Schoolgids

2021-2022

Mariaschool

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

Inhoudsopgave
1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

1.2

Missie en visie

2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

2.2

Het team

2.3

Aanbod voor het jonge kind

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

3.2

Veiligheid op school

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

5.2

Resultaten eindtoets

5.3

Schooladviezen

5.4

Sociale ontwikkeling

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

6.2

Opvang

6.3

Vakantierooster

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 Mariaschool
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Mariaschool
Brugstraat 2
5382JD Vinkel (Gem. 's-Hertogenbosch)
 0735341166
 http://www.bsmaria-vinkel.nl
 bsmaria-vinkel@filiosscholengroep.nl

Schoolbestuur
Filios Scholengroep
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 3.300
 http://www.filiosscholengroep.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Karlijn Luijpen

bsmaria-vinkel@filiosscholengroep.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

125

2020-2021

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Vertrouwd

Eigentijds

Kleinschalig

Ontwikkelingsgericht

Samenwerkend

Missie en visie
De visie van De Mariaschool kort samengevat:
Ieder kind kan zich in een sfeer van veiligheid en geborgenheid, breed en optimaal ontwikkelen door
het verwerven van kennis en vaardigheden, waarbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een
grote rol spelen.
Onze missie:
Door samenwerking en betrokkenheid brengt ons team alle leerlingen cognitief en als persoon tot
bloei. Voor kind kun je ook leerkracht lezen. Het geldt voor het hele team. We willen een lerende
organisatie zijn.
Vanuit deze visie en missie ontwikkelen wij ons onderwijs. Het vormt voor ons de basis voor een steeds
veranderende werkelijkheid.
In de voortuin van onze school ziet u het in 2007 geplaatste kunstwerk. Het kunstwerk symboliseert 2
kinderen op de M van Mariaschool. De "schommel" met de leerlingen er op staat voor het in beweging
zijn. Ook onze kinderen en onze school zijn volop in beweging.
Bovenstaande visie geven we vorm vanuit 5 kernwaarden.
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ZORGZAAM:
o de leerling krijgt individueel de aandacht die hij of zij nodig heeft
o de leerling leert hulp te bieden en te ontvangen en ervaart waarom dit zinvol is
o de school zorgt voor kinderen met specifieke aandacht op leer- en/of sociaal emotioneel gebied
o de leerling en leerkracht werkt vanuit respect naar zichzelf en de ander
o wij geven en ontvangen complimenten
UITDAGEND
o de leerling haalt het beste uit zichzelf
o de leerkracht daagt de leerling binnen de zone van naaste ontwikkeling uit
o de leerkracht ervaart en benut de mogelijkheden van combinatiegroepen
o de school probeert alle kinderen in Vinkel onderwijs te bieden, in goede samenwerking met externen
en ouders
INNOVATIEF:
o de school vernieuwt haar onderwijs voortdurend naar de eisen van de tijd
o de leerling werkt met diverse devices en digitale programma's waardoor mede onderwijs op maat
wordt geboden
o de school benut de hedendaagse mogelijkheden en onderzoekt nieuwe kansen
o de leerling en leerkracht bereiden zich voor op de toekomst door zich te bekwamen in de 21e eeuwse
vaardigheden
SOCIAAL:
o de leerling leert om elkaar te helpen zonder oordeel
o de leerling en leerkracht zijn geïnteresseerd in elkaar en we kennen iedereen bij naam
o de leerkracht is in gesprek met het kind om het daadwerkelijk te zien en te horen
o de leerkracht ziet het individu én de groep
o wij onderhouden korte lijntjes met ouders en zijn goed bereikbaar
VERANTWOORDELIJKHEID:
o de leerling leert verantwoording te dragen voor eigen handelen, binnen zijn/haar eigen
mogelijkheden en persoonlijke doelen.
o de leerling leert mede verantwoordelijk te zijn voor groepsdoelen en -afspraken
o de leerkracht voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind op welbevinden, welzijn
en leerproces
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o de leerkracht voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zichzelf en het team.
o ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Afhankelijk van het aantal leerlingen worden de groepen samengesteld. Dat betekent dat wij werken
met enkelvoudige groepen en combinatiegroepen en dat de samenstelling elk jaar kan wisselen. Voor
het vak begrijpend lezen werken we groepsoverstijgend vanaf groep 5. Indien het voor een leerling
beter is om aan te sluiten bij het niveau van een andere groep, dan kijken we hoe we dat kunnen
organiseren, rekening houdend met het welbevinden van de leerling en de mogelijkheden binnen de
organisatie.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
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

3 uur

3 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

5 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

5 uur

7 u 30 min

7 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

Taalontwikkeling
Rekenontwikkeling
Spelontwikkeling
Zelfstandig werken
Beweging,
speelzaal/buiten
Gym

Bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen. Indien de groep voor een van de vakgebieden meer of
minder onderwijstijd nodig heeft, dan passen we bovenstaande uren aan. Uitgangspunt blijft altijd: Wat
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heeft deze groep nodig en hoe kunnen we dat creëren!
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen van groep 1-2 een sportshirt en - broekje en
geen gymschoenen. Blote voeten zijn beter voor de ontwikkeling van de voet. Indien uw kind wratten
heeft of een andere aandoening waardoor schoenen belangrijk zijn, dan draagt het kind turnschoenen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

10 u 15 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

4 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

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

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

Spelling

Bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen. Indien de groep voor een van de vakgebieden meer of
minder onderwijstijd nodig heeft, dan passen we bovenstaande uren aan. Uitgangspunt blijft altijd: Wat
heeft deze groep nodig en hoe kunnen we dat creëren!
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen van groep 3-8 een sportshirt en - broekje.
De kinderen van groep 3 dragen geen sportschoenen. Blote voeten zijn beter voor de ontwikkeling van
de voet. Indien uw kind wratten heeft of een andere aandoening waardoor schoenen belangrijk zijn,
dan draagt het kind turnschoenen. De leerlingen van de groepen 4-8 dragen wel sportschoenen.

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

Bibliotheek
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•

2.2

Speellokaal

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Protocol bij vervanging
Filios Scholengroep is aangesloten bij een regionale vervangingspool, CPV Ingenium. In principe
moeten de vervangingen van daaruit goed worden georganiseerd. Vanwege een tekort aan
leerkrachten kan het echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Binnen Filios
Scholengroep is er in samenspraak met de directeuren een protocol opgesteld, waarin opgenomen
staat wat te doen als er geen vervanging gevonden kan worden bij kortdurend
(ziekte)verlof. Uitgangspunt is dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse
lesprogramma met de leerlingen te doorlopen. Indien er op een bepaald moment toch geen invallers
voorhanden zijn voor het invullen van kortdurend (ziekte)verlof, dan kunnen onderstaande stappen
genomen worden:
•
•
•
•
•
•
•

Duo-collega wordt benaderd.
Overige parttimers worden gevraagd.
Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van een leerkracht of directeur.
Inzetten van ambulante leerkrachten (m.u.v. IB-er).
Inzetten van (LIO-) stagiaires onder supervisie van een leerkracht of directeur.
Opdelen van de groep, maximaal 1 dag.
Laatste noodgreep: kinderen kunnen niet naar school komen.

Uiterlijk de dag voorafgaand worden ouders voor 18.00 uur hiervan via SchouderCom op de hoogte
gebracht. Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Mocht er een aansluitende
dag wederom geen vervanging zijn, dan wordt bekeken of een andere groep thuis gehouden kan
worden. Wanneer ouders niet voor opvang kunnen zorgen, is de school verplicht opvang te bieden.
Tegen betaling van het uurtarief van de plaatselijke kinderopvang (BSO) kunnen ouders gebruik maken
van de opvang op school.

8

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 Peuterwerk Joepie.

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
Kwaliteitszorg is te zien als een cyclisch proces doelgericht werken, evalueren en bijstellen waar nodig.
Wij maken hiervoor een koersplan voor vier jaar, 2019-2023. Waar staan we nu en waar willen we
naartoe? Het plan dient enerzijds als beleidsplan voor de school om het onderwijs volgens eigen
opvatting en inzicht, binnen de kaders die Filios stelt, naar inhoud en vorm te organiseren. Anderzijds
dient het plan als verantwoording van het beleid van de school naar de overheid, de ouders en het
College van Bestuur. De hoofdthema's van ons koersplan zoals bepaald voor alle scholen van Filios zijn
ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling en leren in de 21e eeuw. Elke school kan zijn eigen kleur
geven aan deze thema's. Naast deze drie thema's richt de Mariaschool zich ook op eigenaarschap van
leerlingen en leerkrachten en ontwikkeling kindcentrum. De ontwikkeling naar een kindcentrum
geven wij vorm door een intensieve samenwerking met Joepie aan te gaan. Zij verzorgen de
buitenschoolse opvang (BSO), de peuterspeelzaal en kinderopvang. Samen vormen we een
kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar. De BSO en de peuterspeelzaal/kinderopvang sluiten aan bij de
Mariaschool, zowel in pedagogische benadering als in praktisch opzicht. Samenwerken en afstemmen
met als doel een doorgaande lijn, biedt een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen en is
uitgangspunt bij het vormen van een kindcentrum.
N.a.v. een koersplan stellen we een jaarplan op, waarbij we keuzes maken zodat we aan het einde van
de vier jaren onze doelen hebben bereikt. Omdat onderwijs telkens in ontwikkeling is en doelen worden
bijgesteld indien dit belangrijk is voor de kwaliteit van ons onderwijs of wettelijke regelingen ons
daartoe dwingen, is het schoolplan een levend document, dat we bijstellen waar nodig.
In de hal van de school hangt een koersbord, waarop we onze doelen laten zien en onze behaalde
successen. U bent altijd welkom om dit koersbord te bekijken en hierover in gesprek te gaan met de
directie. Dit ervaren wij als betrokkenheid en samen delen. Maakt u hiervoor even een afspraak, zodat
we ook daadwerkelijk tijd voor u kunnen maken. Op het bestuurskantoor hangt het koersbord waarin
alle scholen hun ontwikkeling en successen aangeven.
Minimaal 2x per jaar evalueren we ons jaarplan en de behaalde resultaten n.a.v. de Citotoetsen en het
sociaal welbevinden van de kinderen. Daardoor weten we of we op koers blijven. De resultaten van de
school worden met de medezeggenschapsraad en het bestuur besproken en geanalyseerd. De
evaluatie geven wij weer in een poster en deze vindt u naast het koersplanbord in de hal.
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Om onze kwaliteit te verbeteren zorgen we voor professionalisering van onze leerkrachten, waardoor
expertise, kennis en vaardigheden met elkaar wordt gedeeld. Dit betekent dat we eigenaarschap laag in
de organisatie leggen en ruimte en tijd creëren om kwaliteit te delen en over te dragen.
De directeur heeft als eindverantwoordelijke volgens een vooraf opgestelde agenda overleg met
specialisten, de intern begeleider en leerkrachten met specifieke taken. Daarnaast neemt zij deel aan
directieoverleg en werkgroepen van de stichting.
Voor schooljaar 2021-2022 komen er vanuit het Nationaal Onderwijs Plan extra middelen vrij die de
school inzet om haar doelen ondanks de coronatijd te kunnen behalen. Daarnaast zetten we extra
ondersteuning in voor leerlingen die het moeilijker hebben gehad in de coronatijd en nu extra hulp
kunnen gebruiken. De speerpunten voor de school worden met het team bepaald en de
medezeggenschapsraad heeft hierover instemming. Ten tijde van het samenstellen van deze gids is dit
proces nog in volle gang. Voor 1 oktober van dit schooljaar is het plan klaar en goedgekeurd door de
MR.
De Intern begeleider (IB-er) van onze school heeft intensief overleg met de leerkrachten aangaande de
voortgang van de ontwikkelingen van de leerlingen, tijdens de groepsbesprekingen en evt.
leerlingbesprekingen. Zij voert ook overleg met de begeleider van de leerlingen met een arrangement.

Hoe bereiken we deze doelen?
Onze doelen worden jaarlijks bepaald volgens de volgende structuur:
Het koersplan 2019-2023 waaruit wij jaarlijks onze doelen genereren en opnemen in een jaarplan.
Elk jaarplan wordt 2x per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
De didactische en sociaal emotionele resultaten worden 2x per jaar gemeten en geëvalueerd.
De leerkracht evalueert 4x per jaar de plannen voor de groep. Dit gebeurt 2x d.m.v. een tussenevaluatie
en 2x d.m.v. een evaluatie met Cito-resultaten. Daarbij worden onderstaande vragen door de leerkracht
gesteld:
•
•
•

zit mijn groep nog op koers, zoals vastgelegd in het groepsplan of is er bijstelling nodig?
volgt elk kind nog het onderwijs op het juiste instructieniveau of is er bijstelling nodig?
wat is de stand van zaken m.b.t. de groepsdoelen die zijn afgesproken?

N.a.v. de evaluaties van de Cito-uitslag en de meting van de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen, volgt er minimaal 2x per jaar een leerling- en groepsbespreking tussen intern begeleider en
de leerkracht.
Elke leerkracht heeft minimaal 3x per jaar een ontwikkel- en/of voortgangsgesprek met de directeur
van de school.
De directeur en de intern begeleider hebben 2x per jaar een resultaatbespreking met de bovenschoolse
orthopedagoge en indien gewenst sluit de bestuurder aan.
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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.
Wij bieden in principe onderwijs aan alle kinderen uit Vinkel. We zien dat ongeveer 5% van de leerlingen
kampt met taal-ontwikkelingsproblematiek. In samenwerking met Kentalis proberen wij voor deze
kinderen het beste onderwijs aan te bieden. Wij kunnen altijd gebruik maken van de kennis vanuit dit
expertisecentrum. Daarnaast zullen we ons verder blijven ontwikkelen in de vaardigheden die kinderen
nodig hebben in deze wereld, zoals ICT kennis en vaardigheden, samenwerkingsvormen en
eigenaarschap. Daarvoor hebben we opgeleide mensen in huis of kopen dit in waar verdieping nodig is.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

5

Onderwijsassistent

6

Taalspecialist

10

ICT specialist

6

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
We zijn op zoek naar een schoolbrede pedagogische aanpak, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe
wij ons pedagogisch klimaat op school bevorderen. Schooljaar 2021-2022 wordt er een definitieve
keuze in gemaakt en gestart met de implementatie.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Wij meten de sociale veiligheidsbeleving via een tweejaarlijks onderzoek vanuit Vensters. Daarnaast
wordt 2x per jaar via SCOL de sociaal emotionele ontwikkeling gemeten.
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie,
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welbevinden en sociale veiligheid. Met de SCOL-scores brengen we de sociale competentie van onze
leerlingen systematisch in kaart. Wij gebruiken SCOL, omdat we:
•
•
•
•

de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig willen
aanpakken;
met de uitkomsten van de SCOL-scores ons onderwijs inhoudelijk vorm willen geven;
leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor willen zijn;
het welbevinden en de sociale veiligheid van onze leerlingen willen monitoren.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is coördinator bij pestgedrag. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt. Bij
pesten worden altijd ouders betrokken.
Functie

Naam

E-mailadres

vertrouwenspersoon

M. van Ekeren

maartjevanekeren@filiosscholengroep.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Alle ouders zijn betrokken bij hun kind. Wij onderschrijven het belang van het samen optrekken in wat
voor het kind belangrijk is. Ouders en school werken daarom zoveel mogelijk samen om het leren en
een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, thuis en op school. Samen zoeken we naar
(nieuwe) inzichten die een bijdrage leveren in het belang van elk kind. Kind, ouders en school samen;
dat is een echt meesterwerk!
Kinderen, ouders en school zijn gelijkwaardig en brengen elk hun kennis en expertise in. We zijn samen
verantwoordelijk en we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. Dit betekent dat bij het regelmatig
uitwisselen van de ontwikkelingen van een kind deze basis van gelijkwaardigheid zichtbaar is.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Contacten en informatievoorziening SchouderCom
Wij maken gebruik van SchouderCom een ouder-school-communicatieapplicatie. Ouders beslissen zelf
welke informatie zij willen delen met andere ouders uit de klas en de persoonlijke gegevens worden,
zonder uw toestemming, niet zichtbaar voor andere ouders. SchouderCom is AVG proof. Indien u niet
de beschikking hebt over een mobiele telefoon met internet, dan willen we u vragen om hierover
contact op te nemen met school. Ouders blijven zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zij
toegang krijgen tot informatie die de school voor alle ouders ter beschikking stelt.
Contactmomenten en gesprekken
Ouder leerkracht gesprekken over de kinderen uit groep 1 t/m 3
Ouder-kind-leerkrachtgesprekken voor de kinderen uit groep 4 t/m 8
We zijn bezig met het doorontwikkeling van ons portfolio/rapport, zodat de ontwikkeling kinderen
helder in beeld wordt gebracht. We willen u goed informeren over uw kinderen.
Instromers: Met de ouders van de leerlingen die instromen wordt een intakegesprek gehouden.
Tijdens de gesprekken met of zonder kinderen is het portfolio leidend. Vanaf groep 4 zijn het
kindgestuurde gesprekken, wat betekent dat het kind de leiding heeft en vertelt. Indien er informatie
besproken dient te worden zonder het kind, dan wordt daarvoor altijd een afspraak gemaakt met alleen
de ouders.
Hieronder ziet u het schema van de gesprekken die gedurende het jaar plaatsvinden. Uiteraard kunnen
er meerdere gesprekken plaatsvinden, indien u of de leerkracht dat wenselijk vinden. Wilt u graag een
gesprek met de directie, dan kunt u dat via SchouderCom of telefonisch aangeven.
•
•

September: Startgesprekken in alle groepen, vanaf groep 4 met kind. Het gaat echt om
kennismaking en weten wat het kind graag wil bereiken in het lopende schooljaar.
November 2019 Verplichte gesprekkenronde voor groep 7 m.b.t. oriënterende gesprekken over
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•
•

het voortgezet onderwijs. Facultatieve ronde voor groep 8 m.b.t. eventuele bijstelling
schooladvies.
Februari/maart: portfolio met rapport gaat mee. Verplichte gesprekkenronde voor alle groepen.
Juni Het pré-advies voor leerlingen van groep 7 wordt op papier gedeeld met de ouders.
Gesprekken mogelijk over pré-advies tijdens facultatieve gespreksronde juni. Portfolio met 2e
rapport gaat mee voor de gesprekken. Facultatieve gesprekkenronde voor alle groepen.

Verkeersveiligheid
Wij zijn een BVL school, wat betekent dat wij het verkeersveiligheidslabel hebben. De school werkt
intensief samen met VVN en verantwoord jaarlijks haar activiteiten die ervoor zorgen dat de kinderen
leren zich veilig in het verkeer te gedragen. Wij hebben een verkeersouder die zorgdraagt voor de
organisatie rondom de verkeersbrigadiers. Ouders en leerlingen krijgen jaarlijks een training zodat ze
weten hoe ze als verkeersbrigadiers de kinderen veilig over laten steken. Tot slot organiseren we elk
jaar een verkeersweek waarin we een rijk aanbod hebben voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
Protocollen die voor ouders van belang zijn:
Op onze website vermelden we alle actuele protocollen die voor u van belang zijn. Via deze link komt u
direct op de websitepagina met protocollen.
Informatie aan gescheiden ouders:
Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind(eren). De school zal deze informatie op verzoek
aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over
het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe recht op dezelfde informatie (maar
moet daar wel zelf om vragen!). Op de scholen van Filios Scholengroep hanteren we de afspraak om de
ouder/verzorger bij wie het kind op het huisadres is ingeschreven “actief” te informeren, en de
eventuele andere ouder “passief” te informeren. We hebben het hier over de informatie, brieven,
rapporten e.d. Het is de bedoeling dat de ouder die de informatie ontvangt de andere ouder op de
hoogte brengt van de informatie. Wanneer de ouder bij wie het kind ‘woont’ dit niet doet, dan kan de
andere ouder zelf aan de school vragen om rechtstreeks geïnformeerd te worden. Ook kan deze ouder
vragen om een apart (rapport)gesprek. Voor dit gesprek zal de ouder dan zelf een afspraak moeten
maken met de leerkracht. We gaan er vanuit dat de ouder(s) ons tijdig en zo volledig mogelijk op de
hoogte brengt/brengen over relevante informatie betreffende het kind dat op school zit, zoals
bijvoorbeeld het ouderschapsplan en omgangsafspraken die van belang kunnen zijn voor de school.
Wanneer één van beide ouders niet wil dat een ander dan zijnde wettelijke ouder bij een oudergesprek
aanwezig is of informatie krijgt, zal deze ouder daar zelf bezwaar voor moeten indienen. Dit kan
schriftelijk bij de directie van de school.
Dossier inzage:
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben ouders recht op inzage in de
persoonsgegevens van hun kind(eren) en het gebruik daarvan door de school. Het inzageverzoek dient
schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. U hoeft niet aan te geven waarom u inzage wilt. De
school is verplicht om binnen vier weken schriftelijk of per e-mail te reageren. De school moet ouders
op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren of en zo ja, welke gegevens gebruikt worden, wat
het doel is van het gebruik van deze gegevens en aan wie de gegevens eventueel zijn verstrekt. Ook
moet de school betrokkene informeren over de herkomst van de gegevens, als deze bekend is. De
persoonlijke werkaantekeningen die de leerkracht als geheugensteuntje gebruikt, vallen niet onder de
reikwijdte van het inzagerecht. Ze mogen dan ook niet opgenomen worden in het dossier. Alle dossiers
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van leerlingen die vertrokken zijn, moeten wettelijk 5 jaar worden bewaard. Daarna worden ze
vernietigd.

Klachtenregeling
Algemene klachtenregeling.
Een heldere klachtenregeling is voor alle betrokkenen van groot belang, omdat het een garantie kan
zijn voor een veilig schoolklimaat. De formele klachtenregeling is echter niet op elke klacht van
toepassing. Veel klachten kunnen worden opgelost door er met de direct betrokkenen over te praten
om op die manier tot een goede oplossing te komen. Soms zijn klachten ernstig of complex of gaan zij
de deskundigheid van de school te boven. Ze kunnen beter niet door leerkracht, directeur of bestuur
behandeld worden. Dan kan een beroep worden gedaan op de "formele klachtenregeling". Is uw klacht
niet op school of met het bestuur op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de externe
klachtenregeling. Filios is met ingang van 01-01-2013 aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen en
maakt gebruik van de klachtenregeling van deze stichting. Ouders, verzorgers van leerlingen,
werknemers maar ook derden die in de scholen van Filios werkzaam zijn kunnen bij een klacht, geschil
of een geval van agressie, geweld, intimidatie of overige klachten een beroep doen op deze externe
instantie om de klacht in behandeling te nemen.
Bereikbaarheid Stichting Onderwijsgeschillen:
Landelijke Klachtencommissie onderwijs, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon 030-2809590, Email info@onderwijsgeschillen.nl, Website www.onderwijsgeschillen.nl
De volledige klachtenregeling en de protocollen zijn te vinden op de website van Filiosscholengroep.
Protocollen en beleid; Veiligheidsplan Hoofdstuk 2.
Ook medewerkers van onze school kunnen veilig misstanden melden. Hun rechten worden
weergegeven in De Klokkenluidersregeling.
De klachtenregeling seksuele intimidatie en machtsmisbruik
Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik,
raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne contactpersonen van school.
Bij ons is dat Maartje van Ekeren (IB). Zij zal u ondersteunen om de juiste weg te vinden bij uw
vragen/klachten of die van uw kind.
U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de externe
vertrouwenspersonen van GGD Hart voor Brabant onder telefoonnummer: 073-6404090.
Bereikbaarheid kunnen wij garanderen tijdens kantooruren buiten de schoolvakanties van het
basisonderwijs: Maandag t/m donderdag van 8.30u – 17.00u en op vrijdag van 8.30u – 17.00u. Ten tijde
van schoolvakanties kunt u altijd proberen contact met ons op te nemen, maar wij kunnen dan geen
bereikbaarheid garanderen. De klachtenregeling seksuele intimidatie en machtsmisbruik staat op de
site bij protocollen en beleid; Veiligheidsplan.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Thematische ouderavonden

De oudervereniging
Algemeen aan onze school is een oudervereniging verbonden. De oudervereniging is ontstaan om de
samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De ouders van de leerlingen zijn de leden. Een
aantal afgevaardigden van alle ouders vormen de oudervereniging. De samenwerking bestaat uit voor
de schoolgaande kinderen een aantal leuke activiteiten te organiseren en daar waar wenselijk is hulp te
bieden aan het team. De oudervereniging organiseert jaarlijks mede de volgende activiteiten
•
•
•
•

Vieringen: Sinterklaas - Kerst - Carnaval
Paaseieren zoeken
Kamp groep 8
Het schoolreisje of de schoolfeestdag

Organiseren van een aantal activiteiten onder schooltijd is altijd in overleg met het schoolteam
Financiering van de oudervereniging
De oudervereniging vraagt een vrijwillige financiële bijdrage voor het bekostigen van de activiteiten die
georganiseerd worden voor uw kind(eren). De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is
€ 30,00 per kind per jaar. U krijgt informatie over de wijze waarop u kunt betalen. Voor instromers die
vóór 1 januari 2022 vier jaar worden, zijn de kosten ook € 30,00 Dat geldt ook voor nieuwe leerlingen die
voor genoemde datum op school komen. Voor leerlingen die na 1 januari 2022 vier jaar worden of op
school komen zijn de kosten € 15,00.
De oudervereniging kan de vrijwillige ouderbijdrage laag houden, omdat zij probeert via acties extra
middelen binnen te halen. Dit gebeurt oa. door Bag2school en speculaasverkoop. Voor de Bag 2 school
staan naast het schoolterrein kledingcontainers waarin u kleding die niet meer wordt gedragen, in
gesloten zakken, aan kunt bieden. Graag alleen kleding aanbieden en geen andere zaken. De school is
verantwoordelijk voor het verwijderen hiervan en de daarbij behorende kosten.
De klassenouder is lid van de oudervereniging.
Voorzitter: Susanne van Driel
Penningmeester: Marjo Krijnen
Secretaris: Marieke van de Molen
De medezeggenschapsraad
De MR komt op voor de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR houdt zich bezig
met onderwijsaangelegenheden (klassenindeling, formatieplan, leermiddelen, schoolgids, schoolplan,
vakantierooster; studiedagen), het schoolgebouw, financiën, ARBO en voor- en naschoolse opvang. Elk
belangrijk besluit dat een schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR of GMR. Op
zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. De
medezeggenschapsraad praat echter niet alleen mee, maar geeft ook adviezen of beslist mee. De
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vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u spreekrecht, dan vraagt u dit vooraf aan via de
voorzitter van de MR. In uitzonderlijke gevallen kan de school de MR vragen om een gesloten
bijeenkomst. Dat speelt bijvoorbeeld wanneer er gevoelige/persoonlijke informatie wordt gedeeld. De
notulen van de MR-vergaderingen ontvangt u via SchouderCom.
De MR van onze school bestaat uit een oudergeleding waarin 2 ouders zijn vertegenwoordigd en een
teamgeleding waarin 2 personeelsleden vertegenwoordigd zijn.
Oudergeleding: Dhr. Henk-Jan van der Molen Dhr. Gidion Ackermans
Teamgeleding : Mevr. Mirre Dollekens Mevr. Jacqueline Groenewoud

•
•

Contactgegevens MR: maria.mr@filiosscholengroep.nl
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Op het moment dat het beleid van het schoolbestuur niet alleen voor onze school geldt, maar ook voor
de andere scholen die onder ons bestuur vallen, moet er overleg gepleegd worden met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). |Informatie over de GMR vindt u op de website
van Filiosscholengroep.

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 € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

Diverse activiteiten voor de kinderen, waaronder: Carnaval. paaseieren zoeken etc.

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolkamp voor groep 8. De ouderbijdrage volstaat niet om het schoolkamp volledig te organiseren.
Daarom wordt er van ouders van groep 8 een extra bijdrage van € 32,50 gevraagd.
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Vrijwillige ouderbijdrage: Per 1 augustus 2021 wijzigt de wetgeving rondom de vrijwillige
ouderbijdrage in relatie tot de deelname aan de buitenschoolse activiteiten. De vrijwillige
ouderbijdrage valt binnen de bekostiging van de school onder categorie 4. Dit betekent het volgende:
Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze
bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen
alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de
school worden betaald. Indien u de vrijwillige ouderbijdrage niet wilt of kunt betalen, vragen wij u om
contact op te nemen met de directeur. De school zal deze kosten op zich nemen, mits dit niet ten koste
van het onderwijs gaat. Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte
onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag, waaronder: - excursies, - schoolkamp, vieringen, - schoolreis.Om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en bekostigen doen wij een
beroep op ieders solidariteit om de vrijwillige ouderbijdrage te blijven betalen. Alleen op deze wijze
zullen wij in de toekomst deze waardevolle activiteiten voor alle kinderen kunnen blijven uitvoeren.

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:
U meldt uw kind ziek via SchouderCom. Indien uw kind een aantal uren afwezig is, i.v.m.
doktersbezoek, tandarts, onderzoek elders etc. dan kunt u dit ook via SchouderCom laten weten.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof aanvragen voor uw kind gaat altijd via de directeur. U vult het verlofformulier in dat u op de
website vindt, onder het kopje Praktische informatie, verlof aanvragen. U ontvangt via SchouderCom
een reactie of het verlof wel of niet wordt toegekend.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij nemen 2x per jaar toetsen af n.a.v. het Cito leerlingvolgsysteem. De middentoetsen beginnen in de
tweede of derde week van januari. Na de afname evalueert de leerkracht de resultaten en bepaalt n.a.v.
deze resultaten de instructiebehoeften van alle leerlingen. Naast het eindresultaat van de toetsen
kijken we vooral naar de vaardigheidsgroei. Dit geeft aan hoe het kind ten opzichte van zichzelf is
gegroeid. Wij willen competitie t.a.v. de toetsen voorkomen en juist met een kind in gesprek gaan over
de persoonlijke groei en resultaten. "Waar ben je trots op, waar wil je aan gaan werken en wat is nodig?"
Dit wordt weergegeven in een persoonlijk portfolio van de leerling.

5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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
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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.
Na controle blijkt dat 1 leerling volgens de rekenregel uitgesloten wordt van de resultaten van de
eindtoets.
Dat betekent voor de school dat zij daarmee een gemiddelde score behaalt van 204,5 en een
voldoende scoort. Dit kan helaas niet meer worden aangepast aan de reeds gepubliceerde gegevens,
vandaar dat we genoodzaakt zijn om dit in de toelichting aan te geven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
99,5%

Mariaschool

95,7%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
65,6%

Mariaschool

60,4%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (49,0%)
Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

PrO

5,0%

vmbo-b

5,0%

vmbo-b / vmbo-k

5,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

20,0%

vmbo-(g)t

5,0%

vmbo-(g)t / havo

15,0%

havo

30,0%

havo / vwo

10,0%

vwo

5,0%

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.
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Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Zorgzaam

Sociaal

Verantwoordelijk

Veiligheid is belangrijk. Daarbij gaat het om daadwerkelijke veiligheid, maar ook om de beleving ervan,
het veilig voelen. Je veilig voelen is voor leerlingen en leerkrachten een voorwaarde voor welzijn en om
tot ontwikkeling te komen.
We zijn een dorpsschool en maken samen de school. Er is geen alternatief, dus is het extra belangrijk
dat elk kind zich veilig voelt. Daarvoor zetten we kindgesprekken, Fides, heldere
gedragsverwachtingen, interne en eventuele externe zorg in. Samen zijn we verantwoordelijk voor
elkaar en de acceptatie van een ieder. Vanuit sociale context komen de kinderen elkaar in het dorp bij
elk evenement of activiteit tegen. Elk kind heeft het recht om erbij te mogen horen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Elke groep werkt vanuit een missie en groepsafspraken die de leerkracht samen met de kinderen aan
het begin van het schooljaar opstelt. Deze worden actief ingezet en besproken en geëvalueerd met de
groep. Zo worden de kinderen mede verantwoordelijk gemaakt voor het bewaken van hun missie en
groepsafspraken.
De leerlingen van groep 6 krijgen een weerbaarheidstraining via de gemeente 's Hertogenbosch en
daarnaast zetten we incidenteel een training van Fides in. Dit zetten we in op het moment dat de
sociale vaardigheden van de kinderen extra aandacht en oefening nodig hebben.
Indien het voor een groep wenselijk is zetten we Taakspel in. Een aanpak die uitgaat van het feit dat je
leerlingen gedrag aan kunt leren en kunt trainen. Leerlingen worden beloond voor gewenst gedrag en
leren spelenderwijs het gedrag aan. We zetten hiervoor een externe trainer in, die komt observeren en
de leerkracht traint. Indien een leerkracht de jaartraining heeft gevolgd, mag zij voortaan zelfstandig
Taakspel inzetten.
We proberen de veiligheid objectief te meten en daarvoor gebruiken we SCOL, dit meetinstrument
wordt door leerlingen en leerkrachten ingevuld. Aan de hand van de uitslag vinden er kindgesprekken
plaats en waar nodig is er overleg tussen leerkracht en intern begeleider. Indien we ons zorgen maken
om de sociale veiligheid van een kind, dan worden ouders hier altijd bij betrokken.
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6

Schooltijden en opvang

Wij hanteren een lunch- en traktatieprotocol.

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

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Maandag: Van 12.00-12.30 pauze op school
Dinsdag: Van 12.00-12.30 pauze op school.
Woensdag: Van 12.00-12.30 pauze op school.
Donderdag: Van 12.00-12.30 pauze op school.
Vrijdag: Van 12.00-12.30 pauze op school.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Joepie , in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Joepie, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Wij werken samen met kinderopvang en peuterwerk Joepie. We proberen zoveel mogelijk een
doorgaande lijn te hanteren en werken samen om te komen tot één kindcentrum voor alle kinderen in
Vinkel.
Indien er te weinig kinderen zijn voor de opvang in Vinkel, dan worden de kinderen naar de locatie van
Joepie in Nuland gebracht. Voor vervoer wordt gezorgd.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

23 oktober 2021

31 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

23 juli 2022

04 september 2022
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