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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Wist u dat u in de loop van de jaren uw
kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Dat is
een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Het is een
aanvulling op onze praktische informatie gids die we jaarlijks versturen aan onze ouders via Parro en die
u kunt vinden op www.rkbsdereiger.nl
In deze gids vindt u naast praktische informatie, vooral een onderwijsinhoudelijke toelichting. 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 wij
u informeren. Deze schoolgids is samengesteld met instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).
Voor ouders die zich oriënteren op een basisschool is het belangrijk dat u een school vindt die bij uw
kind past. Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op onze school. U
krijgt hierdoor een goed beeld van onze school en u kunt de sfeer proeven. U bent van harte welkom.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens het team van De Reiger,
Kim Weidemann

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
Azollastraat 47
2165XP Lisserbroek
 0252412128
 http://www.rkbsdereiger.nl.
 info.reiger@jl.nu
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Schoolbestuur
Stichting JongLeren
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 5.300
 http://www.jl.nu

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Kim Weidemann

kim.weidemann@jl.nu

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

180

2020-2021

Op De Reiger zitten op peildatum 01-10-2021 178 leerlingen. Het aantal 4- jarigen (toekomstige
basisschool leerlingen) in Lisserbroek neemt de komende jaren volgens de gemeentelijke prognoses af.
De gemeente geeft in de prognose aan dat het leerlingaantal rond de 170 zal liggen.
De typische Reiger-leerling is een leerling die graag naar school komt en zich onderdeel voelt van de
hechte schoolgemeenschap. Reiger-leerlingen zijn sociaal vaardig. De typische Reiger-leerling:
•
•
•

heeft ouders die een MBO-HBO opleiding of hoger gevolgd
woont in een rijtjeshuis (huur of koop)
woont in het dorp dat wordt omsloten door een drukke doorgaande weg

De leerling heeft ouders die qua opvoedingsstijl, betrokkenheid en gedrag:
•
•
•
•

een beschermde opvoeding met een blik op de wereld bieden
hart voor hun kind hebben en veelal tevreden zijn met dat wat het kind laat zien
ondersteuning bij het leerproces bieden als er door school om gevraagd wordt
betrokkenheid tonen bij de ontwikkeling van hun kind op school
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•

betrokkenheid tonen bij de activiteiten van de school

Dorpskern en faciliteiten: de school bevindt zich in de dorpskern waar een aantal faciliteiten te vinden
zijn, zoals jeugdhonk De Nooduitgang, dorpshuis De Meerkoet, de tennisvereniging, voetbalvereniging
Kagia en speelplaatsen. Voor een breder sportaanbod en andere faciliteiten gaan ouders vaak naar
Lisse of Nieuw Vennep. Er is geen bibliotheek in Lisserbroek. Kinderen gaan vaak naar de bibliotheek in
Lisse.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Betekenisvol leren

Groeihelden skills

Uitstekende basisvaardigheden

Digitale geletterdheid

Wereldburgerschap

Missie en visie
Missie:
We vinden het belangrijk dat kinderen na hun tijd op De Reiger leergierig zijn, vertrouwen hebben in
zichzelf en de ander en de wereld invliegen als evenwichtige mensen, die goed in staat zijn om voor
zichzelf en de omgeving belangrijke keuzes te maken.
Visie:
We geloven dat de basis is dat kinderen zich fijn en veilig voelen op school. Goed luisteren en kijken
naar leerlingen is een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen bieden.
We vinden het belangrijk dat kinderen uitdagingen durven aangaan en niet bang zijn om fouten te
maken (growth mindset).
We leren kinderen dat zij onderdeel zijn van een geheel en hoe waardevol het is om je talenten in
te zetten voor een ander. Wij kunnen samen iets bijdragen aan de wereld om ons heen.
Onze kernwaarden zijn:
Oog voor ieder kind
We kijken en luisteren zorgvuldig naar kinderen. Dat is het uitgangspunt voor ons handelen.
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Samen
Deel uitmaken van een groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent
om voor die ander van betekenis te zijn. Verbinding biedt kansen tot samenwerking, leren van elkaar en
om iets te betekenen voor de wereld om ons heen.
Kwaliteit
We streven ernaar om steeds een beetje beter te worden (growth mindset). We zijn een echte
groeischool. Zowel leerlingen als leerkrachten krijgen de ruimte om te groeien en worden uitgedaagd.
Zelfstandig
Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. Een kind werkt doelgericht aan een taak of
opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van
werken stimuleert het probleemoplossend denken. Om later als volwassene goed te kunnen
functioneren moet een kind leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de
gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een kind tot het nemen van zelfstandige beslissingen
die voor hem effectief en verantwoord zijn.
Plezier
Heb je plezier in wat je doet, dan ben je oprecht betrokken. Plezier geeft energie. Op De Reiger
vertrouwen we elkaar en voelen we ons verbonden. We zijn positief en stralen dat uit.

Identiteit
Basisschool De Reiger heeft een Rooms-Katholieke oorsprong. Onze identiteit wordt gekenmerkt door
normen en waarden als saamhorigheid, zorgzaamheid, verdraagzaamheid, respect en vertrouwen.
Iedereen is welkom op De Reiger, ook kinderen met een andere levensbeschouwing. We besteden extra
aandacht aan de Christelijke feestdagen.
Onze drie aandachtsgebieden
Community
Op onze school leren we kinderen dat zij onderdeel zijn van een gemeenschap. Deel uitmaken van een
groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die ander van
betekenis te zijn. Samen sta je sterk, samen kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Dit zie
je niet alleen terug op onze school, maar ook in het dorp Lisserbroek. Ouders en leerkrachten werken
goed samen om ervoor te zorgen dat de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Wij zien elkaar als
gelijkwaardige partners. Dit geldt ook voor de samenwerking met onze partners zoals kinderopvang
Kindergarden en Maatvast. Door deze samenwerking verrijken wij ons onderwijs.
Contactpersonen: Sissi van der Post (sissi.vanderpost@jl.nu) en Miranda Walkier
(miranda.walkier@jl.nu)
Acties in 2021-2022
•
•
•

Groeihelden Academie start september 2021 (Maatvast, Kinderopvang Kindergarden)
Samenwerking Agatha kerk (catechese)
Community activiteiten
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•

Samenwerking met de bibliotheek Haarlemmermeer (contactpersoon op school is Sandra
Kroezen, sandra.kroezen@jl.nu)

Sport en bewegen
•
•
•
•

•

De leerlingen krijgen vanaf schooljaar 2021-2022 twee keer per week les van een vakdocent
bewegingsonderwijs.
Tijdens de lessen op school is er ruimte voor energizers en is er toenemend aandacht voor
bewegend leren.
In het schooljaar 2021-2022 starten we met het project PLAYgrounds in samenwerking met
kinderopvang Kindergarden.
De sportcommissie, die bestaat uit enthousiaste ouders, maakt ieder jaar een selectie van
buitenschoolse sportactiviteiten en regelt de organisatie van deze sportevenementen. De
kinderen doen in groten getale mee aan deze georganiseerde activiteiten.
Vast contactpersoon voor sport en bewegen is onze vakleerkracht Eugenie Krijger:
eugenie.krijger@jl.nu

Cultuur
Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in
literatuur, theater en media zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor de brede vorming van kinderen.
Onze school doet ieder jaar mee aan het Kunstmenu van de gemeente Haarlemmermeer. We hebben
jaarlijks een cultuurplan. Binnen het cultuurplan zijn allerlei activiteiten opgenomen op het gebied van
toneel, muziek, musea en kunst. Alle groepen verzorgen ieder jaar een maandviering. Daarnaast zien
kinderen voorstellingen op school of gaan naar verschillende musea. Contactpersoon cultuur is Brigit
van Amsterdam: brigit.vanamsterdam@jl.nu
Stichting Jong Leren
Onze school is - samen met 25 andere scholen - onderdeel van Stichting Jong Leren. Hierdoor hebben
we een brede basis om te werken aan onderwijsvernieuwing en om expertise of capaciteit te delen.
Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. We stellen ‘De kunst van het leren’
centraal. Dat betekent dat wij gaan voor goed onderwijs. Hierin staan vakmanschap, creativiteit en
inventiviteit vooraan. Dit zijn belangrijke competenties, voor onze leerlingen waar het leren betreft,
maar ook voor de volwassen professionals die bij Jong Leren werken. Jong Leren staat voor: Wij geven
ruimte, wij dagen uit, wij leren samen. Dit zie je terug in de invulling van het onderwijsbeleid van de
aangesloten scholen. Jong leren werkt volgens de Code Goed Bestuur PO met een Raad van Toezicht
en een College van Bestuur. Lees meer op www.jl.nu.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

In de ochtend zijn kinderen bezig met taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een
gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft een gelaagde instructie:
eerst volledige uitleg van de theorie en daarna praktische oefeningen. In de middag geven we
thematisch onderwijs waarbij de kinderen leren en ontdekken. Daarnaast geven we vakken zoals
Engels, programmeren, schrijven, knutselen en gym.
In het kort kan het type onderwijs dat gegeven wordt omschreven worden als: kindgericht met oog
voor verschillen tussen kinderen. Oog voor ieder kind is een kernwaarde van onze school.
De organisatie van de leeromgeving in de ochtend bestaat uit een aantal elementen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De start van een reken- of taalles begint meestal met een korte groepsinstructie voor alle
leerlingen.
Na deze korte instructie kunnen kinderen aan de slag gaan er is er een extra instructiemoment
voor kinderen die dat nodig hebben.
De leerkracht geeft ondersteuning als hij of zij tijdens de les rondloopt en signaleert.
Na de basisstof is er verdiepingsstof voor de leerling die meer aankan en herhalingsstof voor de
leerling die moeite heeft met een onderdeel.
Het zelfstandig verder gaan met taken die daarvoor geschikt zijn is een volgende stap. Het
vergroten van de zelfstandigheid van kinderen, het leren indelen van werktaken en het
werken met een z.g.n. weektaak zullen vanaf groep 3 steeds meer voorkomen.
Bij kleuters worden vaardigheden in een kleine kring aangeleerd.

In de middag is er tijd voor wereldoriëntatie, aanleren van digitale vaardigheden (waaronder
mediawijsheid en programmeren), Engels (vanaf groep 5), expressievakken, lichamelijke oefening,
schrijven (typen in groep 6), Kanjertraining en verkeer. Tijdens de middag werken kinderen veel samen
in kleine groepjes en maakt de bovenbouw gebruik van de aula.
Het team van De Reiger
Het team van De Reiger bestaat uit een directeur die samen met twee bouwcoördinatoren en een
intern begeleider (IB) het MT vormt. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de groep
waaraan zij lesgeven en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers bij vragen over hun kind.
De vakleerkracht Gym heeft specifieke expertise en geeft de lessen voor o.a. bewegingsonderwijs. De
leerkrachtondersteuner ondersteunt de groepsleerkrachten in de begeleiding van kinderen. Zij geeft
deze begeleiding in of buiten de groep aan individuele- of groepjes kinderen. De indeling van deze
begeleiding wordt in overleg tussen de IB'er en de groepsleerkrachten bepaald.
De school kan niet zonder de ondersteuning van een ICT-er en administratief medewerker. Zij doen
verschillende werkzaamheden ter ondersteuning van de kinderen, directie, het zorgteam, de
groepsleerkrachten, vakleerkracht en leerkrachtondersteuner. Binnen het team hebben leerkrachten
extra expertise opgedaan. Zo is er een leescoördinator, een cultuur coördinator, kindercoach, ICT-er,
specialist hoogbegaafdheid en een gedragsspecialist. In het schooljaar 2021-2022 zal een leerkracht
zich opleiden tot rekenspecialist. We maken in de organisatie gebruik van hun expertise.
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Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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

Leerjaar 2

6 uur

6 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

Taal/ ontluikende
geletterdheid

5 uur

5 uur

rekenen/ ontluikende
gecijferdheid

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Vak
Zintuigelijke oefening
Spel en beweging

muziek en drama
levensbeschouwing en
Kanjertraining
Wereldorientatie

Kleuteronderwijs
Bovenstaande uren zijn een indicatie. Bij de kleuters werken we in thema's (onderzoekend en spelend
leren). Spelend en onderzoekend leren daagt kinderen uit en geeft onderwijs betekenis. De
nieuwsgierigheid van jonge kinderen speelt hierin een belangrijke rol. In een rijke speelleeromgeving
gaan de kinderen op ontdekkingstocht waarbij de leerkracht vooral een coachende rol aanneemt.
Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen creativiteit te gebruiken en oplossingen te bedenken
wanneer ze tegen problemen aanlopen. Door spel te kiezen dat dicht bij de kinderen ligt, wordt de
belevingswereld en betrokkenheid van de kinderen vergroot. De kinderen zijn actief betrokken,
doordat ze zelf meedenken en bijdragen aan het verloop van het spel. De leerkracht neemt een
sturende rol aan wanneer het op leren aankomt. De aangeboden lesstof past bij het spel en is daardoor
betekenisvol voor de kinderen en, na dit eerst samen te hebben geoefend , direct toepasbaar.
Bovenstaande vakken zijn verweven in ons aanbod.
Groepen 3 t/m 8
Bovenstaande tabel is een indicatie. De uren worden altijd afgestemd op de behoeften van de groep.
Op De Reiger brengen we een goed evenwicht aan tussen het aanleren van kennis, het stimuleren van
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de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en
lezen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken krijgen op De Reiger veel nadruk. Ze vormen de
basis voor elke andere ontwikkeling.
Twee keer per jaar worden de resultaten van de groep geanalyseerd. Indien noodzakelijk worden er
aanpassingen gemaakt in bovenstaand rooster.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 uur

3 u 45 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

30 min

2 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Digitale vaardigheden
30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

15 min

15 min

15 min

15 min

45 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

Schrijven
Verkeer
Kanjer training
Typen
1 uur

Levensbeschouwing en Kanjertraining worden om de week een half uur gegeven. Het gemiddelde is 15
minuten per week.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.2

Naschools aanbod van de Groeihelden Academie (gehuisvest in zowel De Reiger als dorpshuis De
Meerkoet en jongerencentrum De Nooduitgang.
Kleine bibliotheek ( de aula wordt in het schooljaar 2021-2022 aangepast zodat het een
uitdagende leesrijke omgeving is)
Day a week school
Het gymlokaal bevindt zich aan de rand van ons schoolplein.

Het team
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Stabiel en ervaren team
Het team van De Reiger is stabiel en er is sprake van continuïteit in de samenstelling. Het team bestaat
uit gemotiveerde, ervaren en zeer ervaren leerkrachten. Zij worden ondersteund door een Intern
Begeleider en een leerkrachtondersteuner. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt iets boven
het landelijk gemiddelde. Op de Reiger werkt in de formatie een mannelijke leerkracht.
Over het personeel van Jong Leren
Van het personeel van alle Jong Leren-scholen wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs;
het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich,
binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel
geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om
dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Er is een groot lerarentekort en iedere vervanging vraagt om flexibiliteit. Op De Reiger prijzen we ons
gelukkig met een stabiel team. Veel leerkrachten zijn al jaren verbonden aan De Reiger. Er is nauwelijks
verloop van personeel.
Toch hebben we samen met onze MR een noodplan opgesteld voor kortdurend en langdurend verlof.
Voor ons staat de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen en leraren altijd
voorop. Bij ziekte of verlof zoeken wij in samenspraak met collega’s een passende oplossing waarbij we
collega’s en ouders zo min mogelijk belasten en op zoek gaan naar een zo stabiel mogelijke situatie
voor de leerlingen. Dit vereist maatwerk. We hebben een zeer ervaren leerkrachtondersteuner in dienst
die onder supervisie van de leerkracht kortdurend verlof kan overnemen. Daarnaast hebben we een
aantal leerkrachten verbonden aan onze school die kunnen invallen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren
we zelf.
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Kindcentrum Lisserbroek en 't Woudlopertje in Nieuw Vennep bieden voor- en vroegschoolse educatie
aan. De communicatielijnen tussen de school en Kindcentrum Lisserbroek en 't Woudlopertje zijn kort.
Er vindt op regelmatige basis overleg plaats.

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
Ons onderwijs bevat vijf pijlers waaraan doelen verbonden zijn. De doelen voor het schooljaar 20212022 zijn:
1. uitstekende basisvaardigheden
-intern leerteam rekenen wordt opgezet met als doel de kwaliteit te verhogen. Er wordt een leerkracht
opgeleid als rekenspecialist. In groep 3 en 4 gaat men op zoek naar een nieuwe rekenmethode.
Daarnaast hebben we aan Jong Leren gevraagd om een interne audit uit te voeren
-leesplezier vergroten (leescoördinator heeft een leesplan gemaakt met daarin allerlei acties rondom
lezen. De collectie boeken zal in samenwerking met de bibliotheek Haarlemmermeer worden
uitgebreid.
2. Betekenisvol leren
-implementatie visie op het jonge kind (werken met thema's t.b.v. ontdekkend, spelend leren)
3. Groeihelden skills
-teamtraining verdieping growth mindset
-teamtraining groepsaanpak executieve vaardigheden (ouderavond organiseren over dit thema in
maart/april 2022)
-implementatie Blits II (studievaardigheden)
4. Digitale geletterdheid
-doorgaande lijn versterken
-doorgaan met project digitale leiders
5. Wereldburgerschap
-project catechese
Daarnaast heeft De Reiger drie aandachtsgebieden. De doelen voor schooljaar 2021-2022
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community: opening Groeihelden Academie
cultuur: deelname Kunstmenu Haarlemmermeer
sport en bewegen: project PLAYgrounds

Hoe bereiken we deze doelen?
Kwaliteit is een kernwaarde van De Reiger. We willen de dingen graag goed doen, staan open om te
leren van en met elkaar en willen steeds beter worden. Scholing vinden we zeer belangrijk. Ook is er
ruimte om te experimenteren en fouten te maken. Dit zorgt voor groei en scherpte. De Reiger heeft de
school zo ingericht dat de leraar haar werk optimaal kan uitvoeren zodat deze voldoende kan
toekomen aan de brede taakstelling die leraren hebben.
In de kern komt het erop neer dat we leraren voldoende tijd willen bieden om in gezamenlijkheid hun
vakmanschap verder te ontwikkelen, voor het onderwijzen van onze leerlingen en om aandacht te
kunnen geven aan de ouders van onze leerlingen. Door processen te standaardiseren hebben we een
professionele standaard gecreëerd binnen de school. We zorgen ervoor dat de school, vanuit een
duidelijke visie op onderwijs, eenheid en rust uitstraalt. Ook zorgen we ervoor dat de leraar voldoende
tijd heeft om haar vakmanschap verder te ontwikkelen. Wij zijn geïnspireerd door de Enigma aanpak.
De Reiger zal dit de komende jaren steeds verder uitbreiden en optimaliseren. In het
kwaliteitszorgsysteem zijn alle processen, resultaten en protocollen geborgd en op ieder moment
beschikbaar. Het systeem bestaat uit ambitiekaarten, kwaliteitskaarten en beleidsdocumenten.
De pijlers van onze school vormen samen het hart van onze organisatie. We willen hier een hoge
kwaliteit leveren. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te verbeteren, gebruiken we
verschillende evaluatie instrumenten:
uitslagen van methode gebonden toetsen
uitslagen van IEP niet-methode gebonden toetsen
twee keer per jaar maken we vanuit het IEP leerlingvolgsysteem trendanalyses en dwarsdoorsneden
audits door het bestuur van Jong Lerenzelfevaluaties van scholentevredenheidspeilingen onder
personeel, ouders en leerlingen
een jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen groep (6), 7 en 8
teamscholingen en individuele professionalisering
evaluatie door het bestuur en de stafmedewerkers van Jong Leren per school (Zicht Op Ontwikkeling)
IB gesprekken n.a.v. uitslagen IEP/ Kanvas
het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers
Veranderingen en verbeteringen worden beschreven in een meerjaren schoolplan. Vanuit het
schoolplan wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt met daarin een evaluatie van het voorgaande
schooljaar en de doelen voor het komende schooljaar. Bij de doelen staan bijbehorende activiteiten en
benodigde nascholing omschreven. Zowel het schoolplan als het jaarplan worden ter instemming aan
de MR aangeboden. Op www.jl.nu/visie is meer te lezen over ons kwaliteitsbeleid.
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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.
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Aannamebeleid
Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze
school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de
aanname is dat ouders de grondslag en het onderwijsbeleid van de school respecteren of verklaren dit
te onderschrijven.
In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur
aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben
aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal
vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld
onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in het aanname protocol op:
www.jl.nu/ouders.
U kunt via onze website een aanmeldformulier invullen en opsturen. Wij nemen contact met u op voor
een rondleiding en kennismakingsgesprek. Dit moet minimaal tien weken voor de 4e verjaardag. Wij
gaan ervan uit dat kinderen die voor het eerst naar school gaan zindelijk zijn. In overleg is het mogelijk
dat uw kind op onze school start als hij/zij 3 jaar en 10 maanden is.
Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in
samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is
een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school.
Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig heeft en dat
uw kind leerbaar is (en blijft), dan wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld. In alle
gevallen evalueren wij minimaal tweejaarlijks. Als dan blijkt dat de school tegen een grens aanloopt,
wordt samen naar mogelijke oplossingen binnen het samenwerkingsverband gezocht.
In het schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan wat het basisaanbod, het breedteaanbod, het
diepteaanbod en het plusaanbod is van het onderwijs. Het breedte en diepteaanbod is een
intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod in de groep. Het
plusaanbod kan in de groep of buiten de groep gegeven worden. Het onderwijsprofiel geeft zicht op het
onderwijsaanbod voor alle leerlingen van de school.
Extra zorg
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Ondanks het feit dat we met ons onderwijs rekening houden met de individuele verschillen tussen de
kinderen, kan het toch voorkomen dat de ontwikkeling van een kind niet volgens de verwachtingen
verloopt. Als blijkt dat een kind niet voldoende is vooruitgegaan, gaan we na waar dit aan kan liggen en
worden zo nodig extra maatregelen getroffen. Er kunnen ook zorgen zijn op sociaal- emotioneel
gebied. Middels groeps- en leerlingbesprekingen signaleren we kinderen die extra zorg nodig hebben.
Wanneer blijkt dat een leerling een andere leerlijn moet volgen dan de reguliere basisstof wordt het
nieuwe aanbod in een handelingsplan beschreven. Ondersteuning of begeleiding op sociaal-emotioneel
gebied wordt ook in een handelingsplan beschreven. Het handelingsplan wordt altijd in overleg met
ouders opgesteld.
Ontwikkelingsvoorsprong
Op onze school is ook aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen
bieden wij leerstof uit de bestaande methodes verkort aan. De compacte basisstof wordt aangevuld
met verrijkingsstof en we bieden extra uitdaging in de klas. Met deze werkwijze willen we de kinderen
blijven uitdagen. Er is een specialist hoogbegaafdheid in huis die leerkrachten ondersteunt bij het
aanbieden van verrijkend materiaal.
Versnellen/verlengen
Als uit de resultaten van het leerlingvolgsysteem een voorsprong blijkt op meerdere gebieden, bestaat
de mogelijkheid om het kind te laten versnellen naar een volgende groep. Bij een achterstand doet zich
de mogelijkheid tot verlengen van het leerjaar voor. De beslissing hierover ligt in handen van de school,
na overleg met ouders.
Leerlingondersteuning
Kinderen met speciale onderwijsbehoeften die buiten de reguliere lesstof van de jaargroep werken,
worden begeleid door een leerkracht of leerkrachtondersteuner. De kinderen worden in een klein
groepje, op individueel niveau, begeleid zodat er meer aandacht en tijd is om tegemoet te komen aan
de onderwijsbehoefte van deze kinderen. De leerkrachtondersteuner ondersteunt de leerkrachten in of
buiten de groep door individuele of groepjes kinderen te begeleiden.
Speciale onderwijsbehoeften/ ontwikkel-perspectief (OPP)
We spreken bij een kind van speciale onderwijsbehoeften als:
- het kind een advies heeft voor speciaal (basis)onderwijs of hier vandaan wordt teruggeplaatst;
- er sprake is van gedragsproblematiek;
- als er door de leerling een afwijkend programma in één of meerdere vakgebieden gevolgd wordt of
moet gaan worden.
Indien er speciale onderwijsbehoeften aan de orde zijn, zullen we eerst de hulpvragen inventariseren.
Vervolgens bekijken wij of onze school in staat is om dit kind in zijn/haar onderwijsproces te begeleiden
en te ondersteunen. Daarbij spelen de volgende factoren een rol:
- pedagogisch en didactisch klimaat;
- organisatie van de leerlingenzorg;
- professionaliteit van de leerkrachten;
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- externe hulp en ondersteuning;
- inzet en rol van de ouders;
- mogelijkheden van het gebouw;
- groepsgrootte;
- aantal kinderen in de betreffende groep die al extra zorg ontvangen van de leerkracht.
Indien één of meerdere factoren niet voldoet/voldoen aan de basis-voorwaarden om het kind te kunnen
begeleiden en ondersteunen, verwijzen we de leerling door. Het besluit tot toelating of weigering is
altijd een teambesluit.
Samenwerkingsverband passend onderwijs
Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle
kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten
en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het
kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning
in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. Als u verwacht dat uw kind
extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij aanmelding van uw kind op school. Elke basisschool
in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Een
samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor
basisonderwijs. Onze school werkt samen met Passend Onderwijs Haarlemmermeer, Graan voor Visch
14302, 2132 VJ Hoofddorp, (023) 554 1588 toestel 229, vraag@passendonderwijshaarlemmermeer.nl,
www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

10

Specialist hoogbegaafdheid
1
2021-2022 rekenspecialist wordt
opgeleid

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
We werken met een gedragsprotocol. Hierin staat omschreven hoe we als school, met behulp van de
Kanjertraining, streven naar een veilige sfeer en cultuur en welke aanpak gehanteerd wordt op het
moment dat we te maken krijgen met situaties rondom pesten en/ of ander grensoverschrijdend
gedrag. Het team van De Reiger vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Alleen
vanuit een gevoel van veiligheid krijgt elk kind de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit is dan
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ook de reden dat het gedragsprotocol is opgesteld. Het zorgt voor duidelijke kaders en regelgeving die
alle betrokkenen houvast geeft in de omgang met elkaar in en rond de school.
Op de website van Jong leren staan een aantal algemene gedragsprotocollen (internet en sociale
media, gescheiden ouders, meldcode, gedragsprotocol en AVG). Deze protocollen zijn ook te vinden op
Scholen op de kaart:
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9310/1138/Rooms-Katholieke-Basisschool-DeReiger/Schoolklimaat-en-veiligheid
Schorsing en verwijdering
Schorsing is een ordemaatregel, waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt
ontzegd. Verwijderen betekent het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Als school
hopen wij deze ordemaatregelen zo min mogelijk toe te moeten passen, maar het is noodzakelijk dat
wij u hierover informeren. U vindt de stappen die wij dan moeten volgen op www.jl.nu/ouders. Als u het
niet eens bent met een dergelijke beslissing, verwijzen wij u naar de Geschillencommissie Toelating en
Verwijdering van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
We bevragen de leerling (naast de vragenlijst van Scholen op de Kaart) twee keer per jaar over de
sociale veiligheidsbeleving middels KanVas. Het onderwerp veiligheid staat altijd op de agenda van de
leerlingraad. De leerlingraad wordt samengesteld uit verschillende leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij
komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Het is verder bij ons gebruikelijk dat lessen op regelmatige
basis worden bezocht door directie en IB.
Het schoolveiligheidsplan kunt vinden op de site van Scholen op de kaart:
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9310/1138/Rooms-Katholieke-Basisschool-DeReiger/Schoolklimaat-en-veiligheid

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Kim Weidemann

kim.weidemann@jl.nu

vertrouwenspersoon

Monique Tervoort

monique.tervoort@jl.nu
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij zijn ervan overtuigd dat ouder, leerkracht en kind als gelijkwaardige partners op moeten trekken
om tot optimale schoolontwikkeling van uw kind te komen. Wij streven er daarom naar om u volledig
en toegankelijk te informeren en met u in gesprek te zijn. Ons doel is om constructief samen te werken,
waarbij ieders specifieke rol en deskundigheid erkend wordt. Dit kan op verschillende manieren,
variërend van een tienminutengesprek over uw kind tot medezeggenschap in de MR. Hiervoor krijgt u
gedurende het jaar diverse mogelijkheden aangeboden.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Schoolgids
De gids geeft algemene informatie over ons onderwijs en de organisatie. Alle nieuwe ouders krijgen
een exemplaar.
Informatiegids
Dit is een verkorte schoolgids met daarin informatie voor ouders.
Website
Onze school beschikt over een eigen website, waarop u allerlei informatie kunt vinden. Het adres is:
http://www.rkbsdereiger.nl
Parro-App
Informatie die bestemd is voor de eigen groep wordt door de leerkracht verspreid via de Parro-app, een
afgeschermde app voor ouders/verzorgers van een groep. Veel berichten van de school worden
verspreid via de Parro-app. De jaarkalender kunt u er ook in zien. Alle ouders/verzorgers die in ons
administratiesysteem staan met hun emailadres zijn gekoppeld aan deze afgeschermde omgeving van
de groep van hun kind(eren). U kunt foto's van activiteiten van de groep sturen naar de
groepsleerkracht(en). Zij plaatsen de foto’s dan op de groepspagina.
Diverse berichten worden samengevat in onze Reigermail. Hierin verstrekken wij inhoudelijke en
praktische informatie over ons onderwijs. U krijgt ook een overzicht van alle belangrijke data en
algemene zaken voor de komende periode. Tevens stellen we actuele zaken aan de orde, zodat u zo
volledig mogelijk geïnformeerd bent over alles wat de school aangaat. De nieuwsbrieven worden via de
Parro app verspreid.
ParnasSys
Wanneer er gecommuniceerd moet worden over een individuele leerling, dan neemt de leerkracht
persoonlijk contact met u op, of ontvangt u hierover een mail vanuit ParnasSys.
Startgesprekken
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In de maanden september en oktober worden ouder-kind-leerkracht-gesprekken gehouden. Tijdens dit
gesprek worden de wederzijdse verwachtingen uitgesproken, afspraken gemaakt en kunt u als
ouder/verzorger kennismaken met de leerkracht(en).
Informatieve kennismakingsavond
Ieder jaar kiezen we een belangrijk thema die we graag met ouders willen bespreken. Zo hebben we in
het schooljaar 2019-2020 een Growth Mindset avond gehouden. Komend schooljaar 2021-2022 willen
we een informatieve ouderavond houden over leren leren. De meer uitgebreide informatie over het
programma, de leermiddelen en de activiteiten voor het schooljaar ontvangt u via de Parro-app.
Leervorderingen
Wij vinden het belangrijk dat ouders zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de leervorderingen van hun
kind(eren). We doen er dan ook alles aan hierover zo duidelijk mogelijk te zijn: als het nodig is kan
zowel door de ouders, als door de leerkracht een afspraak gemaakt worden voor een gesprek.
Rapporten
Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, maken de leerkrachten gedurende het hele schooljaar
observaties en/of nemen zij toetsen af. De resultaten verwerken zij in het schooladministratiesysteem
Parnassys en de groepsmap, die vervolgens als uitgangspunt dienen voor het invullen van de rapporten.
De kinderen krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis. Op dit rapport vermelden wij een aantal
waarnemingen en beoordelingen van de vakken die we geven. Het rapport dient als uitgangspunt voor
gesprekken over de vorderingen van uw kind.
Voortgangsgesprekken
Twee keer per jaar zijn er rapportgesprekken. Voor ieder kind reserveren wij tijd voor een gesprek.
Tijdens het eerste gesprek in november wordt het algemene beeld en de observaties in de klas
besproken. Tijdens het tweede en derde gesprek worden de vorderingen en het rapport besproken. Het
is fijn als u het rapport eerst samen met uw kind heeft doorgenomen, zodat u met vragen en
opmerkingen naar het gesprek kunt komen.
U bent altijd welkom om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind, of met de directeur.
Foto en film
Jaarlijks vraagt de school toestemming aan ouders voor het extern gebruik van foto’s en filmpjes van
hun kind. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders hiervoor een
toestemmingsformulier.Foto’s, filmpjes en geluidsopnames zijn persoonsgegevens, dus
privacygevoelig. Als ouders kunt u bijdragen aan de privacy van uw en andere kinderen. Wij kunnen u
niet verbieden om foto’s of filmpjes in of rond school te maken. Wel vragen wij u om terughoudend te
zijn en zich aan deze afspraken te houden:Het maken van foto’s en filmpjes in en rond school en het
delen ervan mag alleen na toestemming van de leerkracht en/of directeur. Bij sportdagen,
schoolexcursies of andere groeps- of schoolactiviteiten worden afspraken gemaakt over foto’s en
filmpjes en het gebruik hiervan.Zet geen foto’s of filmpjes op publiekelijk toegankelijke websites of
sociale media.Maak overzichtsfoto’s, zodat individuele kinderen of leerkrachten niet of nauwelijks te
herkennen zijn. Maak alleen een close-up foto van uw eigen kind en dan alleen voor eigen gebruik. Op
een foto staan immers bijna altijd ook klasgenootjes, duidelijk in beeld of op de achtergrond. Maak
geen foto’s en filmpjes van kinderen waar je eigen kind niet op staat.
Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Stichting Jong Leren hebben we gezamenlijk regelingen,
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protocollen en afspraken vastgesteld. Deze staan op: www.jl.nu/ouders. Jaarlijks verschijnt een
stichtingsbreed jaarverslag.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt gaat wel eens wat mis of loopt het niet zoals bedoeld of gepland. Dat is op
onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld.
We hopen uw klacht binnen de school op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht eerst met de
leerkracht of andere medewerker waar de klacht ontstaan is.
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met onze interne contactpersoon. Deze
persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten. De interne contactpersoon
kan u begeleiden en helpen om te bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig
met kwesties om en kan u in contact brengen met de functionaris in de schoolorganisatie, de extern
vertrouwenspersoon, het bestuur of een klachtencommissie.
Onze interne contactpersoon is: Monique Tervoort, monique.tervoort@jl.nu Zij is op dinsdag en vrijdag
bereikbaar. De klachtenregeling is te vinden op: www.jl.nu/ouders.
Iedere medewerker binnen de schoolorganisatie heeft de wettelijke plicht om bij een vermoeden van
een zedenmisdrijf, zoals ontucht, aanranding en verkrachting, dit te melden aan het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag heeft hierover overlegplicht met de vertrouwensinspecteur en is vervolgens
aangifteplichtig bij politie/justitie.
Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behandeld is, kunt u contact opnemen met de extern
vertrouwenspersoon om u te begeleiden bij de procedure. U kunt de klacht indienen bij het bestuur van
Stichting Jong Leren of bij een klachtencommissie.
De extern vertrouwenspersoon van Jong Leren is: Heleen de Jong Advies, bereikbaar via:
info@heleendejongadvies.nl, (023) 5271946 of 06-25024555.
De klachtencommissie waarbij Jong Leren is aangesloten is de Landelijke Geschillencommissie, te
bereiken via: Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, (030) 280 9590,
info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl.

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

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
Bij wet (WMS) is geregeld dat ouders en leerkrachten mogen meedenken over het beleid. De MR
(medezeggenschapsraad) is een mede-zeggenschapsorgaan uitsluitend voor ouders en leerkrachten
van De Reiger. De MR is bevoegd met de directie te overleggen over alles wat de school aangaat.
Tevens heeft de MR-instemmingsrecht op een aantal belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over het

21

onderwijskundige beleid voor het komende schooljaar. Daarnaast legt de directie een aantal
voorgenomen besluiten ter advisering voor aan de MR. De MR bestaat uit drie ouders en drie
leerkrachten. U kunt contact opnemen met de MR via mr.reiger@jl.nu.
Ouderraad (OR)
De Reiger heeft een oudervereniging waar iedere ouder die een kind op onze school heeft, automatisch
lid van is. Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad, bestaat uit ouders, gekozen door de
ouders van de kinderen van onze school. De leden van de ouderraad worden in de informatiegids
vermeld. De jaarvergadering vindt in oktober plaats. De verkiezing voor de ouderraad vindt plaats op de
jaarvergadering van de oudervereniging. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen
kan deze vergaderingen bijwonen. Twee teamleden wonen deze vergadering namens het team bij. De
ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage. De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage
per 1 augustus 2021 geeft aan dat kinderen niet uitgesloten mogen worden van extra activiteiten. Van
de vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten en materialen betaald waarvoor de school geen geld
krijgt van de overheid. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisje, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest,
consumpties tijdens sportdag, enzovoorts. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens
de jaarvergadering. Dit bedrag wordt vermeld in de informatiegids. De belangrijkste doelstellingen en
taken van de ouderraad zijn:
•
•
•
•
•

de contacten tussen ouders en team bevorderen;
meehelpen van ouders op school bevorderen;
de ouderbijdrage beheren;
mede- organiseren van allerlei activiteiten op school;
hulp bij activiteiten.

Bij verschillende activiteiten die de school organiseert kunnen we uw hulp goed gebruiken. In het
schooljaar zijn er verschillende activiteiten zoals in de maand december met sinterklaas en kerst,
Pasen, de sportdag. Daarnaast kan er in de groep van uw kind hulp gevraagd worden voor een speciale
activiteit. We vinden het fijn als er voor de verschillende activiteiten hulp van ouders is omdat we
zonder deze hulp de activiteiten niet kunnen doen.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de medezeggenschapsraad per school is er ook nog een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelend orgaan voor alle medezeggenschapsraden
van de scholen die aangesloten zijn bij Stichting Jong Leren. De leden van deze GMR geven adviezen
over besluiten die het College van Bestuur van de stichting wil nemen. Ook deze raad bestaat weer uit
ouders en leerkrachten.
De sportcommissie
Ieder schooljaar krijgt de school verzoeken om mee te doen aan diverse buitenschoolse
sportactiviteiten. De sportcommissie, die bestaat uit enthousiaste ouders, maakt ieder jaar een selectie
en regelt de organisatie van deze sportevenementen. De kinderen doen in groten getale mee aan deze
georganiseerde activiteiten. De leden van de sportcommissie worden in de informatiegids vermeld.
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval

•

Koningsspelen (sportdag)

•

Pasen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Schoolkamp groep 8
De rekening voor het schoolkamp wordt apart naar ouders gestuurd in groep 8.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit
telefonisch melden voor 8.30 uur. Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij
veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Zolang uw kind nog 4 jaar oud is, hoeft zij of hij nog niet verplicht naar school. Toch vinden wij het
prettig als u van tevoren meldt als u uw kind thuis houdt.
Zodra uw kind 5 jaar oud is, valt het onder de leerplicht en is dus wettelijk verplicht naar school te gaan.
Omdat het voor sommige kinderen toch wel wat veel is, mag een kind van 5 jaar 10 uur per week zonder
toestemming van de schoolleiding, maar na overleg met de leerkracht, thuisblijven. U mag deze uren
niet opsparen voor bijvoorbeeld een vakantie.
Als uw kind 6 jaar geworden is, kan het geen gebruik meer maken van deze regeling. Het uitgangspunt
is dat iedere leerling vanaf 5 jaar aanwezig is tijdens de bekende schooltijden. Als uw kind niet op school
kan zijn, melden de ouders/verzorgers vóór 8.30 uur de afwezigheid van hun kind, met opgaaf van de
reden van het verzuim. Bij verzuim langer dan 3 dagen neemt de school contact op met de
ouders/verzorgers.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht dit te melden aan de ambtenaar van
leerplichtzaken op het gemeentehuis. Dit kan een boete tot gevolg hebben. We verwachten van ouders
dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zo veel mogelijk buiten de schooltijden plannen. In
uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om extra verlof aan te vragen. U vraagt dit verlof tijdig aan bij de
directeur, tenminste 8 weken voor de startdatum van het verlofverzoek. Hierover leest u meer op
www.jl.nu/ouders (verlof en leerplicht). Hier vindt u meer informatie over de omstandigheden
waaronder u verlof kunt aanvragen voor uw kind(eren) en een formulier om extra verlof aan te vragen.
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4.4

Toelatingsbeleid

Aannamebeleid
Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze
school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de
aanname is dat ouders de grondslag van het onderwijs op de school respecteren of verklaren dat zij de
grondslag van het onderwijs op de school onderschrijven. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen
dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen
of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. U kunt een inschrijfformulier van de
school invullen, ondertekenen en opsturen. Dit moet minimaal tien weken voor de vierde verjaardag.
Wij gaan ervan uit dat kinderen die voor het eerst naar school gaan zindelijk zijn.
Samenwerkingsverband/Passend onderwijs
Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Een
samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor
basisonderwijs. Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging passend onderwijs in werking getreden.
Schoolbesturen krijgen zorgplicht, middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
passend onderwijs. Onze school werkt samen met andere scholen in het samenwerkingsverband
Haarlemmermeer (Graan voor Visch 14302 2132 VJ Hoofddorp - (023) 5541588 toestel 229 info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl). Passend onderwijs betekent voor ons
samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling, passend bij zijn of haar
onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en
waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren
dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Aanmelding en plaatsing van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Onze school heeft als taak voor ieder kind zoveel mogelijk adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder
wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als
didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Als
een kind extra ondersteuning nodig heeft, dienen ouders dat aan te geven. De school zal vragen of er
gegevens beschikbaar zijn, die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld
onderzoeksrapporten van externe instanties. Bij de aanmelding van uw kind is die informatie, eventueel
aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste basis voor de
school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. U kunt hierover meer lezen in het
aanname protocol op: www.jl.nu/ouders.
Bij aanmelding van een leerling met een ondersteuningsbehoefte stelt de school zich de volgende
vragen:
wat is nodig om de leerling op de school te kunnen laten functioneren (afgestemd op zijn of haar
behoeften),
welke middelen staan de school ter beschikking en wat is mogelijk op basis van deze middelen?
En waarom is de school wel of niet in staat – dankzij of ondanks de inzet van de middelen - de leerling
kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften?
De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de
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mogelijkheden in het opvangen van kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden: een
zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces van het kind wordt
belemmerd. Daarbij stellen wij altijd dat een kind leerbaar moet zijn zonder dat er structureel
(gedurende meer dan twee lesuren per week indien de hulp intern wordt verzorgd of meer dan twee
lesuren per dag indien de hulp extern door het samenwerkingsverband wordt geregeld en gefinancierd)
een één-op-één situatie nodig is.
Bij externe hulp zal altijd sprake moeten zijn van gekwalificeerd personeel, dat instemt met de visie van
onze school en dat specifieke kennis en kunde heeft op het probleemgebied van de betreffende
leerling. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs
te kunnen prevaleren. Verstoring van het leerproces van de andere leerlingen en gebrek aan
opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep) zijn eveneens mogelijke grenzen. Voordat de school
overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte, dient een zorgvuldige
afweging plaats te vinden tussen de belangen van de leerling en de belangen van de school. Een
eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het regulier primair onderwijs moet de ontwikkeling
van het kind bevorderen. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te
komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats op
een andere basisschool, of in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO).
Ten einde tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt het volgende stappenplan
gehanteerd:
1. Aanmelding
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school:- Gesprek met de ouders- Vraag naar mogelijke
eerdere schriftelijke aanmelding op andere basisschool- Toelichting op de visie van de schoolToelichting op de procedure. Hierna wordt het team geïnformeerd.
2. Informatie verzamelen
Gegevens opvragen bij ouders en relevante instellingen door de school.
3. Informatie bestuderen
Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie en interne begeleiding en in
het team gebracht. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd.
4. Inventarisatie
Er wordt in kaart gebracht wat de specifieke behoeften zijn van het kind; wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn op de volgende gebieden: pedagogisch, didactisch, kennis en vaardigheden van
de leerkracht, de organisatie van de school en de klas, de mogelijkheden m.b.t. het gebouw en het
materieel, de relatie t.o.v. de medeleerlingen en hun ouders.
5. Overwegingen
De school onderzoekt op basis van de inventarisatie wat de leerling nodig heeft om op de school te
kunnen functioneren, welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke
ondersteuningsmogelijkheden er door anderen, zoals gemeente en speciaal onderwijs, geboden
kunnen worden.
6. Besluitvorming
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Op basis van de informatie die is verzameld en de overwegingen, wordt een besluit over de toelating
genomen door de directeur van de basisschool, gehoord hebbende het team. In het besluit ligt besloten
het antwoord op de vraag waarom de school wel of niet in staat is - dankzij of ondanks de inzet van de
middelen - de leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens behoeften. Daarbij
wordt meegenomen of, en zo ja welke, consequenties er zijn i.v.m. de grenzen die zijn geformuleerd ten
aanzien van de opvangmogelijkheden van de school. De school houdt de ouders op de hoogte van het
verloop van het besluitvormingsproces proces en maakt melding van eventuele vertraging daarin. De
school moet echter binnen zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan
eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.
7. Besluit
De school gaat met de ouders in gesprek en het besluit wordt besproken. Bij plaatsing wordt een plan
van aanpak opgesteld met daarbij een overzicht van inzet en van middelen, inzet van informatie,
ondersteuning van derden en eventuele aanpassingen binnen de school. Dit plan van aanpak kan per
plaatsing sterk verschillen; het betreft hier namelijk maatwerk. Indien de school besluit het kind niet te
kunnen plaatsen, wordt een inhoudelijke onderbouwing door de school gegeven.
Vervolg bij niet-plaatsing
Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zal de school, in
samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een
reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een
goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.
Vervolg na plaatsing
Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig heeft en dat
uw kind leerbaar is (en blijft), dan wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld. In alle
gevallen dat wij menen het betreffende kind bij ons op school de juiste hulp te kunnen bieden, zullen wij
altijd, zowel intern als met de ouders, minimaal tweejaarlijks evalueren. Wanneer bij tussentijdse
evaluatie van het handelingsplan blijkt dat de school tegen een grens aan loopt, zal de school met
ouders gaan zoeken naar mogelijke oplossingen binnen het samenwerkingsverband.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Voor het geven van instructie delen de leerkrachten in de onderbouw de leerlingen in in groepen. De
indeling wordt gebaseerd op de observatie van de leerkrachten en de resultaten bij toetsen
(methodegebonden toetsen en niet methode toetsen). In de bovenbouw bieden wij gepersonaliseerd
onderwijs door de inzet van onder andere Snappet. Tijdens de instructie onderscheiden we de volgende
groepen: instructie afhankelijk, instructie gevoelig en instructie onafhankelijk. In de lessen krijgen
kinderen op basis van deze indeling langere, kortere, of een ander type instructie. De indeling wordt
met name gehanteerd bij de vakken rekenen en taal/spelling. Dit kan per vak en per leerdoel verschillen
en er wordt regelmatig geëvalueerd of een leerling de instructie krijgt die bij hem of haar past. Om na te
gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse
toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en
vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze nemen we twee maal per jaar
af. Met behulp van groepsplannen wordt gewerkt aan doelen, uitgaande van de ontwikkeling van de
leerling. Een tussentijdse evaluatie door de groepsleerkracht en de IB-er zorgt ervoor dat de
ontwikkeling van de individuele leerling wordt gemonitord en waar nodig het aanbod wordt aangepast.
Twee maal per jaar worden er groepsplannen gemaakt, die een tussenevaluatie kennen en een
eindevaluatie. De resultaten van zowel de methode-toetsen als de niet methode gebonden toetsen
worden met u gedeeld in het rapport.

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.
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Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

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.
Gemiddelde CITO-Eindscore is 535,2!
Inspectie van het onderwijs heeft de gemiddelde score vastgesteld op 535,2. Mijn Vensters hanteert een
ander rekenmodel. Hierdoor valt hun gemiddelde score lager uit.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,8%

Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

96,1%

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)
62,8%

Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

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

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

In bovenstaande grafiek leest u vanaf schooljaar 2014-2015 de gemiddelde scores op de centrale
eindtoets van CITO. In het schooljaar 2018-2019 hebben we de CITO eindtoets vervangen door de
eindtoets van Route 8.
In het schooljaar 2019-2020 is vanwege het Covid-19 virus de eindtoets niet afgenomen.
Uitstroom schooljaar 2019-2020
Totaal 24 leerlingen:
•
•
•
•

VWO 9 leerlingen (37,5%)
HAVO-VWO 3 leerlingen (12,5 %)
HAVO 3 leerlingen (12,5 %)
MAVO-HAVO 3 leerlingen (12,5 %)
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•
•

MAVO 5 leerlingen (21%)
VMBO-kader 1 leerling (4%)

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

4,2%

vmbo-(g)t

20,8%

vmbo-(g)t / havo

12,5%

havo

12,5%

havo / vwo

12,5%

vwo

37,5%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Growth mindset

Sociaal

Zelfstandig

Op De Reiger durven kinderen te leren. Ons onderwijs is er niet alleen op gericht om kinderen kennis en
vaardigheden aan te leren, maar ook om te werken aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Op De
Reiger vinden we het belangrijk dat ieder kind uitdagingen durft aan te gaan en niet bang is om fouten
te maken. Onze kinderen voelen zich fijn en veilig op school.
De Reiger is een community school. We vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren wat het
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betekent deel uit te maken van de gemeenschap. En dat ze leren daar zelf een actieve bijdrage in te
leveren.
Naast onze schoolregels , die duidelijk te zien zijn in de school, werken wij met de Kanjer training.
Sociaal-emotioneel leren is het ontwikkelingsproces waarmee onze leerlingen fundamentele
levensvaardigheden verwerven. Dit zijn vaardigheden waarmee we onszelf, onze vriendschappen en
ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Onderzoek leert dat een goed
schoolklimaat en aandacht voor sociaal-emotioneel leren meer leerresultaat oplevert. De
leerresultaten van kinderen op het gebied van rekenen, taal en lezen worden gestimuleerd door te
werken aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en een veilig klassenklimaat. Wij vinden dat op
De Reiger van groot belang.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De visie van onze school is gebaseerd op de growth mindset van Carole Dweck. De leerkrachten zijn in
het schooljaar 2019-2020 geschoold. Tijdens een drukbezochte informatieavond in 2019 zijn ouders
ingelicht. De kinderen krijgen in schooljaar 2020-2021 een week van de growth mindset. Tijdens deze
week introduceren we de term Groeiheld. Voor iedere groep hebben we een poster ontwikkeld met
daarin vaardigheden die extra aandacht krijgen. We noemen dit de groeihelden skills. De groeihelden
skills zijn duidelijk waar te nemen in het klaslokaal.
Daarnaast zal in 2020-2021 met partners een naschools aanbod gerealiseerd worden. Dit zal de
Groeihelden Academie genoemd worden in lijn met de missie en visie van onze school.
Community: Ieder jaar hebben we een aantal activiteiten in samenwerking met partners ten behoeve
van de gemeenschap, zoals een seniorenochtend, burendag en andere activiteiten. Kinderen leren hoe
waardevol het is om je talenten in te zetten voor een ander.
Schoolregels: deze hangen zichtbaar in de school en worden besproken door de leerkrachten. Het is
voor kinderen duidelijk wat er van ze verwacht worden.
Kanjertraining is een training waarin kinderen sociale omgangsvormen wordt aangeleerd. Al onze
leerkrachten zijn getraind in de zogenaamde "Kanjertraining". Door deze Kanjertraining, die
consequent in de klassen wordt toegepast, worden normen en waarden in hun sociaal-emotionele
context geborgd. Door "Kanjertraining" zijn leerlingen in staat zich te beter te concentreren. De
Kanjerregels zijn: - We helpen elkaar - We zijn te vertrouwen- Niemand doet zielig - Niemand speelt de
baas- Niemand lacht uit.
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6

Schooltijden en opvang

Kinderopvang Kindergarden heeft een locatie in onze school. Zij bieden zowel voorschoolse-,
tussenschoolse- als naschoolse opvang. U kunt meer lezen over Kindergarden op www.kindergarden.nl
Een aantal leerlingen maken ook gebruik van de naschoolse opvang van 't Woudlopertje. De leerlingen
worden opgehaald van school. Meer informatie over 't Woudlopertje kunt u vinden op
www.woudlopertje.nl

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:45 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Dinsdag

-

08:45 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Woensdag

-

08:45 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:45 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Vrijdag

-

08:45 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Inloop 8.35-8.45
Dinsdag: Inloop 8.35-8.45
Woensdag: Inloop 8.35-8.45
Donderdag: Inloop 8.35-8.45
Vrijdag: Inloop 8.35-8.45 Groep 1-4 is de middag vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Kindergarden, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Kindergarden, in
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Kindergarden en 't
Woudlopertje, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor kinderen die gebruik maken van de opvang is
er op die dagen opvang mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld via Kinderopvang Kindergarden en
kinderopvang 't Woudlopertje. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

18 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinksteren

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

De junivakantie van de onderbouw gaat in het schooljaar 2021-2022 niet door.
Studiedagen:
-Donderdag 30 september 2021
-Maandag 7 maart 2022
-Dinsdag 7 juni 2022
Er komt nog een extra Jong Leren studiedag bij. Zodra de datum bekend is, worden ouders
geïnformeerd.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Tijd(en)

Directeur

ma, di, do en vr

8.00-17.00

IB

di en vr

8.00-17.00

Intern contactpersoon

do, vr

08.00-.17.00

Op De Reiger vinden we het belangrijk dat ouders ons weten te vinden. Iedere ochtend heet de
directeur en IB de ouders en kinderen welkom en zijn zij direct aan te spreken. Heeft u meer tijd nodig
dan kunt u een afspraak maken.
De Intern Begeleider, Monique Tervoort, is werkzaam op dinsdag en vrijdag. U kunt haar ook altijd
mailen: monique.tervoort@jl.nu
De directeur, Kim Weidemann, is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt haar
ook altijd mailen: kim.weidemann@jl.nu
De interne contactpersoon Brigit van Amsterdam is werkzaam op donderdag en vrijdag. U kunt haar
ook altijd mailen: brigit.vanamsterdam@jl.nu
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