aan de leerling en niet
de leerling aan het onderwijs…..’. We spreken dan over
passend onderwijs.
Wij noemen de zorg in de klas de basiszorg. De leerkrachten realiseren de zorg voor alle leerlingen
binnen het directe instructiemodel (verlengde instructie,
de gemiddelde groep, de (zeer) goede leerlingen,
de meer begaafde kinderen en de kinderen met speciale
onderwijsbehoeften).
De zorg is aangepast aan het niveau van de leerling.
De leerkracht zorgt ook hier voor passend onderwijsaanbod. De
toetsen worden afgenomen, resultaten geregistreerd en
ontwikkelingen gevolgd. De leerkracht voert de groepsplannen en
handelingsplannen uit binnen de groep. De Interne Begeleider (I.B-er)
begeleidt hierin de groepsleerkrachten. Op deze wijze kunnen wij de
niveauverschillen tussen kinderen hanteren en goede begeleiding geven.
4.2. TAAK VAN DE INTERNE BEGELEIDERS EN TAALEN REKENCOÖRDINATOREN
De interne begeleiders (I.B.-ers) hebben mede de verantwoording voor
de inzet van het kwaliteitsteam met leerkrachten die voor de extra hulp
aan de kinderen zorgen. Zij houden regelmatig met de leraren groepsen leerlingbesprekingen om te bepalen hoe de kinderen er voor
staan. De leerkrachten uit het maatwerkteam worden ingezet aan
de hand van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
De I.B.-er:
- is verantwoordelijk voor de zorgorganisatie bij ons
op school.
- is coach van de leraren bij de uitvoering van de zorg
en het onderwijs.
- is de contactpersoon voor de speciale zorg buiten
onze school.
- heeft zitting in het Verbinding-OnderwijsTeam (VOT).

De taalcoördinator ontwikkelt en bewaakt het taalbeleid
schoolbreed en adviseert VOT en directie. De rekencoördinator
ontwikkelt en bewaakt het rekenbeleid schoolbreed en adviseert
VOT en directie.
4.3. HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING
Op de Emmausschool wordt zorgvuldig bijgehouden welke resultaten
de leerlingen bereiken. Dit heet het LVS (Leerlingvolgsysteem).
Wij volgen de kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 en verzamelen alle
toetsresultaten op de cognitieve leergebieden. De toetsresultaten
worden regelmatig geanalyseerd en besproken tijdens de groepsbespreking. Daarnaast volgen wij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling
(via observatie, IEP, KiVa en KIJK). Op deze wijze kunnen wij tijdig
gedragsproblemen signaleren en de juiste maatregelen nemen.
Uiteraard wordt ook op andere leergebieden getoetst. De resultaten
worden beschreven in het rapport. Zo krijgen we op elk niveau
inzicht in de capaciteiten van een kind, dan wel van de groep.
Op de Emmausschool werken we volgens het model ‘Planmatig
Handelen’, het SAVUE – model. Dit is een cyclisch model. Het
doel hiervan is op korte termijn (zes weken à twee maanden)
optimale resultaten te behalen met alle leerlingen.
S = signaleren; leraar neemt toetsen af van de methode en IEP.
A = leraar analyseert de toetsen per groep en per kind.
V = voorbereiden door de leraar van de komende lessen met
een groepsplan naar aanleiding van de gemaakte toetsen.
Indien nodig krijgt een individueel kind een handelingsplan
voor extra oefening. Dit gebeurt samen met de I.B-er.
U = uitvoeren van de groepsplannen en handelingsplannen.
E = evalueren of de groeps- en handelingsplannen hebben
gezorgd voor voldoende resultaat bij de leerlingen.
Op deze wijze kunnen we snel ontdekken of een kind extra
hulp nodig heeft.
WERKEN MET GROEPSPLANNEN
De leerkrachten van de groepen 0, 1/2 en 3 schrijven een
digitaal groepsplan aan de hand van de doelen gekoppeld
aan de ontwikkelingslijnen van de observatiemethode KIJK! Het
plan wordt geschreven voor een periode van ongeveer 3 maanden.
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De doelen komen overeen met de doelen die o.a.
aangeboden worden in de groepen binnen de lopende
thema’s. Tevens wordt aan de hand hiervan het beredeneerd
leerstofaanbod vastgesteld.
Er zijn gedurende het jaar twee periodes waarin we onze
observaties registreren: in januari en juni voor de groepen
1-2-3 en voor groepen 0 in oktober en maart. De leerlingen worden ingedeeld n.a.v. observaties en registratie
via KIJK. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 en de schakelklassen schrijven voor spelling, rekenen, technisch lezen,
begrijpend lezen en sociale vaardigheden een digitaal groepsplan. We gaan uit van de halfjaarlijkse doelen waar men naar
toe werkt. Het groepsplan wordt opgesteld naar aanleiding
van de doelen die men over een half jaar wil bereiken. De kinderen worden ingedeeld op niveau n.a.v. resultaten op de nietmethode-gebonden (IEP) toets voor een bepaalde periode (half jaar).
De resultaten van de methode-gebonden toetsen worden meegenomen
in de tussenevaluaties. Het groepsplan wordt besproken en geëvalueerd
met de interne begeleider tijdens een groepsbespreking. Tijdens de
evaluatie van het plan wordt gesproken over de leerlingen die de gestelde
doelen niet behaald hebben of leerlingen die vaak een hoge score
hebben. De afweging wordt gemaakt of de hulp wordt voortgezet in een
volgend groepsplan of dat er een individueel handelingsplan of OPP
opgesteld wordt.
WERKEN MET HANDELINGSPLAN OF KIND-OPP VOOR DE LEERLING
Volgend op het groepsplan of de leerlingbespreking kan men
besluiten een handelingsplan op te stellen voor een individuele
leerling. Een individueel plan wordt door de leerkracht(en)
digitaal opgesteld en met de interne begeleider besproken.
De ouders worden op de hoogte gesteld van het plan
door middel van een gesprek of een brief. Na maximaal 8 tot
10 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd.
Wanneer het handelingsplan niet het gewenste resultaat
heeft, kan men eventueel een externe deskundige
inschakelen (schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam).
Een externe deskundige kan alleen ingeschakeld worden
met toestemming van de ouders.
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Ook kan het zijn dat er besloten wordt tot een eigen leerlijn bij
grote achterstand of voorsprong. Dit noemen we een kind-OPP;
een ontwikkelingsperspectief. In overleg met ouders wordt een
kind-OPP opgesteld. Hierin staat beschreven naar welke onderwijsdoelen gestreefd wordt, en de onderbouwing daarvan. Tevens
wordt hierin beschreven welke ondersteuning en begeleiding het
kind nodig heeft en hoe die wordt aangeboden.
4.4. HET LEERLINGDOSSIER
Gedurende het hele schooljaar worden door leerkrachten en intern
begeleiders alle gegevens met betrekking tot de kinderen bijgehouden
in Parnassys. Dit is een digitaal leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. Hier valt te denken aan: toetsuitslagen, verslagen van
rapporfolio besprekingen, observaties, oudergesprekken, etc.
Op deze manier volgen we de kinderen nauwlettend en alle gegevens
die wij over uw kind verzamelen, komen in dit leerling dossier.
Alleen leraren, waarmee uw kind te maken heeft, mogen het
dossier inzien. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend binnen
de school voor het onderwijs aan de kinderen.
Indien u gaat verhuizen en uw kind wordt ingeschreven op
een andere basisschool dan maken wij van dit dossier
een onderwijskundig rapport (OKR). Dit rapport sturen wij op
naar de nieuwe school, zodat de leerkracht daar het leerproces op dezelfde wijze kan voortzetten.
De Emmausschool houdt zich betreffende doorgeven van
informatie aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
4.5. NAAR EEN ANDERE GROEP
Aan het eind van een schooljaar gaat uw kind naar een
volgende groep. De school heeft zichzelf een duidelijk doel
gesteld: wij kiezen voor de doorgaande lijn. Dat betekent dat
uw kind niet blijft zitten, omdat wij ons onderwijs afstemmen
op het niveau van de kinderen (adaptief onderwijs).
Er zijn uitzonderingen:
1. bijvoorbeeld de kleuterverlenging. In sommige gevallen is dat
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de oudste kleuter

heel goed. Vooral de taalvorming moet optimaal zijn
wanneer een kleuter aan groep 3 begint.
2. Het kan voorkomen, dat er gedoubleerd moet worden,
omdat de leerling lange tijd ziek is geweest of dat de
leerling voor een lange tijd naar het moederland is
teruggekeerd of om een andere reden.
3. Als uit gedegen onderzoek is gebleken, dat de leerling
baat heeft bij herhaling van het leerjaar dan zal tijdig
met de ouders hierover gesproken worden.
4.6. NAAR HET VOORGEZET ONDERWIJS (V.O.)
Na groep 8 gaat uw kind naar een middelbare school voor
voortgezet onderwijs VO). Ouders en leerlingen krijgen in
februari in groep 8 het definitieve VO-advies (basisschooladvies)
te horen.
Bij het bepalen van het definitieve schoolverlatersadvies wordt
rekening gehouden met de volgende zaken:
• IEP LOVS gegevens
• Prestaties in de groep (methode gebonden toetsen)
• Uitslag van de groep 7 IEP toets
• Zelfstandigheid van kinderen
• Werkhouding/ werktempo in de klas
• Huiswerkgedrag
• Samenwerking
• Concentratie
• Zelfvertrouwen
• KiVa
Met dit definitieve advies kunt u uw kind zelf aanmelden op een
nieuwe school. Via de gemeente ontvangt u een uitgebreide brochure
over het V.O. De school bereidt uw kind terdege voor op de overstap
naar het voortgezet onderwijs. In november wordt een
informatieavond op de Emmaus georganiseerd waar meerdere
middelbare scholen uit de omgeving aan meewerken. Ook krijgt
u uitgebreide toelichting bij het advies.
In de maand mei maken alle leerlingen van groep 8 de IEP
eindtoets voor Primair Onderwijs. De eindtoets bestaat uit
drie onderdelen: rekenen, lezen en taalverzorging.

4.7. SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE
BEHOEFTEN
ZORG BINNEN DE SCHOOL
Als uit de toetsen blijkt dat uw kind moeite heeft met bepaalde
onderdelen van het onderwijs, en de handelingsplannen binnen de
klas niet hebben geholpen, is er de mogelijkheid dat uw kind met
extra hulp wordt begeleid. U wordt hierover vroegtijdig geïnformeerd
en alles gebeurt altijd in overleg met u als ouders. Na de signalering
wordt de leerling aangemeld d.m.v. een formulier.
Nader onderzoek wordt verricht door de Interne begeleider en/of de
groepsleraren. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de leerling extra zorg
nodig heeft, krijgt de groepsleraar het advies om met deze leerling
anders in de klas te gaan werken. Mocht daarna blijken, dat speciale
begeleiding gewenst is, maakt één van de groepsleraren, een
handelingsplan.
De leerling met speciale onderwijsbehoeften kan ook extra hulp
krijgen binnen de groep van een gespecialiseerde groepsleraar. Tijdens de leerlingbespreking wordt de hulpvraag van
de groepsleraren besproken en een plan van aanpak opgesteld.
De school beschikt over een orthotheek, van waaruit
remediërend materiaal beschikbaar is op het gebied van
rekenen, lezen, spelling en schrijven.
In feite wordt het kind op niveau begeleid, totdat het gesignaleerde probleem is opgelost of dat de groepsleraren de
leerling zelf verder kunnen begeleiden. Ook kan het zijn dat
er besloten wordt tot een eigen leerlijn bij grote achterstand
of voorsprong. Regelmatig worden de resultaten besproken
tijdens de leerling besprekingen door middel van evaluatieformulieren. Alle gegevens komen in het leerling-dossier.
BESTUURLIJKE WERKGROEP KANS
Vanuit het bestuur van de RVKO worden door de werkgroep
KANS (Kennis Advies Netwerk Speciaal onderwijs) onze
Interne begeleiders geschoold om goede zorg binnen de
school te realiseren. Een format om een OPP (ontwikkelingsperspectief) te maken is door de werkgroep KANS ontwikkeld,
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waarbij vanaf groep 5 voor iedere leerling een uitstroomniveau wordt bepaald. Dit OPP speelt een belangrijke rol
binnen de organisatie van de zorg op school.
BESTUURLIJKE WERKGROEP TALENT
Vanuit het bestuur van de RVKO is er een werkgroep TALENT
opgericht. Dit is het kennispunt voor begaafdheid. In het
kennispunt werken een aantal scholen samen die extra zorg
besteden aan de begaafde en getalenteerde leerlingen.
Deze scholen zijn verdeeld over de stad Rotterdam en de
randgemeenten. Zij hebben ervaring met de opvang van
begaafde kinderen. Door samen te werken, vergroten zij hun
eigen deskundigheid en kunnen zij alle andere scholen van
de RVKO ondersteunen.
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Er is op school voor twee dagen per week een maatschappelijk
werkster beschikbaar. Zij helpt gezinnen te zoeken naar de juiste
oplossingen voor hun problemen. Ook kan zij verwijzingen doen naar
andere instanties. De Interne begeleiders zijn de schoolcontactpersonen.
Als de school gesloten is, kunt u ook terecht bij andere organisaties.
Zie hiervoor adressenlijst in hoofdstuk 8.
Om de risicokinderen in beeld te krijgen maken we gebruik van het
Sisa-informatiesysteem, waardoor ook andere betrokken instanties
(politie-jeugdzorg-leerplicht) acties kunnen ondernemen. Iedere vorm
van informatie wordt altijd met de ouders overlegd.
LOGOPEDIE
Vanaf 1 januari 2016 is de praktijk, Centrum voor Logopedie,
gevestigd op de Emmausschool. Logopedische behandeling op
school kan plaats vinden bij de volgende problemen:
Taal:
• Taalontwikkelingsproblemen bij (jonge) kinderen
(bv. Problemen bij het begrijpen van taal, laat gaan
praten, problemen met de zinsbouw, problemen met
woordvorming, onvoldoende woordenschat)
• Dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
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Spraak:
• Slissen/lispelen (interdentaliteit)
• Articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit
kunnen spreken)
• Neusspraak
• Onduidelijk spreken (door bijvoorbeeld binnensmonds of
kaakgeklemd spreken)
• Stotteren
Logopedie voor kinderen wordt vergoed via de basisverzekering
wanneer ouders een verwijsbrief bij de huisarts hebben geregeld.
De logopedisten zijn:
Kubra Yilmaz werkt op de locatie Tidemanstraat op dinsdag,
woensdag, donderdag. Tugba Yuksel werkt op de locatie
Tidemanstraat op maandag. Marissa Goudappel werkt op de locatie
Buitenhofstraat op donderdag en vrijdag.
MOTORIEK
De leerkrachten observeren de grove en fijne motoriek. Indien
er zorgen zijn over motoriek wordt dit altijd met u besproken.
Er zijn namelijk mogelijkheden om via uw zorgverzekering in
aanmerking te komen voor het volgen van Cesar Oefentherapie
op school.
HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)
Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar
ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals
terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden,
opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG
u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en
ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en
opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor
opvoedinformatie naar onze website www.cjgdelfshaven.nl.
Aan de school van uw kind is een jeugdarts (Eva Harmsen), jeugd-

verpleegkundige (Jamila Faloun) van het Centrum voor
Jeugd en Gezin Delfshaven verbonden. Daarnaast wordt
uw kind een aantal keer op school en op het CJG gezien.
Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een
afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt
uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de
motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts
met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen
kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of
gezond-heid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt
u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt
tijdens het gesprek.
Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de
eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld,
omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind
dagelijks ziet.
Contactmoment bovenbouw
Wanneer uw kind in de bovenbouw zit, zal er een contactmoment zijn
met het CJG. De kinderen worden door de jeugdverpleegkundige
uitgenodigd op het CJG. Er wordt gekeken naar de groei van uw kind
(lengte en gewicht). Daarnaast wordt ingegaan op meerdere
onderwerpen zoals de gezondheid van uw kind, schoolsituatie,
thuissituatie en opvoeding. Kinderen die niet verschijnen, worden
op school gewogen en gemeten. Hierbij worden verder geen
vragen gesteld over de gezondheid.
9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee
vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en
de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond.
U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind
langs te komen.

Vragen?
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de
jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:
Jamila Faloun
Telefoonnummer: 010 – 4444 605
E-mail: j.faloun@cjgrijnmond.nl
MELDCODE
De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling RotterdamRijnmond’ is een stappenplan voor professionals bij (vermoedens van)
huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan maakt medewerkers van de scholen duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen
om hulp in gang te zetten voor zowel slachtoffer als pleger.
De RVKO heeft deze meldcode ondertekend, waarmee zij aangeeft
dat de scholen dit stappenplan volgen. Binnen onze school is de
intern begeleider aandachtsfunctionaris. Zij kan u informatie geven
over de meldcode.
SISA
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien.
Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun
ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen
dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te
voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen
werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA.
SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument
Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en
SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel
ervoor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind
eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller
contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/
verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke
begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar
afgestemd kan worden.
Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven
gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn.
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Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze
instanties samen te werken. Samen met de ouders/
verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen
wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt
u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom
een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in
contact te kunnen komen.
Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan
dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat
geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn
ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is
alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn
op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar
hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de
Wet bescherming persoonsgegevens.
Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl.
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.
4.8 SPECIALE ZORG BINNEN HET PASSEND ONDERWIJS (PPO)
IN ROTTERDAM
In grote lijnen wordt hieronder het een en ander beschreven over
de invoering van passend onderwijs en de gevolgen daarvan
voor de toelating en de zorgplicht. Het volledige toelatingsbeleid kunt
u opvragen bij de directie van onze school.
ZORGPLICHT
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk
kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een
zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen
dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als
duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig
is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of
aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school
zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt
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gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning
wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal
basisonderwijs zijn.
Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het
samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen.
Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning
bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in
een schoolondersteuningsprofiel.
Het afgelopen schooljaar hebben alle basisscholen een verkorte
(gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld.
Het verkorte schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s)
in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie
van de school.
Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze
waarop dit bij ons op school wordt vormgeven,
verwijzen wij u ook naar het speciale gedeelte hierover
op onze schoolwebsite.
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind
zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met kinderen
in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school,
maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een
basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is dat het
naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de
huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig
heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het
gevolg zijn van een verhuizing.
Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke
onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden.
Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning
nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een
beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Expertise binnen de Emmausschool
Onze school heeft specifieke expertise op het gebied van:
- Leerlingen rechtstreeks uit het buitenland (schakelklassen)
- Leerlingen met een lichamelijke beperking.
Aanwezige deskundigen in het team:
1. Leraren met pedagogische kwaliteiten, overwicht en
overzicht, regelmaat en structuur, sterk klassenmanagement en warme betrokkenheid voor het kind.
2. We hebben veel extra uren begeleiding op de groep.
We maken de keuze voor groepsgrootte van 25
(tot max 30) leerlingen en inzet van een kwaliteitsteam
met een tweede leerkracht voor gemiddeld 1 tot
2 dagen per week in een groep. Leerlingen met
speciale behoeften kunnen op deze wijze extra ondersteuning ontvangen.
3. Met het structureel volgen van de resultaten, het monitoren
en analyseren van deze gegevens worden interventies bepaald.
Dit heeft in de loop der jaren verhoging van resultaten en
professionaliteit van leraren opgeleverd. Werken vanuit een duidelijk
visie, opbrengstgericht werken met directe instructiemodel,
coöperatieve werkvormen, effectieve leertijd, SAVUE-model,
zorgplan, portfolio’s. Het raamwerk staat en in de praktijk zijn we
nog dagelijks lerend.
4. Lerende organisatie; LeerKRACHT McKinsey traject. Iedere dag een
beetje beter
5. Leren Zichtbaar Maken gecertificeerde school.
6. We hebben binnen de school Schakelgroepen die opvang bieden
aan leerlingen rechtstreeks vanuit het buitenland (eersteen tweedejaars nieuwkomers). Er zijn hiervoor meerdere
gespecialiseerde leraren. We zijn de flexibele bovenbouw
voor nieuwkomers, groep 9, aan het ontwikkelen.
7. De Emmaus heeft het predicaat Gezonde School gekregen
met structurele aandacht voor gezondheid op de diverse
domeinen; bewegen, voeding, lentekriebels, gedrag en
sociale vaardigheden.
8. Binnen de school is wekelijks een Cesartherapeut
aanwezig voor de jongere kinderen.
9. Binnen de school is 2 dagen per week een schoolmaatschappelijks werkster werkzaam.

10. Binnen de school zijn 3 logopedisten werkzaam en kunnen
kinderen op school worden behandeld.
11. Erkende KiVaschool met KiVa coördinatoren en mogelijkheden
tot steungroep.
12. Vier geschoolde intern begeleiders.
13. Meerdere interne coaches.
14. Meerdere rekenspecialisten.
15. Meerdere taalspecialisten.
Wij willen open staan voor alle aanmeldingen en zullen per individu
bekijken of wij in staat zijn de juiste zorg aan de leerling te kunnen
bieden. Dit met inachtneming van de beperkingen die wij ervaren
in groepsgrootte, zorgzwaarte/ondersteuningsbehoefte per groep en
per kind, deskundigheid van leerkrachten en mogelijkheden om
deskundigheid van externen in te kunnen zetten bij leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
Wij vinden het belangrijk om na te komen wat wij beloven ervan
uitgaande dat alle kinderen recht hebben op de best mogelijke
begeleidingsvorm.
Maar wij staan altijd open voor uitdagingen, zolang ze het
kind, de groep en de leerkracht recht doen. Het volledige
schoolondersteuningsprofiel van de Emmaus ligt ter inzage
bij de directie van de school.
HOE EN WANNEER KUNT U UW KIND AANMELDEN
OP EEN SCHOOL?
Hieronder volgt de aanmeldingsprocedure van onze school
die voldoet aan de algemene regels:
• Ouders moeten wettelijk hun kind minimaal 10 weken
voordat het kind zou moeten starten schriftelijk bij de
school van voorkeur aanmelden.
• Voordat een kind 3 jaar is, kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
• Aanmelden van kinderen kan pas officieel vanaf 3 jaar
en gebeurt schriftelijk.
• Procedure op de Emmaus: U maakt een afspraak met
de school. Op dit kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie
van onze school inclusief een rondleiding. Wij gaan ervan uit dat
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u ook alle relevante volledige informatie deelt over de
zorgbehoeften van uw kind.
• Na dit gesprek kunt u besluiten tot het doen van een
aanmelding. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt voor
een aanmeldgesprek. Dit gebeurt door het invullen en
ondertekenen van een aanmeldformulier.
• Ouders moeten bij de aanmelding ook aangeven of het
kind bij meerdere scholen is aangemeld, en zo ja, welke
de eerste school van aanmelding is.
• Indien mogelijk krijgt u na aanmelding tijdens het
gesprek direct te horen of uw kind geplaatst kan
worden op onze school. Bij twijfel of nader onderzoek
volgen we onderstaande stappen.
• Indien een kind afkomstig van een andere basisschool
vragen wij uw toestemming om informatie op te vragen bij
deze school. Wij nemen pas een beslissing tot plaatsing nadat
we deze informatie hebben ontvangen.
• De school dient uiterlijk binnen 6 weken na aanmelding een
besluit te nemen over de toelating. Bij uitzondering kan deze
periode verlengd worden tot 10 weken, bijvoorbeeld als de school
nader onderzoek wil doen dat langer duurt.
• Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste
onderwijsplek en het kind de toelatingsleeftijd voor het onderwijs
heeft bereikt, wordt het kind (tijdelijk) geplaatst en ingeschreven.
INFORMATIE VOOR DE SCHOOL
Bij het zoeken naar een passende onderwijsplek is het belangrijk dat
ouders aan de school zoveel mogelijk informatie geven over hun kind,
ook gegevens over (te verwachten) beperkingen in de onderwijsdeelname. Soms zal de school aan de ouders aanvullende gegevens
vragen of aangeven dat er nader onderzoek nodig is. Voor dat
onderzoek moeten ouders toestemming geven.
Het is heel belangrijk dat ouders en school samen optrekken
in het vinden van een passende school voor het kind.
Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind.
Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de
kans het grootst dat een passende school voor het kind
gevonden kan worden.
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EXTRA ONDERSTEUNING NODIG
Het is belangrijk dat de school alle belangrijke informatie krijgt,
want het is de school die bepaalt of een kind al dan niet extra
ondersteuning nodig heeft.
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht
om eerst te kijken of zij zelf het kind de extra ondersteuning kan
bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt daarbij
het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek
bieden, dan wordt gekeken naar een andere school, bij voorkeur binnen
het samenwerkingsverband, die de juiste ondersteuning kan bieden.
Onder een andere school wordt ook een school voor het speciaal (basis)
onderwijs verstaan.
BESLISSING VAN DE SCHOOL
De school beslist dus uiterlijk binnen 10 weken of de aanmelding in
behandeling wordt genomen, het kind extra ondersteuning nodig
heeft, het kind wordt ingeschreven en toegelaten, het kind
wordt geweigerd of dat er sprake is van een geschil. De ouders
worden hierover schriftelijk geïnformeerd.
Als de school wel de passende ondersteuning kan bieden
als een kind ondersteuning nodig heeft, dan wordt samen
met de ouders een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
Hierin staat beschreven naar welke onderwijsdoelen
gestreefd wordt, en de onderbouwing daarvan. Tevens wordt
hierin beschreven welke ondersteuning en begeleiding het
kind nodig heeft en hoe die wordt aangeboden.
Indien de ondersteuning die het kind nodig heeft niet past
binnen het ondersteuningsprofiel van de school, de school
het kind geen passend onderwijsprogramma kan bieden, of
plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, kan
de school het kind weigeren. In deze situatie heeft de school
wel een zorgplicht. De school mag alleen weigeren als
de school een andere school gevonden heeft die wel een
passend onderwijsaanbod kan bieden en die het kind ook
kan en wil plaatsen. Onder een andere school kan ook een
school voor speciaal (basis)onderwijs verstaan worden. Hierover
zal overleg plaatsvinden tussen de ouders en de school.

Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de school
om de inschrijving en toelating te weigeren, of met
de andere school die wordt voorgesteld, kunnen ouders
hiertegen bezwaar maken bij het schoolbestuur van
de school of het geschil aanhangig maken bij de landelijke
Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering.
Tegen het besluit van de school om de aanmelding niet
in behandeling te nemen kan alleen bezwaar gemaakt
worden bij het schoolbestuur van de school. Dit staat
uitgebreid beschreven in het volledige toelatingsbeleid
van de school dat op te vragen is bij de directie van
de school.
SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS
Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het
aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband waar
de school toe behoort. Het samenwerkingsverband geeft vanaf
1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af
voor het sbo en so (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring kan
een sbo- of so-school een leerling niet aannemen. Alleen basisscholen
of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Ouders kunnen zelf geen
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen
natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband
(www.pporotterdam.nl).
WANNEER GELDT ZORGPLICHT NIET?
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de
groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is
wel dat een school een duidelijk en consistent aannamebeleid
heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer
de school daadwerkelijk vol is.
In deze situaties verdient het de voorkeur dat de school bij
haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband
meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden.
Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s)
desgevraagd de grondslag van de school weigeren te
respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze

grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar
ook om de onderwijskundige grondslag.
Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor
cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en
communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel
uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een
eigen toelatingsprocedure.
ONDERWIJSCONSULENTEN
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per
1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is
van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra
ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of
wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met
betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).
MEDICIJNPROTOCOL
Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met
leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige
middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn
of pijn ten gevolge van een insectenbeet.
De schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek van ouder(s)/
verzorger(s) om hun kind de door een arts voorgeschreven
medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk
medisch handelen van onderwijspersoneel gevraagd, zoals
het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of
het geven van een injectie.
Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in
verband met de aansprakelijkheid, heeft het bestuur een
medicijnprotocol opgesteld. Met dit protocol geeft de RVKO,
middels de handreiking aan scholen, aan hoe te handelen
in voorkomende gevallen.
Het volledige medicijnprotocol is op te vragen bij directie van
de school.
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HOOFDSTUK 5. DE RESULTATEN VAN
ONS ONDERWIJS

5.2. DE RESULTATEN VAN DE TUSSENTIJDSE TOETSEN
Tussentijdse resultaten
In dit schooljaar blikken wij terug op onze tussentijdse resultaten.
Halverwege het schooljaar hebben al onze leerlingen vanaf groep 3
de IEP gedaan. Ondanks lockdown, extra quarantaine voor sommige
groepen en vele dagen thuiswerken willen we natuurlijk iets laten zien
van de resultaten van onze leerlingen. Hoe dit het beste is weer te geven,
is nog een zoektocht. Waar IEP vooral groei (per leerling) wil laten zien,
is het ook belangrijk te weten hoe we er als school voor staan.

5.1. RESULTATEN EINDTOETS GROEP 8
Opbrengsten & evaluatie 2020-2021
Evaluatie eindopbrengsten
De inspectie van het Onderwijs beoordeelt basisscholen
op behaalde referentieniveaus. Voor alle scholen geldt dat
minimaal 85% van de leerlingen referentieniveau 1F
voor taalverzorging, (begrijpend) lezen en rekenen moet
halen. Afhankelijk van leerlingpopulatie moet 1S (rekenen)
en 2F (taalverzorging en begrijpend lezen) behaald
worden. Voor onze school is de ondergrens 32,1%. In
onderstaande tabel staan de behaalde niveaus en het doel
voor volgend schooljaar.
Behaalde percentage referentieniveaus van de afgelopen 3 jaar
& doel eindopbrengsten 2021-2022

Op (of boven) niveau

Commissie
Meijerink 2008
landelijk
ambitieniveau

85%

32,1%

Indicator 1

Indicator 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Taalverzorging

35%

71%

68%

Technisch lezen

26%

47%

34%

x

21%

29%

30%

35%

35%

(Begrijpend) lezen

1F

1F

1F

2F

2F

1S

Lezen

Taal

Rekenen

Lezen

Taal

Rekenen

2018-2019 IEP
Eindtoets

88,9%

90,3%

83,3%

50,0%

45,8%

37,5%

2019-2020
M-toetsen
i.v.m. Corona

91,8%

69,9%

83,3%

50,0%

45,8%

37,5%

Doel 2020-2021

90%

90%

90%

55%

50%

40%

2020-2021
IEP Eindtoets
gerealiseerd:

96%

86%

68%

55%

31%

27%

Doel 2021-2022

90%

85%

85%

55%

35%

35%
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Hieronder zijn de E resultaten van IEP weergegeven. In de schoolscan voor Nationaal Onderwijs Programma hebben we de
resultaten specifieker middels DLE weergegeven. Wanneer we
de onderliggende cijfers bekijken, zien we grote verschillen
tussen groepen en tussen leerlingen binnen een groep.
Deze verschillen zijn de basis voor het nieuwe schooljaar, zowel
voor de groepsaanpak als voor de individuele aanpak.

Rekenen
Bovengemiddelde
groei

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Taalverzorging

58%

82%

68%

Technisch lezen

Niet meetbaar gezien Niet meetbaar gezien
1e afname IEP
1e afname IEP

53%

Technisch lezen

Niet meetbaar gezien Niet meetbaar gezien
1e afname IEP
1e afname IEP

82%

Rekenen

66%

68%

66%

Referentieniveau

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

Taalverzorging 1F

35%

57%

83%

Taalverzorging 2F

6%

17%

30%

(Begrijpend) lezen 1F

35%

82%

95%

(Begrijpend) lezen 2F

5%

30%

53%

Rekenen 1F

20%

50%

66%

Rekenen 1S

1%

8%

26%

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8
Midden

Taalverzorging

45%

50%

68%

(Begrijpend) lezen

42%

50%

64%

Rekenen

33%

53%

82%

Bovengemiddelde
groei

Wij volgen onze leerlingen, voor zover dat mogelijk is, tot drie
jaar na het verlaten van de basisschool, om onze adviezen
te kunnen evalueren.

HOOFDSTUK 6. HET CONTACT MET OUDERS

5.3. DE UITSTROOM NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
Adviezen VO (reguliere groepen 8)
Aantallen leerlingen staan vermeld in de tabel.

VWO

2017

2018

2019

2020

2021

6

4

8

8

12

HAVO/VWO

9

8

4

6

7

HAVO

4

4

4

7

7

VMBO-TL (MAVO)/ HAVO

8

10

15

6

9

VMBO-TL (MAVO)

20

16

6

16

16

VMBO-BL t/m VMBO-GL

10

13

21

7

6

VMBO-BL t/m VMBO-GL
met LWOO

8

16

14

20

20

Praktijkonderwijs

4

0

0

2

1

Totaal aantal leerlingen

69

71

72

72

78

Voor het functioneren in het VO verwijzen wij graag naar:
https://scholenopdekaart.nl

De meeste ouders en opvoeders zullen regelmatig met hun kind over
school praten, het kind stimuleren om zijn best te doen en als het kan
ook hulp te bieden bij het schoolwerk. En dat is ook belangrijk. Het is
niet alleen fijn voor het kind om te weten dat het door ouders wordt
ondersteund, onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat het kind
hierdoor beter kan functioneren. Wij hebben als school de taak om
ouders beter te betrekken bij het leerproces van hun kind, want een
grote actieve ouderbetrokkenheid leidt aantoonbaar tot betere
leerresultaten van onze leerlingen zowel op sociaal als cognitief
gebied. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat de
invloed van onderwijsondersteunend gedrag van ouders op de
resultaten van het kind groter zijn dan de inzet van de school.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze school
en u als ouders om optimale voorwaarden te creëren voor het
leren en de ontwikkeling van kinderen.
Naast de informatie die het kind thuis geeft over de dagelijkse gang van zaken op school, biedt de school u diverse
mogelijkheden om op de hoogte te blijven. Het contact met
de ouders is open. U kunt altijd in gesprek gaan met de
leerkracht, de bouwcoördinator, interne begeleider of de
directie. Maakt u wel van tevoren een afspraak.
SAMENWERKING OUDERS-SCHOOL
Om invulling te geven aan het partnerschap tussen onze
school en onze ouders maken we diverse afspraken en
organiseren we een ouderprogramma om ouders te
informeren, te stimuleren en te begeleiden. Afstemming
tussen kind, ouders en school is essentieel!
Indien u besluit uw kind bij ons in te schrijven, tekenen wij een
samenwerkingsovereenkomst waarin staat beschreven wat u van
de school kunt verwachten en wat wij van u als ouders mogen
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verwachten. Een optimale wederzijdse samenwerking met
heldere afspraken is van groot belang voor de ontwikkeling
van uw kind en onze leerling. Indien u hierover meer wilt
weten kunt u ons plan voor ouderbetrokkenheid opvragen
(plan educatief partnerschap).
Na inschrijving van uw kind wordt er een afspraak
gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de
groepsleerkracht van uw kind. Via het ouderinformatieformulier vertelt u alles wat wij, volgens u, moeten
weten om uw kind goed te begeleiden. Wat zijn uw
verwachtingen van de ontwikkeling van uw kind, waar
maakt u zich zorgen over, waar bent u trots op. Dat zijn
belangrijke gegevens voor ons! U kent uw kind tenslotte het
beste! Wij hebben uw ervaring nodig!
EDUCATIEF OUDERSCHAP: KINDEREN THUIS HELPEN
Om als ouders te weten wat kinderen op school doen, kunt
u op visite komen in de klas. Het project “gast-in-de-klas” nodigt
ouders uit om in de klas te komen kijken en mee te werken met
de kinderen. Maakt u svp een afspraak met de groepsleerkracht als
u er gebruik van wilt maken.
In de groepen 1-2 is er ieder maandagochtend van 08.30 tot 09.00 uur
inloopochtend. U kunt dan meekijken in de groep van uw kind.
Voor de groepen 1 t/m 8 en schakel staat in de jaarkalender bijna
maandelijks de activiteit “educatieve informatie in de groep” gepland
bij de start van dag tussen 08.30 en 09.00 en bij de groepen 0 ook bij
de start van de middaggroep. Op die data bent u welkom in de
groep van uw kind. U ontvangt informatie van de leerkracht over
het onderwijs in de groep voor de komende periode en wat u
hieraan thuis kunt doen met uw kind. Dit als ondersteuning
voor uw kind om de leerprestaties te helpen verbeteren.
INFORMATIE OVER DE RESULTATEN VAN UW KIND
De contacten met de ouders over de vorderingen van hun
kind(eren) bij ons op school worden op de volgende wijze
onderhouden:
- we werken met rapportfolio’s waarin werk verzameld
wordt waar uw kind trots op is en waar de vorderingen

28

en afspraken omtrent het leren van uw kind in verzameld worden.
Bij de start van het schooljaar heeft u een verwachtingsgesprek
waarin dit rapportfolio de leidraad van het gesprek is.
- tweemaal per jaar (in de groepen 3 t/m 8) ontvangen de ouders
een schriftelijke rapportage van de vorderingen van hun kind.
In de groepen 1 en 2 ontvangt u twee maal een KIJK rapportage,
in januari en juni. In de groepen 0 zijn de oudergesprekken in
oktober en maart, wanneer de leidsters de KIJK hebben ingevuld
- tweemaal per jaar worden alle ouders samen met de kinderen
uitgenodigd om met de groepsleerkracht het verslag van de kind(eren)
te bespreken. Het eerste rapporfolio in februari en het tweede
rapporfolio in juni. Beiden zijn 15 minuten gesprekken. Kinderen nemen
deel aan deze gesprekken, het gaat tenslotte over hun leerproces.
- In de groepen kan op initiatief van zowel ouders als leerkracht een
afspraak voor een huisbezoek worden gemaakt.
- Voorlichting over de leerlingenzorg op onze school wordt gegeven
bij de aanmelding.
KENNISMAKING START VAN SCHOOLJAAR
Dit schooljaar organiseert de leerkracht aan het begin van het
schooljaar een educatieve info, met leerlingen, onder
schooltijd, waarbij ouders elkaar en de leerkracht(en) kunnen
leren kennen. We voeren bij iedere start van het schooljaar
de verwachtingsgesprekken.
U wordt hiervoor met uw kind samen uitgenodigd om
in een persoonlijk gesprek de leerkracht te leren kennen
en uw wederzijdse verwachtingen (ouders, school en kind)
te kunnen afstemmen voor het komende schooljaar.
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE
- Jaarlijkse schoolgids & kalender te ontvangen aan start
van schooljaar
- Maandelijks houden wij u op de hoogte van de diverse
activiteiten middels de Maandbrief. Deze wordt ook via
e-mail verstuurd en op de website geplaatst.
- De website www.emmaus-rotterdam.nl
- De schoolapp Parro
- E-mails via ParnasSys met inhoudelijke informatie

OUDERHULP
Wij hopen vanaf de eerste schooldag samen te mogen
werken met een groep actieve ouders die willen
ondersteunen bij diverse schoolactiviteiten. Ouders kunnen
door mee te werken aan de activiteiten binnen school
op een leuke manier in aanraking komen met de werkwijze
op de Emmausschool en kennis maken met leerkrachten,
leerlingen en overige ouders. Natuurlijk zijn er voor
de ondersteunende werkzaamheden van ouders binnen
school wel afspraken. Deze hulp gebeurt altijd onder
verantwoordelijkheid van leerkrachten of directie.
MEDEWERKERS OUDERBETROKKENHEID
Op school werken twee medewerkers ouderbetrokkenheid.
Beide consulenten werken met ouders van kinderen van 2 tot
12 jaar (PSZ en basisschool) en zorgen voor de juiste communicatie
tussen het onderwijs, de voorzieningen in de wijk en de ouders.
Hun taak is gericht op het bevorderen van oudercontacten, de
begeleiding van ouders en het organiseren van themaochtenden,
waarbij voorlichting over opvoeden centraal staat. Zie voor een aantal
themabijeenkomsten de kalender in de schoolgids. Alle activiteiten
die er voor ouders worden georganiseerd staan ook altijd in de
maandbrief vermeld. Daarnaast verzorgen deze medewerkers ook
de activiteiten in de ouderkamer, zoals de koffieochtend iedere
woensdagochtend vanaf 08.30 uur.
OUDERCOMMISSIE
In het beleid van de Brede School besteden wij veel aandacht aan
ouderbetrokkenheid en wij hebben ons als doel gesteld om
te werken met een oudercommissie die representatief is voor
de populatie van de school. De oudercommissie van de
Emmausschool bestaat uit ouders die zich zeer betrokken
voelen bij de school en ervoor kiezen zich hiervoor actief
in te zetten. Dit alles in het belang van de kinderen.
De Emmausschool is een multiculturele school.
Bij de samenstelling van deze commissie is rekening
gehouden met de vertegenwoordiging van de diverse
culturen. Men kan zich opgeven bij de medewerkers
ouderbetrokken-heid. De oudercommissie komt

maandelijks bijeen. Hierbij is altijd iemand van het team
aanwezig. De oudercommissie houdt zich in de eerste plaats bezig
met de organisatie en uitvoering van activiteiten. Te denken valt
aan Sinterklaas, Kerstfeest, fancy fair, carnaval, Pasen, e.d.
De organisatie van het één en ander gebeurt in goed overleg met
het team. Via de nieuwsbrieven en notulen worden alle ouders op
de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen de MR en de OC.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de wet is de medezeggenschap is vastgesteld waarin ouders in
het formele besluitvormingsproces van de school participeren, ook ten
aanzien van het formeel overleg met het bestuur. Voor een aantal
in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor
andere zaken heeft zij adviesrecht. De MR bestaat uit drie ouders
(de oudergeleding) en drie personeelsleden (de personeelsgeleding).
De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Hiervoor kunnen
verkiezingen worden georganiseerd.
Ouders in de MR hebben op grond van de wet een
zittingstermijn van maximaal 3 jaar. Daarna kunnen zij zich,
als zij dat willen, nog één keer opnieuw verkiesbaar stellen.
Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd samen met
de directeur van de school. Via de nieuwsbrieven en notulen
worden alle ouders op de hoogte gehouden over de
ontwikkelingen binnen de MR en de OC.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Voor de extra activiteiten van leerlingen wordt door de
school een jaarlijkse vrijwillige ouder-bijdrage gevraagd.
Deze vrijwillige ouderbijdrage gebruiken we om allerlei
activiteiten en uitstapjes te kunnen bekostigen.
De kosten worden namelijk niet door het Ministerie betaald.
BETALING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage is vastgesteld voor 1 kind op € 50,00 per
volledig schooljaar. Komt uw kind later in het schooljaar op
school, dan wordt het bedrag afhankelijk van de maanden
aangepast (met een jaar minimum van € 25,-). Instroom vanaf
januari is € 40, vanaf april €30 en vanaf de meivakantie € 25.
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U kunt het bovengenoemde bedrag overmaken naar:
NL05 INGB 0654084122 tnv Emmaus ouderbijdrage,
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Graag
bij de betaling de naam en groep van uw kind
vermelden.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt
niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten.

HOOFDSTUK 7. DIVERSE REGELS EN
AFSPRAKEN
SCHOOLMELK
Er is een mogelijkheid om een abonnement te nemen op
diverse soorten melk. Een formulier is verkrijgbaar bij conciërges.
SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfotograaf komt op school om van uw kind een portretfoto en
een klassenfoto te maken. U bent vrij om deze, tegen betaling, af te nemen.
TRAKTEREN OP SCHOOL
Ook voor het trakteren zijn binnen de schoolregels afgesproken.
Voor de kinderen is het een feest wanneer ze jarig zijn. Vol trots willen
zij hun klasgenootjes trakteren. En dat mag ook maar zorg ervoor dat
het een kleinigheid blijft. En het liefst gezond!
OMGAAN MET MATERIALEN VAN SCHOOL
Als kinderen materialen van school gebruiken moeten ze er goed
voor zorgen. Zowel op school als thuis. Kinderen leren hiermee
verantwoordelijk zijn voor de spullen van zichzelf en van
en ander. Als ze materialen van school mee naar huis nemen
zoals boeken uit de klas, leesboeken en spelletjes van
de bibliotheek, werkschriften, etc gaan we ervan uit dat u
als ouders hier ook op let. We willen de materialen graag
weer onbeschadigd terug op school hebben.
Kinderen mogen boeken meenemen in een goede tas
zodat ze het goed kunnen vervoeren van school naar huis
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en andersom. We willen tenslotte graag stimuleren dat kinderen
thuis lezen en leren. Indien er materialen kwijt of kapot zijn door
onvoldoende zorgzaamheid, stellen wij de ouders verantwoordelijk
voor de schade (en kosten).
REGELS VOOR EXTRA VERLOF
De Nederlandse overheid heeft in de “leerplichtwet” vastgelegd dat
ieder kind naar school moet. In die leerplichtwet staat ook dat het
de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar
school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven.
Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen
dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden.
Voor dit zogenaamde “extra verlof” zijn de volgende regels opgesteld.
Verlof moet u aanvragen bij directie door middel van een formulier.
De regels staan in de brochure “bij de les blijven” van de leerplicht.
(Formulieren en brochure zijn bij de administratie verkrijgbaar).
MAATREGELEN PREVENTIE SCHOOLVERZUIM
Wanneer uw kind ziek is, geef dit dan s.v.p. vóór 8.30 uur door
aan school. Dit kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk. Wij
weten dan waar uw kind is. Meldingen via kinderen zijn voor
ons niet voldoende. Wilt u bezoeken aan dokters en andere
deskundigen s.v.p. zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen?
Elke leerkracht is verplicht een absentielijst bij te houden.
Iedere dag dat uw kind niet aanwezig is, wordt geregistreerd
in de klassenmap. We gaan ervan uit dat u tijdig uw kind voor
de schooldag bij één van onze conciërges afmeldt. Leerplicht
Rotterdam controleert onze absentieregistratie. Bij gebleken
schoolverzuim kan men een forse geldboete krijgen van
leerplicht. Wij hopen dat het zover nooit hoeft te komen.
Voor de duidelijkheid: als de groepsleerkracht constateert dat
een kind langer afwezig is dan drie dagen, en u hebt de school
niet geïnformeerd, dan meldt de school dit bij het bureau
Leerplicht. Ook het regelmatig te laat komen, is de school
verplicht te melden.
REGELS VOOR SCHORSING EN VERWIJDERING
Problemen met leerlingen en/of ouders zullen gelukkig
vrijwel nooit tot dit soort maatregelen leiden. Problemen zijn er
om opgelost te worden en in vrijwel alle gevallen gebeurt dit door

met elkaar te praten. Mochten er onverhoopt toch
onoverkomelijke problemen zijn (zoals bijv. ernstig
wangedrag van een leerling zodat er van verstoring van
orde en rust op school sprake is) kan de directie overgaan
tot schorsing of verwijdering. Hiervoor zijn door het
bestuur van de RVKO procedures opgesteld die op school
ter inzage liggen.
KLACHTENREGELING
Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene
klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar
onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één
klachtenregeling voor alle scholen. Ouders, leerlingen,
personeel en eenieder die deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Veruit de
meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school
of de kinderopvang zullen in onderling overleg tussen ouders,
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 behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden,
kan een klacht worden ingediend bij de bovenschools manager van
de school of de landelijke klachtencommissie. Ook kan men, met name
bij privacy gevoelige zaken, in contact treden met de vertrouwenspersoon
van het schoolbestuur.
De bovenschools manager, de landelijke klachtencommissie en de
vertrouwenspersoon zullen altijd eerst nagaan of getracht is de klacht
op schoolniveau op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor
die weg worden gekozen. Het verdient aanbeveling een klacht eerst
in te dienen bij de bovenschools manager. De afhandeling van
een ingediende klacht bij de klachtencommissie duurt minimaal
3 maanden. Indiening van de klacht bij de bovenschools manager
neemt niet weg dat, indien men van mening is dat de klacht
niet naar tevredenheid is afgehandeld, alsnog de klacht
kan worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie.
Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling
daarvan zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn
vastgelegd in de klachtenregelingen van ons schoolbestuur,
de RVKO.

De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:
a. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
b. D
 e algemene klachtenregeling voor de kinderopvang
(RVKO en SKPR).
c. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik
en of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en
de kinderopvang.
De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de directie of de
contactpersoon van de school. De directie en de contactpersoon van
de school beschikken ook over de contactgegevens van de bovenschools
manager en de vertrouwenspersoon. Zie hoofdstuk 8 voor contactgegevens
van bestuur.
De klachtenregelingen zijn tevens te vinden op de website van ons
schoolbestuur www.rvko.nl/De-RVKO/Onderwijs/Klachtenregelingen.
De contactpersoon van onze school is Corrie Zwaaneveld.
Vertrouwensinspecteurs:
Naast de vertrouwenspersoon benoemd in de klachtenregeling
is er een team van vertrouwensinspecteurs werkzaam bij de
Inspectie van het Onderwijs.
Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen
de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond
de school problemen voordoen op het gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
• lichamelijk geweld;
• grove pesterijen;
• extremisme en radicalisering.
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen
voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal
adviseren en informeren. Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: telefoon 0900 -1113111.
INFORMATIE VOOR GESCHEIDEN OUDERS
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij
elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders
goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of
kinderen. Op de school rust een informatieplicht aan beide
ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in deze
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wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende
de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten,
nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids
en ouderavonden.
Het schoolbestuur heeft hiertoe een protocol vastgesteld
over de informatieplicht van ouders naar school
en de informatieplicht van school naar ouders.
Indien gewenst, kunt u dit protocol voor gescheiden
ouders opvragen bij directie.
SPONSORBELEID
Aanvaarding materiële bijdragen of geldelijke bijdragen:
Sponsoring is door het bestuur van de RVKO toegestaan
onder de voorwaarden dat het geen invloed heeft op
het onderwijsleerproces en dat het niet direct of indirect
de geestelijke en lichamelijke gezondheid van leden van
de schoolgemeenschap schaadt.
Voor sponsoring kan worden verwezen naar het ‘Convenant scholen
voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, d.d. 13-02-97’,
zoals dat is overeengekomen tussen o.a. het ministerie van OC&W,
de besturenorganisaties en de ouderorganisaties. Het beleid
en voornoemde convenant zijn bij de schoolleiding op te vragen.
https://rvko.sharepoint.com/organisatie/vademecum/financien/Paginas/
Derde-geldstroom.aspx
OP DE WEBSITE WWW.RVKO.NL
Voor een aantal wettelijke bepaalde onderdelen verwijzen wij
u naar de RVKO site via:
www.rvko.nl/de-rvko/onderwijs/schoolgids
Hier vindt u informatie over:
- Missie en visie van de RVKO
- Verzekering
- Klachtenregeling RVKO
- Notitie Burgerschap
- Adresgegevens inspectie
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HOOFDSTUK 8. ADRESSEN EN
TELEFOONNUMMERS
EMMAUSSCHOOL
Hoofdgebouw
“Emmaus Tideman”
Tidemanstraat 59, 3022 SE Rotterdam, Telefoon 010-4258312
Hier zitten leerlingen van de volgende groepen; VVE, 0 t/m 5 en 7, 8
en schakelklassen
“Post West”
Tidemanstraat 80, 3022 SM Rotterdam Telefoon 06-83255280
Hier zitten leerlingen van de volgende groepen; groepen 6 Tidemanstraat
“Emmaus Buitenhof”
Buitenhofstraat 145, 3022 PC Rotterdam
Telefoon 010-4258129. Hier zitten leerlingen van de volgende
groepen; groepen 0 t/m 8.
“Emmaus ateliers”
Jagthuisstraat 30, 3022 PR Rotterdam. Hier zitten de ateliers
Techniek, Kunst, ICT, Koken, Muziek, Dans, etc
WEBSITE
www.emmaus-rotterdam.nl
SCHOOLBESTUUR
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
010-4537500
www.rvko.nl
PEUTERSCHOOL STICHTING PEUTER & CO
Rotterdamse Peuterschool Emmausschool Tidemanstraat 59,
telefoon: 010-2760290
Rotterdamse Peuterschool Buitenhofstraat 145, telefoon:
010-3039420

Hoofdkantoor
Voor aanmeldingen beide peuterspeelzalen
Regiomanager Peuter & Co Jolanda van Veelen
Schoonderloostraat 68 3024 TX Rotterdam 010-4255392
Postbus 3019 3003 AA Rotterdam
www.derotterdamsepeuterschool.nl
BUITENSCHOOLSE OPVANG
De BSO locaties van onderstaande organisaties vangen
kinderen op van de Emmausschool.
Kinderopvang Kiddoozz:
BSO locatie van Kinderopvang Kiddoozz op Emmausschool:
Tidemanstraat 59, 3022 SE Rotterdam
BSO Beabende, Korenaarstraat 26, 3023 XG Rotterdam
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen
met de teammanager van de locaties
marina.bergwerff@kiddoozz.nl of met de afdeling Plaatsing en
Planning van Kiddoozz Kinderopvang op 010-2041820,
plaatsing@kiddoozz.nl
Kinderopvang Humankid:
Buitenschoolse opvang
locatie Hooizolder
Nozemanstraat 71, 3023 TM Rotterdam

(SCHOOL) MAATSCHAPPELIJK WERK
De contactgegevens van onze schoolmaatschappelijk werkster zijn:
Jitske ten Velden
Telefoon: 06 14811112, e-mail: jvelden@solnetwerk.nl
Als de school gesloten is, kunt u terecht bij:
Algemeen maatschappelijk Werk SOLNetwerk (Delfshaven)
Telefoon: 010-2448240
Als er sprake is van een acute crisissituatie dan kunt u terecht bij:
Acuut maatschappelijke werk (Crisiszaken), Glashaven 42,
Telefoon: 010-4401010
SCHOOLARTS & JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
CJG Delfshaven
Duivevoordestraat 65, 3021 PD Rotterdam
Telefoon: 010-4444605
SCHOOLTANDARTS
Jeugdtandverzorging Rotterdam
Beukelsdijk 107, 3021 AE Rotterdam
Telefoon: 010-4116960

locatie de Dromenjager
Jagerstraat 22, 3022 VP Rotterdam
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen
met locatiemanager:
Cecily dos Santos, 0647056057
Email: cecilydossantos@humankind.nl
Website: www.humankind.nl
SEVA kinderopvang:
Hudsonstraat 69-73
3025 CD Rotterdam
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met 010-2362454.
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maandag

4
Week van afscheid
groep 8

11
Zomervakantie

18
Zomervakantie

25
Zomervakantie

dinsdag

5

12
Zomervakantie

19
Zomervakantie

26
Zomervakantie

14

21

28
Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

7

donderdag

8

Zomervakantie

Zomervakantie

29

22

15

Vrij: start
zomervakantie

1

vrijdag

JULI 2022
woensdag

6

Oudercommissie
locatie TS
9.00-10.00 uur

13
Zomervakantie

20
Zomervakantie

27
Zomervakantie

Zomervakantie,
Schooljaar
2021-2020 start
maandag
22 augustus 2022

zaterdag

2

9

16

23

30

zondag

3

10

17

24

31
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wk

26

27

28

29

30

21

28

20

27

Gesprekken voor
alle groepen

14

13

Week van de
rapportfoliogesprekken,
Afronding periode
2 VLT, Gesprekken
voor alle groepen

Studiedag 5:
kinderen vrij

7

6
Pinksteren:
kinderen vrij

dinsdag

maandag

Gesprekken voor alle
groepen, Afsluiting
ouderkamer locaties
TS en BH 8.30 uur,
Doordraaiochtend

29

22

15

Gesprekken voor
alle groepen

30

23

16

9

8

Ouderbijeenkomst
Onwijze Moeders
(wijkagent) locatie
TS 8.30 uur

2

1

Oudercommissie
locatie BH
9.00-10.00 uur

donderdag

woensdag

Rapportfolio 2
mee naar huis,
Maandbrief juni

24

17

10

3

vrijdag

JUNI 2022

25

18

26

19

Vaderdag

12

5

4

11

zondag

zaterdag
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26

25

24

23

22

wk

maandag

2
Meivakantie

9
Week van de
educatieve info 5

16

23

30

dinsdag

3
Meivakantie

10

17

24

31

5
Meivakantie

donderdag

Meivakantie

20

27

Koffiedate 7
MR-ouders-directie
locatie TS 8.30 uur

13

6

vrijdag

MEI 2022
woensdag

4
Meivakantie

12
Ouderbijeenkomst
Onwijze Moeders
(wijkagent) locatie
TS 8.30 uur

11
Oudercommissie
locatie TS
9.00-10.00 uur

19

Hemelvaartsdag

26

18

25
Maandbrief mei

zaterdag

7

14

21

28

zondag

1

8
Moederdag

15

22

29
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wk

17

18

19

20

21

22

19

18

Meivakantie,
Koningsdag

27

IEP Eindtoets
groep 8

20

13

Oudercommissie
locatie BH
9.00-10.00 uur,
Ouderbijeenkomst religieuze
feesten locatie TS
8.30 uur

6

woensdag

Meivakantie

28

IEP Eindtoets
groep 8

21

Studiedag 4:
kinderen vrij

14

7

donderdag

Meivakantie

29

Koningsspelen
2021, Maandbrief april

22

Goede Vrijdag;
kinderen vrij

15

30

23

16

9

2

1

8

zaterdag

vrijdag

24

Eerste Paasdag

17

10

3

zondag

www.emmaus-rotterdam.nl
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Meivakantie

25

Meivakantie

12

11

26

5

4

Tweede Paasdag:
kinderen vrij

dinsdag

maandag

APRIL 2022

17

16

15

14

13

wk

maandag

7

dinsdag

1
Voorjaarsvakantie

3

31
Ouderbijeenkomst
Onwijze Moeders
(wijkagent) locatie
TS 8.30 uur

24

17

10

Voorjaarsvakantie

donderdag

4

25
Maandbrief
maart

18

11

Voorjaarsvakantie

vrijdag

MAART 2022
woensdag

2
Voorjaarsvakantie

9
Oudercommissie
locatie TS
9.00-10.00 uur

8
Ouderbijeenkomst
thema vanuit CJG
locatie TS 8.30 uur

16

30

23

15

Ouderbijeenkomst
Ouderbijeenkomst
thema vanuit CJG
locatie BH 8.30 uur

14
Week van de
educatieve info 4

22

29

21

28
Koffiedate 6
MR-ouders-directie
locatie BH 8.30 uur

zaterdag

6

zondag

27

20

13

5

12

19

26
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wk

9

10

11

12

13

22

23

Gesprekken voor
alle groepen

16

9

Oudercommissie
locatie BH
9.00-10.00 uur

Carnaval op school,
Maandbrief februari,
Ouderbijeenkomst
Onwijze Moeders
(wijkagent)
locatie TS 8.30 uur

24

Gesprekken voor
alle groepen

17

10

3

donderdag

Studiedag 3:
kinderen vrij

25

18

Koffiedate 5
MR-ouders-directie
locatie TS 8.30 uur

11

Rapportfolio 1
mee naar huis

4

vrijdag

26

19

12

5

zaterdag

27

20

13

6

zondag

www.emmaus-rotterdam.nl
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Voorjaarsvakantie

28

21

Gesprekken
voor alle
groepen

15

14
Week van de
rapportfoliogesprekken,
Gesprekken voor
alle groepen

8

2

1

Ouderbijeenkomst
rekenen locatie BH
8.30 uur

woensdag

dinsdag

7

maandag

FEBRUARI 2022

9

8

7

6

5

wk

maandag

3
Kerstvakantie

10
Week van de
educatieve info 3

17

24

31

5

donderdag

6
Kerstvakantie

Ouderbijeenkomst
Onwijze Moeders
(wijkagent) locatie
TS 8.30 uur

13

Koffiedate 4
MR-oudersdirectie locatie BH
8.30 uur, Oudercommissie locatie
TS 9.00-10.00 uur

20

Studiedag 2:
kinderen vrij

26
27

19

12

Kerstvakantie

woensdag

7

28
Maandbrief
januari

21

14

Kerstvakantie

vrijdag

29

22

15

8

1

zaterdag

JANUARI 2022
dinsdag

4
Kerstvakantie

11

18

25

Ouderbijeenkomst
begrijpend lezen
locatie BH 8.30 uur

zondag

2

9

16

23

30
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wk

52

1

2

3

4

5

29
28

27

Kerstvakantie

Kerstdiner

Kerstvakantie

30

Kerstviering

23

16

Ouderbijeenkomst
Onwijze Moeders
(wijkagent) locatie
TS 8.30 uur

9

Kerstvakantie

31

Kinderen vrij

24

17

10

Sinterklaasviering

3

vrijdag

Eerste Kerstdag

25

18

11

4

zaterdag

Tweede Kerstdag

26

19

12

5

zondag
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Kerstvakantie

22

21

20

Kerstvakantie

15

14

13

Oudercommissie
locatie BH
9.00-10.00 uur

8

7

2

1

6

donderdag

woensdag

dinsdag

maandag

DECEMBER 2021

52

51

50

49

48

wk

maandag

1

8

15
Week van de
educatieve info 2,
Ouderbijeenkomst
Opstapje Peuters
locatie TS 8.30 uur

22

29

10

24

17

Oudercommissie
locatie TS
9.00-10.00 uur

3

woensdag

4

25

18

11

Ouderbijeenkomst
CJG locatie BH
8.30 uur

donderdag

26
Maandbrief
november,
Koffiedate 3
MR-oudersdirectie locatie
TS 8.30 uur

19

12

5

vrijdag

27

20

13

6

zaterdag

NOVEMBER 2021
dinsdag

2

Ouderbijeenkomst
CJG locatie BH
8.30 uur

9
Ouderbijeenkomst
Leerlingvolgsysteem (LVS)
locatie TS 8.30 uur

16

Ouderbijeenkomst
Opstapje Peuters
locatie TS 8.30 uur

23

30

zondag

7

14

21

28
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wk

44

45

46

47

48

26

25

Ouderbijeenkomst
kennismaken met
SMW locatie TS
8.30 uur

27

Herfstvakantie

20

13

Koffiedate 2
MR-ouders-directie
locatie BH 8.30 uur

28

Herfstvakantie

21

14

7

6
Oudercommissie
locatie BH
9.00-10.00 uur

donderdag

woensdag

29

Maandbrief
oktober

30

23

22

Herfstvakantie

16

15

9

2

1

8

zaterdag

vrijdag

31

24

17

10

3

zondag
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Studiedag 1:
kinderen vrij

Herfstvakantie

19

18
Herfstvakantie

12

11

Ouderbijeenkomst
Samen Leren
locatie TS 8.30 uur

5

dinsdag

4

maandag

OKTOBER 2021

43

42

41

40

39

wk

maandag

6
Week van de
educatieve info 1

13
Week van de start-/
verwachtingsgesprekken,
Gesprekken voor
alle groepen

20

27

Ouderbijeenkomst rekenen
locatie TS
8.30 uur

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

26

19

12

5

25

18

11

4

10

3

9

2

8

17
Koffiedate 1
MR-ouders-directie
locatie TS 8.30 uur

16

Gesprekken voor
alle groepen

Ouderbijeenkomst
Onwijze Moeders
(wijkagent)
locatie TS 8.30 uur,
Gesprekken voor
alle groepen

Maandbrief
september

24

30

23

29

22

15

Oudercommissie
locatie TS
9.00-10.00 uur,
Gesprekken voor
alle groepen
13.00-15.00 uur

1

SEPTEMBER 2021
dinsdag

7

14
Gesprekken voor
alle groepen

21

28
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35

36

37

38

39

31

26

Zomervakantie

Zomervakantie

19

Zomervakantie

12

Zomervakantie

5

donderdag

Zomervakantie

27

Zomervakantie

20

Zomervakantie

13

28

21

14

7

6

Zomervakantie

zaterdag

vrijdag

29

22

15

8

1

zondag
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Eerste schooldag
schooljaar
2021-2022

30

Zomervakantie

25
Zomervakantie

24

23
Zomervakantie

Zomervakantie

18

Zomervakantie

17

16

Zomervakantie

11

Zomervakantie

4

woensdag

Zomervakantie

Zomervakantie

10

9
Zomervakantie

Zomervakantie

3

2
Zomervakantie

dinsdag

maandag

AUGUSTUS 2021

35

34

33

32

31

30

wk

KALENDER
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