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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Katholieke Basisschool De Lunetten
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Katholieke Basisschool De Lunetten
Maerten v Heemskerckstr 146
1965GG Heemskerk
 0251231684
 http://www.kbslunetten.nl/
 info@kbslunetten.nl

Schoolbestuur
Stichting Fedra
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 3.130
 http://www.fedra.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

A. van Leeuwen

annemiek.vanleeuwen@fedra.nl

Directeur

M. van der Helm

marion.vanderhelm@fedra.nl

Alleen ga je sneller, SAMEN kom je verder!
Met kinderen, teamleden, ouders/verzorgers en Fedra werken wij aan het beste onderwijs.
Annemiek en Marion, duo-schoolleiders
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Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

481

2021-2022

We zijn dit schooljaar gestart met 482 leerlingen (1 oktobertelling). We zien de laatste jaren een
voorzichtige stijging in ons leerlingenaantal. We verwachten dit schooljaar met ongeveer 533 leerlingen
het schooljaar af te sluiten. We hebben op dit moment dan ook een gemiddelde groepsgrootte van
ongeveer 26 leerlingen.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Eigen mogelijkheden en succes

Sport en beweging

Welbevinden en plezier

Competentie, autonomie,relatie

Balans

Missie en visie
De Lunetten, een school in beweging!
De visie van De Lunetten in 5 onderdelen: Deze 5 onderdelen zijn met het team bepaald en vormen
altijd de basis van ons leren.
•

Identiteit: De Lunetten is een katholieke school. Onze christelijke levensbeschouwing vormt de
basis voor andere kwaliteitskenmerken zoals respect, structuur, welbevinden, waarden en
normen, perspectief op zinvol leven en betrokkenheid bij de samenleving. Er is ruimte voor alle
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•

•

•

•

levensgezinden van de multiculturele samenleving. De Lunetten is een school in beweging. We
staan voor: sport, bewegend leren en actieve werkvormen en zijn blijvend in ontwikkeling.
Maatschappij: Wij bereiden onze kinderen voor op de toekomst in een maatschappij die continu
in beweging is en leren de kinderen de volgende vaardigheden: samenwerken, creatief
denken, ICT-vaardigheden, kritisch denken en luisteren, vragen
stellen, leren LEREN, communicatievaardigheden en probleemoplossend vermogen
ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijsproces.
Pedagogisch: Onze school biedt een veilige omgeving waarin het welbevinden van kinderen
centraal staat. We versterken het zelfvertrouwen van leerlingen en leren kinderen
verantwoordelijkheid te nemen voor het stellen en behalen van hun eigen doelen. Teamleden
benaderen de kinderen op een positieve manier, zijn bemoedigend en stimulerend.
Ze leren kinderen sociale vaardigheden, samenwerken en samenleven. De school hanteert
leerlijnen om kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen, kritisch zelfstandig te handelen,
weerbaar en zelfredzaam te zijn.
Onderwijs:We bieden uitdagend onderwijs in een rijke leeromgeving waarbij bewegend leren
een belangrijke plaats inneemt. We werken met gedifferentieerde instructie en
verwerking, opbrengstgericht, waarbij wij systematische aandacht hebben voor vorderingen
in de ontwikkeling van leerlingen. We bieden in de lessen structuur en duidelijkheid waarbij de
leerkracht zich richt op een persoonlijke benadering van de kinderen t.a.v. hun leerstijl,
ontwikkeling en onderwijsbehoeften. We hanteren zelfstandige en samenwerkende
werkvormen.
Professioneel: Werken vanuit vertrouwen is de basis van ons professioneel handelen. Als team
vinden we transparant en respectvol communiceren belangrijk. Voor ontwikkelingen is er een
duidelijke faseplanning met evaluatie en borging waarbij een heldere besluitvorming wordt
gehanteerd. Voor het primaire proces worden ontwikkelteams ingezet. We ontwikkelen onszelf
door collegiale consultatie en feedback: samen leren, competenties benutten en ontwikkelen,
waarbij we een beroep doen op en ruimte bieden aan de persoonlijke kracht van
elk teamlid. Teamleden nemen samen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van gemaakte
afspraken en zijn in beweging om te komen tot nieuw beleid

Daarnaast werken we op De Lunetten aan een goed evenwicht tussen het overdragen van kennis,
het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De
vakken rekenen, taal, lezen en beweging vormen de kern van ons onderwijs. Die zijn tenslotte de basis
voor elke andere ontwikkeling. We vinden het vooral belangrijk dat ieder kind de voor hem of haar
optimale leer- en ontwikkelingsresultaten bereikt. Ons onderwijsaanbod is dan ook afgestemd op de
ontwikkeling van het kind, zodat het een ononderbroken groeiproces kan doormaken. We willen de
kinderen ZIEN en kinderen leren, LEREN! Door bewegen, door afgestemd aanbod van middelen en
door met elkaar na te denken over hoe we kinderen het best leren-leren. Doordat we van iedere
jaargroep 2 of 3 klassen hebben, is er overleg tussen leerkrachten over hoe dit zo goed mogelijk uit te
voeren.
Hiervoor gebruiken we diverse moderne materialen, luisteren we naar kinderen en ouders/verzorgers
en volgen we diverse trainingen.
Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen en willen ontwikkelen. Welbevinden en plezier zijn daarvoor
belangrijke voorwaarden. Als onze leerlingen nieuwsgierig en leergierig zijn, zullen ze hun eigen
mogelijkheden en talenten ontdekken. Het is onze taak onderwijs aan te bieden, waarbij kinderen
zich competent voelen (succeservaringen opdoen), een zekere mate van autonomie krijgen (ruimte
om zelf richting te geven aan hun leren) en zich ontwikkelen in relatie met anderen en hun omgeving
(respect voor de ander, samenwerken en deel uitmaken van een sociale groep). Naast zelfstandigheid is
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het van belang dat ze eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen.
Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen natuurlijk niet dat de leerlingen worden
losgelaten in hun keuzes. We zoeken naar een balans tussen begeleiden, loslaten, uitdaging en
veiligheid. De leerkrachten begeleiden de leerprocessen en doen dat voor ieder kind op maat; met
(wat) meer sturing voor leerlingen (wanneer) die dat nodig hebben.

Identiteit
De Lunetten is een katholieke school. We besteden aandacht aan de verhalen uit de Bijbel bij de
belangrijkste christelijke vieringen en vieren gezamenlijk Kerstmis in de H. Mariakerk in Heemskerk.
Naast deze viering bieden we wekelijks levensbeschouwing (o.a. in de kring) en besteden we ook
aandacht aan andere geloofsovertuigingen. Respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving
staat centraal. Dit sluit aan bij het programma van de Kanjertraining, waarbij we de kinderen leren
zich autonoom en authentiek te ontwikkelen. Dat vraagt niet alleen om een veilige sfeer in de klas,
maar ook om een goede pedagogische relatie met de leerkracht.
We benoemen wat goed gaat en zetten in op kwaliteiten van kinderen.
In de Kanjertraining wordt onderscheid gemaakt tussen hoe je bent en hoe je doét. Kern van de
Kanjertraining is met elkaar omgaan op basis van vertrouwen en respect, wat we symboliseren met
'de witte pet'. We zetten de leerlingen niet daadwerkelijk petjes op, maar benoemen gedrag door er
een kleur aan te koppelen. We leren de kinderen dat ze een keuze hebben in het gedrag dat ze laten
zien. Daarnaast gaat de Kanjertraining om groepsvorming. Als kinderen zich veilig voelen in een groep
en elkaar kennen, komt vervelend gedrag aanzienlijk minder voor.
Het doel van de Kanjertraining is niet om van alle leerlingen hele brave kinderen te maken. Het
programma leert kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen en maakt ze bewust van
wat hun gedrag bij anderen teweegbrengt. Dit doen we door een aanbod van wekelijkse lessen en
oefeningen in de groepen 1 t/m 8.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

We hebben op De Lunetten voor alle leerjaren meerdere groepen geformeerd. De klassen (m.u.v. de
kleuterklassen) zijn gegroepeerd volgens een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat we de
groepen van een leerjaar als een gezamenlijk geheel zien. De leerkrachten binnen dat jaar zijn
verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning aan de groep waardoor er gezamenlijk
overleg en voorbereiding plaatsvindt. Binnen de vaste groep wordt gedifferentieerd en op drie niveaus
gewerkt. Deze niveaus zijn extra instructie, basis en verrijking. We werken opbrengstgericht, door
concrete leerdoelen te stellen en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen; en
handelingsgericht, door planmatig in te spelen op de verschillen in de individuele onderwijsbehoeften
van kinderen. We leren de kinderen niet alleen lezen, rekenen en schrijven, maar vervullen ook een rol
in hun socialisering en opvoeding. Kanjertraining speelt hierin een grote rol.
Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, biedt de leerkracht Level-werk aan. Een
lesprogramma dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van enkele leerlingen.
Alle groepen worden ondersteund door onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten en
werken met kleine groepen leerlingen in of buiten het klaslokaal.

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

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

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

10 uur

10 uur

5 uur

5 uur

Spelen/Werken
Kring
Buiten spelen
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Vak
Buiten spelen
Bewegingsonderwijs

Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 uur

7 uur

3 uur

3 uur

Om tot leren te komen is het belangrijk dat een kind zich prettig en veilig voelt op school. We geven de
kleuters daarom voldoende tijd om te wennen aan de basisschool. De nadruk ligt in deze groepen
voornamelijk op het spelend en zelfontdekkend leren. Zo worden spelenderwijs cognitieve en sociale
vaardigheden aangeleerd. De kleutergroepen zijn heterogeen, dat wil zeggen dat leerlingen van
verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten, uitzondering is een instroomgroep. Hierdoor leren
de jongste van de oudere kleuters, leren kinderen elkaar helpen en rekening houden met verschillen. De
leerkracht biedt activiteiten aan op verschillende niveaus. Dit is terug te zien tijdens kringactiviteiten,
werklessen en spelen.
De leeromgeving van kleuters vraagt een andere indeling dan de andere groepen. Er wordt in
verschillende hoeken gewerkt, zoals de huishoek en bouwhoek, maar ook het schoolplein en de
speelzaal zijn onderdeel van de leeromgeving. Verder heeft de kring een centrale plaats in het
onderwijs. In de kring vinden verschillende activiteiten plaats en leren de kinderen van elkaar door
interesses en ervaringen met elkaar te delen en daarbij sturing en begeleiding van de leerkracht te
krijgen.
Naarmate de leerlingen langer in de groep meedraaien zullen ze, op hun niveau, opdrachten krijgen die
ze zelfstandig in verschillende werkvormen leren uitvoeren. De leerkracht kijkt hierbij naar hun
individuele ontwikkeling en onderwijsbehoeften. Door middel van een observatiesysteem worden de
betrokkenheid en de vaardigheden van ieder kind nauwlettend gevolgd en vastgelegd.
In de kleutergroepen wordt in thema’s met nieuwe vaardigheden geoefend. Deze thema’s sluiten aan
op actualiteiten; bijvoorbeeld de seizoenen of feestdagen. Het gebruik van een thema maakt
bovendien dat de kinderen steeds meer leren begrijpen van de wereld om hen heen. Zo worden
spelenderwijs de basisvaardigheden aangeboden die uw kind nodig heeft om te leren lezen, schrijven
en rekenen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

4 uur

3 u 15 min

3 u 15 min

3 uur

3 uur

1 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 15 min

2 u 45 min

4 u 15 min

4 u 15 min

4 u 15 min

4 u 15 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
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Levensbeschouwing
30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

Engelse taal
Extra oefentijd taal
30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

2 u 30 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

Extra oefentijd rekenen
Schrijven
Kanjertraining

Vanaf groep 3 komt steeds meer nadruk te liggen op de schoolse vakken. We leggen onder meer de
basis voor het lezen; daarvoor gebruiken we de methode ‘Lijn 3’. De leerlingen leren, in thema’s
gestructureerd, de losse letters waardoor ze snel zelf woorden kunnen samenstellen en zelf sturing
krijgen in het leerproces. Naast taal-leesonderwijs biedt Lijn 3 ook wereldoriëntatie, passend bij het
thema, waardoor de leerlingen de letters en woorden kunnen gebruiken terwijl ze creatief bezig zijn en
kennis opdoen over de wereld om hen heen. We geven instructie volgens het EDI (Expliciete directe
instructie) model.
Vanaf groep 4 werken we met de nieuwste versie van de methode ‘Taal Actief’. Er is een doorgaande
lijn tussen 'Lijn 3' (groep 3), 'Estafette' en 'Taal Actief'. De lesmethode bestaat uit een leerkracht
gebonden deel en een stuk waarbij de leerlingen zelfstandig werken. De methode biedt een duidelijke
structuur voor gedifferentieerd werken. Taal Actief omvat een compleet aanbod van taal, spelling,
werkwoordspelling en woordenschat.
We willen onze leerlingen kennis bijbrengen van de wereld om ons heen en inzicht over zowel heden als
verleden. We gebruiken hiervoor, als basis, verschillende methoden voor de vakgebieden
natuur/techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer. Naast het gebruik van lesboeken voeren we
klassengesprekken, houden de leerlingen spreekbeurten en maken ze werkstukken. De leerlingen in de
midden- en bovenbouw volgen bovendien programma’s van schooltelevisie en het Jeugdjournaal. De
leerlingen bespreken in de groep thema’s die daarin aan bod komen. Zo komt er dagelijks een breed
scala onderwerpen aan de orde.
Tot de wereld oriënterende vakken behoort ook het aanbieden van een basis in de Engelse taal. Voor
expressievakken als handvaardigheid, tekenen en drama gebruiken we geen vaste methode. De
leerkrachten spelen in op verschillende (actuele) thema’s (Kinderboekenweek, seizoenen, etc.) en
gebruiken daarvoor verschillende bronnen als ondersteuning. Op grond daarvan wordt ook gekeken
naar de inzet van verschillende technieken en vaardigheden. Voor ons muziekonderwijs gebruiken we
de methode 1,2,3 Zing.

Extra faciliteiten

8

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

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Leerlab (Ondersteuning bij individuele onderwijsbehoeften/ motolab)
Naschoolse Opvang (Welschap)
Peuteropvang (Welschap)
Brede school activiteiten

Het team

Het team
De Lunetten bestaat uit een team van ongeveer 40 groepsleerkrachten. Zij dragen de zorg voor de
leerlingen in hun leerjaar, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en zijn aanspreekpunt voor ouders
bij vragen en opmerkingen over hun kind of over de school.
Directie en managementteam
Het team wordt aangestuurd door de twee directeuren, Annemiek van Leeuwen en Marion van der
Helm. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen,
ouders en personeel. De directie is vrijgesteld van lestaken.
De directie vormt, samen met Astrid Kaandorp, Wendy Lith (zorgcoördinatoren), Irene Ravensbergen,
Marjan Barrientos en Marijke Noort (bouwcoördinatoren) het ‘managementteam’ (MT). Het MT
bewaakt de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs op De Lunetten.
Het ondersteuningsteam
Zoals op elke (Fedra-)school is ook op De Lunetten een ondersteuningsteam (OT) samengesteld. In dit
team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de ouders formuleren
(eventueel in overleg met de zorgcoördinator) de vraag voor de externe deskundigen. Dit kan
bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen.
In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding van leerlingen.
Het OT komt een aantal keren per schooljaar bijeen. Het OT bestaat uit de zorgcoördinator, de directie,
de specialist ‘jonge kind’ en een medewerker van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
IJmond en een psycholoog vanuit de Onderwijs Begeleidingsdienst. Het OT kan waar nodig individuele
leerkrachten en externe deskundigen uitnodigen voor de vergaderingen. Ook kan het OT, na overleg
met en toestemming van de ouders, zelf onderzoeken verrichten of externe deskundigen inschakelen.
Specialist jonge kind
Wendy Lith is specialist op het gebied van onze jongste leerlingen. Zij is expert op het gebied van de
specifieke pedagogisch-didactische benadering van leerlingen van 4 t/m 7 jaar, zodat hun ontwikkeling
op de juiste manier gestimuleerd kan worden. Zij onderzoekt op welke manier de leerlijnen kunnen
worden ingezet in de dagelijkse praktijk, of deze (ook tussentijds) worden geëvalueerd en of de
leerlingen aan de gestelde doelen voldoen. Zij onderhoudt contacten met de peuterspeelzaal en
ondersteunt bij gesprekken met specialisten van het samenwerkingsverband en/of andere externen.
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Zorgcoördinator
De zorgcoördinatoren hebben een belangrijke ondersteunende functie in de zorg voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften en verschillende leerstijlen. Zij zijn de vraagbaak en coach voor de
leerkrachten, monitort de voortgang van de leerlingen aan de hand van groepsbesprekingen en
analyseert schoolbreed de resultaten vanuit de Cito-toetsen.
Daarnaast zijn de zorgcoördinatoren onderdeel van het ondersteuningsteam. Zij onderhouden
contacten met ouders van de leerlingen die in het ondersteuningsteam worden besproken, externe
instanties en zorgcoördinatoren van andere scholen. Waar nodig zit de zorgcoördinator bij gesprekken
met de ouders en de leerkracht als er een specifieke begeleidingsvraag ligt.
Onderwijsondersteuning buiten de groepen
Caroline, verzorgt de administratieve ondersteuning van de directie en zorgcoördinator.
Ton zorgt als conciërge voor het onderhoud van de huisraad en ondersteunt het team bij praktische
zaken.
Nuray, Dilara, Melissa en Silvana werken als onderwijsassistenten in diverse groepen.
Denise, Mina en Mireille werken als leerkrachtondersteuner.
Dennis is vakleerkracht gymnastiek
Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team
van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.
Contactmomenten
5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf
meer informatie.
Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met
ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem ( zonder
een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen
snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij
schoolverzuim.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de
jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen
bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de
jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een
afspraak maken.
Contact
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Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan
kunt u deze aan de jeugdverpleegkundige / jeugdarts stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30
en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD:
www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Fedra heeft de ERD middelen (eigen risico deel voor vervanging) aan de school toegekend op basis van
een gemiddeld ziekteverzuim. Dit bekent dat we formatief wat ruimer in ons jasje zitten. ERD is het
eigen risico deel, hiervan kan bij ziekte vervanging geregeld worden.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Welschap Kinderopvang.
Welschap Kinderopvang verzorgt sinds oktober 2017 de peuteropvang op De Lunetten. Peuteropvang
bestaat uit 2 vaste dagdelen per week in een ruimte die voor peuters veilig en uitdagend is. Peuters
kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen. Een peutergroep bestaat uit maximaal 8
peuters. De kinderen worden begeleid door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. De tijden
sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.
Openingsdagen /-tijden
De peuteropvang is alleen open op de ochtenden in de schoolweken van 8.30 uur tot 12.00 uur. ’s
Middags en in de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Kinderen komen op maandag- en
donderdagochtend óf dinsdag- en vrijdagochtend. Kinderen met een VVE-indicatie komen een extra
dagdeel op woensdagochtend.
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2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
In het schoolplan 2021-2025 staan de onderstaande doelen voor de komende vier jaar:
1. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de
21e eeuwse vaardigheden
2. Op onze school verwerken we rekenen en taal adaptief met inzet van digitale middelen
3. We borgen het EDI-instructie model zodat er doelgericht en handelingsgericht gewerkt wordt
4. Op onze school beschikken we over beleid gericht op het werken in een professionele cultuur
5. Op onze school werken we vanuit het concept De Betere Basisschool, we werken daarom in jaarlijks
verschillende ontwikkelteams.
6. Op onze school hebben we leerlijnen voor bewegend leren in de klas en gaan we hier effectief mee
om.
Handelingsgericht werken staat aan de basis van het realiseren van passend onderwijs op onze school.
Daarbij is het belangrijk vooruit te kijken en preventief en planmatig te handelen.
Uitgangspunten handelingsgericht werken:
•
•
•
•
•
•
•

Doelgericht handelen
Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal,
Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school,
Leerkracht speelt een belangrijke rol,
Positieve aspecten zijn van groot belang,
Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling,
Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze.

Hoe bereiken we deze doelen?
We bereiken de doelen door te zorgen voor borging van geïnitieerde activiteiten en door geregeld
overleg.
Het overleg wordt een via een jaarplanner vastgelegd en van te voren bepaald.
Overleg vindt plaats tijdens studiedagen, teamoverleg, bouwoverleg, en P(M)T overleg.
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De frequentie van het overleg is van te voren bepaald en afhankelijk van het belang.
Conform de basis van de Betere Basisschool is er een faseplanning (fase 1 t/m 5) die wij hanteren en
waar de directie op stuurt.
Onderwerpen van de ontwikkelteams (school-en beleid ontwikkelingen) zijn te lezen in ons jaarplan.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Het uitgangspunt van het SOP is dat kinderen zich naar mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Dat
betekent dat we over de volle breedte van het ontwikkelingsproces ondersteuning bij het kind willen
bieden. Vandaar dat we kunnen putten uit een rijk aanbod aan specialisten, die de leerkracht en
eventueel het kind kunnen ondersteunen.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

-

Onderwijsassistent

-

Vakleerkracht gymnastiek

-

ICT specialist

-

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De Lunetten gebruikt de Kanjertraining als (totaal)aanpak voor het voorkomen en aanpakken van
pesten. Er is een (anti) pestprotocol opgesteld om goed te kunnen reageren in situaties waarin een kind
wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining. Het zijn feitelijk
fatsoensafspraken.
Wij praten liever over gedrag dat we WEL (willen) zien en horen en werken vanuit vertrouwen.
Veel leerkrachten op De Lunetten zijn Kanjer geschoold, leerkrachten die dit nog niet zijn, worden
z.s.m. getraind.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
veiligheidsvragenlijst van KanVAS/ Kanjertraining.
We volgen onze leerlingen op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor maken we
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gebruik van het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS), dat onder meer werkt met leerling-, docenten oudervragenlijsten. Bovendien wordt twee keer per jaar het sociogram van KanVAS afgenomen bij
de leerlingen van groep 5 t/m 8. Het sociogram geeft inzicht in de onderlinge relaties van de leerlingen.
Daarnaast gebruiken we de ‘Vragenlijst Sociale Veiligheid’ van Stichting Kanjertraining (SVSK). Twee
maal per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 individueel en onafhankelijk van elkaar deze lijst in.
Vanuit de lijsten worden door de leerkrachten, de kanjerspecialist en de zorgcoördinator de
zorgsignalen per groep en per leerling eruit gefilterd. Hierop wordt vervolgens een plan van aanpak
gezet. Wanneer er sprake is van een individueel plan, worden de ouders hierbij betrokken. Hiermee
voldoen we aan de Wet Sociale Veiligheid, die scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs een
inspanningsverplichting geeft om een actief veiligheidsbeleid te voeren ten aanzien van bijvoorbeeld
(online) pesten, agressie, discriminatie, huiselijk geweld of kindermishandeling. Groep 1/2 volgen we
ook via LOVS van Digikeuzebord.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Wij doen dit als team gezamenlijk en voelen ons SAMEN verantwoordelijk voor het gedrag van elkaar
en van kinderen. Voor de klachtenregeling verwijzen wij u door naar de site van Fedra. (www.fedra.nl)
Functie

Naam

vertrouwenspersoon

G. Rigtering

vertrouwenspersoon

A. Wagenaar

E-mailadres
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De aansluiting tussen school en opvoeding thuis is voor kinderen belangrijk. Het is een proces van
samenwerking en wederkerigheid. Wat thuis gebeurt, is van invloed op het onderwijsleerproces in de
klas en omgekeerd. School en ouders zijn voor kinderen de belangrijkste voorbeelden en
leeromgevingen voor samenleven.
Wanneer u over de ontwikkeling van uw kind wilt praten, kunt u hiervoor een afspraak maken met de
groepsleerkracht. Deze afspraken vinden plaats na schooltijd. De leerkracht heeft uw kind (dagelijks) in
de klas en heeft daardoor een goed beeld van de ontwikkeling. Op vaste momenten in het schooljaar
nodigen wij de ouders uit om de voortgang te bespreken. Aan de start van ieder nieuw schooljaar
nodigen wij de ouders uit voor een ‘oudervertelmoment’. Ouders kunnen daarin aangeven hoe zij
aankijken tegen het welbevinden, de kwaliteiten en aandachtspunten voor school waar het gaat om de
ontwikkeling van hun kind. Behalve contact met de leerkracht is het, bij specifieke vragen, natuurlijk
ook mogelijk contact op te nemen met de zorgcoördinator of de directie.
Communicatie op basis van respect en vertrouwen heeft een positieve invloed op het sociaalemotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw kind. Kinderen komen tot
ontplooiing en gaan met plezier naar school wanneer hun ouders betrokken zijn. Wederzijds
respectvolle communicatie draagt bij aan een partnerschap tussen ouders en school en vertrouwen
over en weer. School en thuis dienen tenslotte een gemeenschappelijk belang: de optimale
ontwikkeling van uw kind!

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Wij streven naar een goede aansluiting tussen school en thuis. Dit doen we door ouders regelmatig
digitaal – via de website, de schoolapp Klasbord en e-mail – van informatie te voorzien. Maandelijks
verschijnt informatiebulletin ‘De Bijblijver’ die de ouders over algemene schoolse zaken informeert.
Informeren gescheiden ouders
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders,
voogden of verzorgers. Na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de school. De
school neemt hiermee een neutrale positie in en handelt op basis van het protocol ‘Informeren
gescheiden ouders’. Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders
op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en rapportgesprekken.
Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders gezamenlijk bij de
gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene
ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Alleen in
uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk.
Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport, schoolgids of ander document willen ontvangen,
kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie. Algemene informatie is te verkrijgen
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via de website, de nieuwsbrief en de schoolgids. Van ouders wordt verwacht dat zij de school schriftelijk
op de hoogte brengen van een (echt)scheiding. Ouders kunnen hierbij aangeven wie de
eerstverantwoordelijke ouder wordt, wat het adres van het kind is, hoe de omgang geregeld is en wie
het eerste aanspreekpunt is in geval van ziekte.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze
school niet anders. We doen ons best om zo’n sfeer te creëren dat het bespreken van vervelende
gebeurtenissen en fouten mogelijk is en dat snel een oplossing gevonden wordt die voor alle partijen
acceptabel is.
Desondanks kan het voorkomen dat u een probleem heeft waar u met de betrokkene(n) niet uitkomt
en waarover u een uitspraak van een persoon / instantie hoger in rang wilt. Een klacht gaat over (het
nalaten van) gedragingen of (het niet nemen van) besluiten van personeel, directie of bevoegd gezag.
Onze klachtenregeling heeft vier niveaus. Waarbij u begint op het niveau waar de klacht betrekking op
heeft. Indien de oplossing of het antwoord voor u niet acceptabel is, dan gaat u door naar het volgende
niveau.
1.
2.
3.
4.

De betrokken persoon / personeelslid van de school
De directie
De stichtingsdirectie / het bevoegd gezag
De landelijke klachtencommissie

Op alle niveaus kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Bij de eerste drie kan dat ook mondeling, bij
voorkeur op afspraak zodat er daadwerkelijk tijd is voor een goed gesprek. In het verslag van dit
gesprek zal de klacht goed omschreven worden. Uw schriftelijke klacht moet de volgende onderwerpen
bevatten;
1.
2.
3.
4.

Naam, adres, woonplaats van u (en evt. uw kind dat betrokken is)
De klacht
Omschrijving van door u genomen acties
Reacties van betrokkenen tot nu toe.

Om uw klacht goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat alle betrokkenen alle relevante
informatie ontvangen. Deze informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Het betrokken
personeelslid, de directie en het bevoegd gezag zullen uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw klacht.
De scholen van Stichting Fedra zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het
Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie. Deze
klachtencommissie heeft een eigen reglement en werkwijze.De klachtencommissie maakt deel uit van
de landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze GCBO bundelt diverse
commissies. Op de website www.gcbo.nl vindt u alle informatie over de verschillende commissies.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Oudertevredenheidsonderzoek

We zien ouders graag betrokken bij schoolactiviteiten. Zo kunnen wij samen de kinderen beter
begeleiden en optimaal laten genieten van de mogelijkheden in en om onze school. De vraag naar
participerende ouders kan per leerjaar verschillen, echter zijn in alle groepen ouders een welkome
ondersteuning. Zo vragen we ouders bijvoorbeeld leerlingen mee te begeleiden op excursies en
schoolreisjes, te werken met kleine groepen bij de creatieve vakken, te ondersteunen bij de jaarlijkse
schoonmaak van materialen, leerlingen te controleren op hoofdluis of ter ondersteuning bij grote
activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Desondanks kunnen
ouders/verzorgers jaarlijks onderstaande kosten verwachten. Toelating van kinderen tot onze school is
niet afhankelijk van de betaling van deze kosten. Alle kinderen nemen deel aan alle onderdelen van het
onderwijsprogramma en aan de feesten en activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd.
Deelname aan schoolreisjes en het kamp in groep 8 is wel verbonden aan betaling van de eigen
bijdrage.
Onze school kent een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen vijf dagen per week tussen de
middag op school blijven om te eten. De leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht of van een
pedagogisch medewerker van stichting Welschap. Voor de onkosten vragen we van de ouders per kind
een vrijwillige bijdrage van € 50,-.
Enkele feesten en activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage
wordt jaarlijks, met instemming van de MR vastgesteld. Deze bijdrage is een minimum bedrag, een
hogere bijdrage is van harte welkom. Van het totaal aan ouderbijdragen worden leuke en gezellige
activiteiten en feesten georganiseerd, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en Carnaval,
versnaperingen bij de diverse sportactiviteiten (sportdagen, Avondvierdaagse, toernooien). Verder
wordt er ook geld gereserveerd voor aanschaf en onderhoud van diverse extra's, zoals
schoolsportkleding, speeltoestellen op de speelplaatsen en pietenpakken.
Voor schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 25,-. Dat betekent dat aan u
een bijdrage wordt gevraagd van totaal € 75,- per leerling per jaar, voor leerlingen die starten na januari
wordt een bedrag van € 37,50 gevraagd. Indien u niet in staat bent om bijdrage ineens te betalen, kunt u
contact opnemen met de directie voor een gespreide betaling.
Tenslotte wordt voor schoolreisjes apart een bijdrage van de ouders gevraagd. Eénmaal per jaar is dit
maximaal €15,-, afhankelijk van bestemming en wijze van vervoer.
Groep 8 gaat een aantal dagen op kamp, traditioneel naar Texel. De kosten hiervoor eveneens apart
aan u in rekening gebracht.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen
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Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Afwezigheid door ziekte, bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts, kunnen aan de
groepsleerkracht ,of telefonisch aan de administratie, worden doorgegeven.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Uw kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis
mag houden. In voorkomende gevallen zult u verlof moeten aanvragen. Voor vierjarigen moet u voor
vakantieverlof ook een formulier invullen.
Procedure aanvraag verlof
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan via de
website van de school een formulier worden gedownload of er kan bij de directeur een
aanvraagformulier worden gehaald. Dit formulier moet door de ouder(s), geheel en naar waarheid
ingevuld, ingediend worden compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer een aanvraag voor
verlof wordt afgewezen en ouders zijn het met deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen
bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de persoon die
het besluit genomen heeft. Gelijktijdig met het bezwaar kan een aanvraag voor een voorlopige
voorziening worden ingediend. Dit kunt u doen bij de rechtbank.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Een belangrijk onderdeel hiervan is het
gebruik van de resultaten van zowel toetsen die horen bij de lessen uit de methodes
(methodegebonden toetsen), als die van onafhankelijke toetsen zoals CITO en (incidenteel) het
drempelonderzoek. De resultaten uit deze toetsen verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem. Zo
volgen we, gedurende de hele basisschoolperiode, de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling op
de voet. In groep 1/2 werken wij met LOVS binnen het Digikeuzebord-programma.
De resultaten van de toetsen worden besproken door directie, leerkrachten en de zorgcoördinator. De
grafieken worden gevoegd bij het rapport en bij de oudergesprekken worden de resultaten van ieder
kind besproken. De resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem worden ook op groeps- en
schoolniveau geanalyseerd.
De leerkrachten verwerken de gegevens vanuit de toetsen en observaties in een didactisch
groepsoverzicht. In een didactisch groepsoverzicht (DGO) worden de ondersteuningsbehoeften van
alle kinderen per vak in kaart gebracht.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
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op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde.
We gebruiken hiervoor voor de groepen 3 t/m 8 de toetsen van het CITO LOVS ( Leerling en Onderwijs
Volg Systeem). Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode
volgen en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het
CITO LOVS en de IEP eindtoets ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor het voortgezet
onderwijs.
Inspectie
De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de school. Jaarlijks bespreekt de inspectie met het bestuur van
Stichting Fedra (waar de school onder valt) de kwaliteit van de scholen. Er wordt gekeken of de
opbrengsten voldoende zijn en of de school voldoende werkt aan haar schoolontwikkeling. Daarnaast
beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Daarvoor kijkt zij naar de
resultaten van de afgenomen eindtoets in groep 8. Voor De Lunetten is dat sinds schooljaar 2015-2016
de IEP-toets (Ice Eindevaluatie Primair onderwijs). Deze toets wordt jaarlijks afgenomen in de maand
april.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
91,9%

Katholieke Basisschool De Lunetten

95,3%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
57,0%

Katholieke Basisschool De Lunetten

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (47,3%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

De leerlingen van groep 8 stromen uit naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Het
grootste deel gaat naar de verschillende afdelingen van het Kennemer College maar er gaan ook
leerlingen naar het Vellesan College en Gymnasium Felisenum in Velsen en naar het Bonhoeffer, JP
Thijsse en Clusius College in Castricum.
Hier en in het jaarverslag kunt u de uitstroomgegevens van de schooljaren 2017-2020 vinden. Deze
schoolgids is ook te vinden op de website van de school http://www.kbslunetten.nl/ .
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

3,2%

vmbo-b

12,7%

vmbo-b / vmbo-k

6,3%

vmbo-k

9,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t

1,6%

vmbo-(g)t

22,2%

vmbo-(g)t / havo

11,1%

havo

11,1%

havo / vwo

11,1%

vwo

11,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
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Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

We vertrouwen en helpen elkaar

We werken SAMEN

We hebben plezier

De Lunetten heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen
goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel
individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De Lunetten wil in het leven van een kind van
betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De Lunetten wil dat het kind deze kan
ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije
persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit, creativiteit en sportiviteit. We willen
de leerlingen door middel van de Kanjertraining vertrouwd maken met het feit dat iedereen een kanjer
is en dat iedereen in staat is om zich positief te gedragen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Alle groepen besteden wekelijks tijd aan de sociaal emotionele ontwikkeling. We doen dit door middel
van een les uit de Kanjertraining. Naar aanleiding van het twee keer per jaar invullen van het KanVAS
(Kanjer Volg en AdviesSysteem) besteden we in de groepen en soms per leerling extra tijd aan
gesprekken, spelletjes en toneelstukjes om de leerlingen vaardiger om te laten gaan in sociale situaties.
Voor de groepen 1/2 vullen leerkrachten 2x per jaar een lijst sociale vorming in en de lijst wordt (indien
nodig ) met ouders besproken.
Voor de groepen 3 t/m 8 vullen leerkrachten de KANVAS vragenlijsten in. Kinderen in de groepen 7 en 8
vullen de lijst ook zelf in.
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6

Schooltijden en opvang

Onze leerlingen krijgen iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur les. Onze school kent een continurooster.
Dat betekent dat de leerlingen alle schooldagen tussen de middag op school blijven om te eten. De
leerlingen nemen hiervoor zelf een lunchpakketje mee. De leerlingen eten onder begeleiding van de
leerkracht of van een pedagogisch medewerker van Welschap Kinderopvang.
De pauzetijden zijn niet voor de hele school gelijk. Zo zorgen we ervoor dat niet alle groepen tegelijk op
het schoolplein spelen. De ochtendpauzes vinden plaats tussen 10.00 uur en 10.45 uur (15 minuten
buiten). De lunchpauzes zijn vanaf 11.45 uur tot 13.15 (30 minuten buiten).
Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

14:15 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

14:15 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

14:15 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

14:15 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

14:15 - 18:30

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

De studiedagen van schooljaar 2021-2022 zijn:
Maandag 27-09-2021
Woensdag 10-11-2021
Vrijdag 18-02-2022
Donderdag 14-04-2022
Dinsdag 07-06-2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Tijd(en)

Secretaresse

alle dagen

08.00-14.15 uur

Conciërge

ma,di,wo,do

07.30-13.30

Leerkracht

alle dagen

vanaf 14.30 uur

Spreekuren voor schoolmaatschappelijk werk, een vertrouwenspersoon, de directeur, een antipestcoördinator of de zorgcoördinator gaan op afspraak. Daar bestaan voor onze school geen
vastgestelde tijden voor.

26

27

© 2021

