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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 openbare basisschool de Kring

Voorwoord
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Contactgegevens

openbare basisschool de Kring
Kasteelpad 4
3223GE Hellevoetsluis

 0181-318759
 http://basisschooldekring.nl
 kring@primovpr.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur René Fondse r.fondse@primovpr.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Onderwijsgroep EduMare
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 3.481
 http://www.primovpr.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Pas. Ond. Voorne-Putten/Rozenburg Prim. 
Ond.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

356

2019-2020

Kernwoorden

Veiligheid

Kwaliteit en vakkundigheidSamenwerken

Respect en moreel besef Leren met plezier

Missie en visie

Met plezier leren in een veilige omgeving!

In het onderwijs leiden we vandaag de dag kinderen op voor de wereld van morgen...en overmorgen. 
Het team van obs de Kring wil graag werken aan de wereld van morgen door de kinderen gericht 
ondersteunende kennis en vaardigheden mee te geven, zodat kinderen nu en straks in staat zijn om een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij.

De Kring vindt de volgende onderwerpen van belang en geeft deze onderwerpen een belangrijke 
plaats:

• Kennis, vaardigheden, waarden en normen
• Vertrouwen en zelfvertrouwen
• Sociale vaardigheden 
• Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld en anderen

1.2 Profiel van de school

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

Wij hanteren de onderstaande regels:

• Zorg voor jezelf
• Zorg voor de ander
• Zorg voor de omgeving

Prioriteiten

De Kring heeft de volgende prioriteiten voor dit jaar en de komende jaren gesteld:

• Extra aandacht voor spelling, lezen en rekenen
• Afstemming leerkracht gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de 

behoefte van de kinderen
• Leren in een veilige en rijke leeromgeving
• De leerlingen hebben medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces 

welke past bij het ontwikkelingsniveau 

Identiteit

De Kring is een openbare school voor primair onderwijs. Wij onderschrijven het openbaar onderwijs 
met als belangrijk uitgangspunt: respect voor iedereen ongeacht huidskleur, sekse of 
geloofsovertuiging. De beginsel vindt men terug in de lessen wereldoriëntatie en de lessen 
humanistisch vormings onderwijs (HVO). We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke 
vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van 
sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat kinderen op 
een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen en 
dat ze hiernaar handelen.

Onze kernwaarden zijn:

• Veiligheid: de cultuur in de groep en de school is veilig, fouten maken mag en veiligheid is een 
voorwaarde om te komen tot leren

• Samenwerken: samenwerken voor personeelsleden, voor leerlingen, voor school en ouders en 
met de samenleving

• Kwaliteit en vakkundigheid: kennis van de wereld hebben, ambitiegedreven, stimulering van 
ontwikkeling van talenten, doel- en ontwikkelingsgericht en reflecteren op houding en gedrag

• Respect en moreel besef: zorg voor jezelf, zorg voor de ander, zorg voor de omgeving, respect 
voor de wereld, natuur, school, gebouw en materialen

• Leren met plezier: plezier in de vakken, plezier in het leren en toewijding
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Op de Kring hebben we 16 groepen waarin gewerkt wordt, deze groepen zijn onderverdeeld in 
leerjaren. Zo hebben we vier groepen 1/2, twee groepen 3,  twee groepen 4, twee groepen 5, twee 
groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. In ieder leerjaar zijn de leerkrachten gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod van alle kinderen. Ook wordt, waar nodig, gebruik 
gemaakt van de hulp van onze onderwijsassistenten.  

Naast de algemene vakken die op de Kring gegeven worden, besteden we eveneens aandacht aan:

Levensbeschouwelijk onderwijs

• Openbaar onderwijs heeft als belangrijk uitgangspunt respect voor iedereen, ongeacht 
huidskleur, sekse of geloofsovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen 
levensbeschouwelijk onderwijs krijgen, vandaar dat wij 1 uur per week Humanistisch 
Vormingsonderwijs aanbieden op facultatieve basis aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.    

TopOndernemers

• Het onderwijs in de wereldoriënterende vakken bieden we in de groepen 1 t/m 3 zoveel mogelijk 
in samenhang aan door middel van het werken in thema's. Vanaf groep 4 wordt er gestart met de 
methode 'TopOndernemers'. TopOndernemers laat kinderen op verschillende en nieuwe 
manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek door middel van 
projectonderwijs. TopOndernemers stimuleert het ondernemend en zelfstandig gedrag van 
kinderen binnen een rijke leeromgeving. De kinderen ontdekken de wereld aan de hand van 
thematisch onderwijs, worden uitgedaagd om een plan te maken, initiatief te nemen, samen te 
werken, te presenteren en creatief te zijn. Met TopOndernemers wordt de onderwijsinhoud over 
mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden wat zorgt voor een goede kijke op 
burgerschapsvorming. We halen hierbij de wereld binnen en gaan de wereld in (de school uit).

Bewegingsonderwijs

• De kinderen van de groepen 1 en 2 bewegen iedere dag in het gymlokaal of buiten. De groepen 3 
tot en met 8 hebben twee lesuren bewegingsonderwijs per week in de gymzaal. De lessen 
bewegingsonderwijs (groepen 3 t/m 8) worden verzorgd door een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs en vinden plaats bij Warren's Sportinstituut.

Zwemmen

• Kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen drie tot vier keer per jaar schoolzwemmen in plaats van 
een les bewegingsonderwijs. Kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen dit drie keer per jaar. Hierbij 
wordt met name gewerkt aan redzaamheid in en om het water. 

Huiswerk

• Op de Kring vinden we dat het werkelijke leren op school behoort te gebeuren en dat de kinderen 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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na schooltijd voldoende tijd moeten hebben om zich te kunnen ontspannen. Toch zijn er situaties 
waarbij we kiezen voor huiswerk. We denken dan bijvoorbeeld aan het inoefenen van tafels of 
spelling. Vanaf groep 6 wordt er af en toe topografie en Engels meegegeven om thuis te leren. In 
de loop van de schooljaren komt hier Nieuwsbegrip XL bij en soms enkele werkwoorden oefenen. 
In groep 8 staat het huiswerk veelal in het teken van voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Wijze van vervanging bij ziekte, compensatie verlof, ouderschapsverlof of scholing

In iedere leerjaargroep (bijvoorbeeld de twee groepen 4 of de twee groepen 7) zijn dagelijks twee 
leerkrachten aanwezig (in de groepen 1/2 zijn er dagelijks vier leerkrachten aanwezig). Wanneer één 
van de leerkrachten uit de leerjaargroep afwezig is, ondersteunt een onderwijsassistent de andere 
leerkracht van de leerjaargroep in de ochtend. De parallelleerkracht van de desbetreffende groep geeft 
de instructie van de leerstof voor beide groepen en de onderwijsassistent blijft in de groep aanwezig. 
De supervisie ligt bij de leerkracht van de leerjaargroep vanzelfsprekend. In de middag worden de 
leerlingen verdeeld over de andere groepen in de school volgens een van te voren vastgesteld 
verdeelrooster. Daarnaast doen wij een beroep op de collega’s, die betreffende dag(en) niet werken. De 
geplande lessen en activiteiten kunnen op deze manier zoveel mogelijk doorgang vinden, de 
onderwijsassistenten kennen de werkwijze en kinderen van alle leerjaargroepen.

Bij overmacht (bijvoorbeeld een zware griepgolf) zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. 
We volgen in zulke situaties het onderstaande protocol:

1. De eerste dag, maar zeker de eerste ochtend, wordt dit slechts gedaan als een andere oplossing 
niet of zeer slecht mogelijk is;

2. De kinderen worden opgevangen, totdat alle ouders op de hoogte zijn gesteld (mondeling of 
telefonisch);

3. Er wordt nooit een kind naar huis gestuurd, zonder dat de ouders dit weten; 
4. Opvang wordt geboden voor kinderen van ouders, die aangeven in omstandigheden te verkeren, 

waardoor dit voor hen zelf onder schooltijd tot problemen zou leiden;
5. Het besluit omtrent het naar huis sturen kan alleen door de directeur of diens vervanger worden 

genomen.

Tijdens de coronaperiode zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen bij ziekte van een 
leerkracht of tijdens de periode tussen testafname en resultaat van een coronatest. We verzorgen dan 
digitaal onderwijs mits de leerkracht in staat is om dit klaar te zetten voor de leerlingen. Mocht dit niet 
te realiseren zijn, zullen we voor een andere manier van thuiswerk zorgen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Op de Kring willen we de leertijd effectief inzetten, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke 
factor is voor het leren van onze kinderen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. We 
werken vanuit een jaarplanning, een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. We streven ernaar om 
alle kinderen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

Invulling onderwijstijd groepen 1/2

We werken op de Kring in de groepen 1 en 2 middels diverse bronnenboeken, zodat we continu werken 
aan een rijke leeromgeving. Daarnaast werken we ontwikkelingsgericht. De leerkrachten herkennen, 
volgen en sturen het ontwikkelingsverloop van de kinderen. In de groep werken de kinderen gericht in 
verschillende themahoeken: de constructiehoek, de rollenspelhoek, de creatieve hoek, de plekken waar 
er met ICT (Digibord, iPads/ PC's) educatief gewerkt wordt. Er wordt veel gebruik gemaakt van de 
kasten met verschillend ontwikkelingsmateriaal waarbij kinderen kunnen oefenen met lees- en 
rekenbegrippen in de gezamenlijke ruimte.  

Invulling onderwijstijd groepen 3 t/m 8

Op de Kring besteden wij veel aandacht aan de kernvakken taal, rekenen, spelling en (begrijpend en 
technisch) lezen. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, natuur en techniek geven wij in 
samenhang vorm middels het wereldoriënterende en burgerschapsvormende vak TopOndernemers. In 
ons aanbod bij de verschillende vakken hanteren wij een opbouw in de leerdoelen die leidt naar het 
bereiken van de vereiste functioneringsniveaus waarop de kinderen moeten uitstromen richting het 
vervolgonderwijs. We leren schrijven in blokschrift.

In de groepen 4 t/m 8 werken we onder andere met Gynzy. We gebruiken hiervoor IPads met daarop 
oefenmateriaal voor rekenen, taal, lezen en studievaardigheden. De iPad dient grotendeels voor 
vervanging van de werkboeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Naast de IPads 
gebruiken de kinderen ook hun schriften. De leerkrachten variëren in digitale en schriftelijke 
verwerking.

Hoe werkt het?

De leerkracht geeft mondeling instructie met behulp van het Digibord. De verwerking (opgaven) doet 
de leerling of via de iPad of via het schrift of op een werkblad. De iPad kijkt het gegeven antwoord 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Ontluikende 
geletterdheid 4 uur 4 uur 

Voorbereiden schrijven
30 min 30 min

Ontluikende 
gecijferdheid 2 uur 2 uur 

Oriëntatie op jezelf en 
de wereld 1 u 45 min 1 u 45 min

direct na, zodat je gelijk kunt zien hoe de gegeven opdracht is gemaakt. Is het antwoord fout, dan kan 
de opdracht meteen worden verbeterd. De kinderen hoeven niet meer te wachten tot de leerkracht het 
antwoord heeft nagekeken, maar zien direct of de opdracht goed of fout is gemaakt. De leerkracht kan 
via de centrale iPad meekijken bij alle kinderen in de groep en kan zien hoe de opdrachten worden 
gemaakt. Tevens kan de leerkracht in één oogopslag zien hoever de kinderen gevorderd zijn met de 
opdrachten. Als de kinderen een bepaalde opdracht fout maken, kan de leerkracht ingrijpen door nog 
een keer een centrale instructie te geven. Wanneer blijkt dat enkele kinderen een zelfde fout maken, 
kan de leerkracht verlengde instructie geven aan de instructietafel. De andere kinderen kunnen blijven 
doorwerken. 

Wanneer de kinderen klaar zijn met de opdrachten van een bepaalde les, kunnen ze op de iPad verder 
aan hun individuele doelen werken. Per leerjaar zijn er leerdoelen gesteld per vak die de kinderen 
moeten beheersen. De iPad houdt bij welke doelen er nog door de kinderen moeten worden behaald en 
welke al behaald zijn. Steeds wanneer de opdracht behaald is, worden de opgaven iets moeilijker. 
Wanneer de kinderen een opdracht fout hebben, wordt de vraagstelling iets makkelijker. Zo werken 
alle kinderen op hun eigen niveau en tempo en is de kans het grootst dat de kinderen gemotiveerd 
blijven om verder te gaan met oefenen en inslijpen.

Gynzy geeft naast de leerdoelen ook een functioneringsniveau aan en de groei van de kinderen op de 
verschillende vakken en onderdelen. De leerkrachten maken per leerdoel de keuze of de lesstof 
ingeoefend kan worden via Gynzy of op papier. Het is dus niet zo dat alle lessen digitaal worden 
verwerkt. De leerkrachten houden goed in de gaten dat de schermtijd binnen de grenzen blijft.

Methodes

• Taal: groep 3 'Veilig leren lezen', groep 4 t/m 8 'Taal in beeld'
• Technisch lezen: groep 3 'Veilig leren lezen', groep 4 t/m 8 'Estafette'
• Spelling: vanaf groep 4 'Spelling in beeld'
• Begrijpend lezen: alle groepen 'Nieuwsbegrip'
• Schrijven: alle groepen 'Pennenstreken blokschrift'
• Engels: 'Take it easy'
• Rekenen: Getal en Ruimte junior voor de groepen 1 t/m 7 en 'Pluspunt' voor de groepen 8
• Kunst en cultuur: we nemen deel aan de lessen van het Kunstgebouw, elk jaar is er een artistiek 

menu en educatief materiaal (Kijkkunst en Doekunst)
• Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs): groep 4 t/m groep 8 

'TopOndernemers en bronnenboeken
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Werken met 
ontwikkelingsmateriale
n alle vormingsgebieden

6 u 30 min 6 u 30 min

Oriëntatie op kunst en 
cultuur

2 uur 2 uur 

Muziekonderwijs
2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
5 u 30 min 5 u 30 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

We starten elke lesdag met een half uur(stil)lezen. Binnen onze stichting krijgen al onze kinderen 
gemiddeld 950 uur les per schooljaar. 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 5 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
4 u 45 min 4 u 45 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 2 u 30 min 4 u 15 min 3 u 15 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 30 min

Schrijven
2 uur 2 uur 1 uur 1 uur 30 min 30 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

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

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal

De Kring beschikt over een ruim opgezette bibliotheek, we hebben een apart technieklokaal en een 
goed uitgerust speellokaal. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal bij Warren's 
Sportinstituut.

Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

De zorg voor uw kinderen

De ontwikkelingen en vorderingen van uw kind op school worden gevolgd met behulp van:

• Observaties en gesprekken met kinderen
• Methode-onafhankelijke toetsen - 2 keer per jaar: CITO (AVI en DMT)
• Volgens een vast schema methodegebonden toetsen (groep 4 t/m 7)
• Entreetoets groep 7
• Drempeltoets groep 8 
• NIO (groep 8)

Binnen de school is een 'SOT' (schoolondersteuningsteam) aanwezig. Het schoolondersteuningsteam 
bestaat uit de volgende disciplines: leerkrachten, intern begeleider, schoolbegeleider (orthopedagoog), 
schoolmaatschappelijk werk of een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband. Dit team 
draagt zorg voor uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten op groeps-, individueel- of 
schoolniveau t.b.v. een zo intensief mogelijke zorg voor leerlingen. Er zijn leerlingen die meer nodig 
hebben, op welk gebied dan ook, om tot een optimale ontwikkeling te komen. Hier vallen bijvoorbeeld 
de leerlingen met leerproblemen onder, maar ook de meer begaafde leerlingen. De intern begeleider 
coördineert de zorg rondom de leerlingen. De extra activiteiten/ maatregelen worden afgestemd op het 
kind en zoveel mogelijk binnen de eigen groep uitgevoerd (Passend Onderwijs). De weerslag hiervan is 
beschreven in groepsplannen en/of plannen gericht op de individuele leerling. Deze plannen worden 
regelmatig geëvalueerd en bijgesteld (minimaal 2 keer per jaar). Indien noodzakelijk, kan de school 
gebruik maken van externe organisaties t.b.v. de zorg rondom kinderen, o.a. logopedie, fysiotherapie 
en schoolmaatschappelijk werk. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het zorgplan van de 
school. 

De leerlingenzorg in de regio Voorne, Putten en Rozenburg wordt ondersteund door het 
samenwerkingsverband primair onderwijs 'Kindkracht'. Ouders worden te allen tijde op de hoogte 
gebracht en betrokken bij het proces van zorg rondom hun kind.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte(n): inzet van samenwerkingsverband Kindkracht 

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We 
willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en 
ondersteunen. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften gaan we op zoek naar een 
passende oplossing. Kinderen met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het 
schoolondersteuningsteam om te bepalen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de 

11



eigen expertise vaak tegemoetkomen aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind. 
Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school 
samenwerkingsverband Kindkracht in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op 
Voorne-Putten, Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er 
ingezet kan worden. Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning 
kunnen bieden, maar kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is. Daarnaast werken scholen 
samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Kindkracht (ROK) waar scholen binnen een 
wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in de wijk/ 
gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in het ROK 
en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise.  Soms kan bijvoorbeeld een 
andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een 
kind.  Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan 
zal het samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school 
hier wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het 
samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze 
scholen. Meer informatie over samenwerkingsverband Kindkracht is te vinden op de 
website: www.swvkindkracht.nl. 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werkster verbonden. In samenwerking met leerkracht en 
intern begeleider zal zij de zorg rond het kind op school aandacht geven. Zij is ervaren in het omgaan 
met problemen en vragen die onder andere met gedrag en opvoeding te maken hebben. Op school ligt 
een folder met informatie ter inzage. 

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Het CJG nodigt kinderen op de basisschool een aantal keren uit voor een onderzoek door de Jeugd-
gezondheidsdienst. Dit gebeurt jaarlijks voor de groepen 2 en 7. Het onderzoek in groep 2 behelst de 
volgende zaken: een gesprek over de gezondheid van uw kind, het gedrag thuis en op school, 
onderzoek naar groei, gewicht en zintuigen en algemeen lichamelijk onderzoek. In groep 7 worden de 
kinderen gemeten en gewogen. U ontvangt voor deze onderzoeken een oproep. Voor uitgebreide 
informatie over de onderzoeken die CJG uitvoert in de groepen 2 en 7 verwijzen wij u naar onze 
website. 

Logopedie

Indien er iets met de spraakontwikkeling aan de hand is worden ouders direct geïnformeerd. Aan onze 
school zijn twee logopediepraktijken verbonden. De praktijken geven logopedielessen in de school op 
alle ochtenden in de week.

Gezamenlijke visie: 

• Passend en zoveel mogelijk inclusief onderwijs; 
• Nabijheid van onderwijs en zorg; 
• Nadruk op preventie en voorkomen van curatieve zorg.

Partners die deelnemen in het ROK: scholen in de wijk, onderwijskundig medewerker, 
schoolbegeleider, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts/ verpleegkundige, leerplichtambtenaar, 
medewerker voorschool, beleidsambtenaar gemeente Hellevoetsluis en zorgmedewerker gemeente 
Hellevoetsluis. 
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Resultaat: een samen met de scholen, voorscholen, gemeenten, schoolbesturen en 
samenwerkingsverband, uitgewerkte preventieve aanpak, waarbij de preventieve inzet op school 
integraal verbonden is aan de preventieve inzet in de wijk.  

Doelen: 

• Alle scholen binnen een wijk maken gebruik van elkaars expertise, stemmen Passend 
Onderwijsbeleid en -praktijk op elkaar af en dragen de verantwoordelijkheid om vrijwel alle 
kinderen in de wijk te houden; 

• Het ROK is het instrument om dit te proces te begeleiden. Het ROK wordt uitgebouwd door de 
samenwerking tussen de scholen te versterken, ongeacht denominatie; 

• Er worden mogelijkheden onderzocht om beschikbare middelen vanuit het onderwijs en vanuit 
de gemeente/ de jeugdhulp te combineren; 

• Nauwere samenwerking tussen de scholen binnen de wijk en het team vanuit de jeugdhulp, 
onder andere door tijdig een medewerker van het wijkteam (SMW/ JGZ/ indicatiesteller) te 
betrekken, waar nodig in de wijk, op de school of bij het gezin thuis; 

• Preventiever werken binnen de basisondersteuning en versterking van het ondersteuningsteam 
op schoolniveau met alle expertise aan tafel. Scholen zijn beter in staat om tijdig passende 
ondersteuning in te schakelen;

• Meer aandacht voor de voorschoolse periode.  

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 10

Orthopedagoog 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We gebruiken op de Kring verschillende methodes die het pesten moeten tegenaan. Kanjertraining en 
Rots- en Watertraining zijn de trainingsprogramma's die worden ingezet tegen pesten en weerbaarheid 
in de groepen 1 t/m 8. We hebben momenteel twee collega's die specialist zijn in Rots- en Watertraining 
en twee collega's die specialist zijn in Kanjertraining.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
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De Kring monitort de sociale veiligheidsbeleving van kinderen. We nemen een vragenlijst af via Werken 
met Kwaliteitskaarten (WMK).

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Seip. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
c.seip@primovpr.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Tange (voor personeel)/ mevr. Seip (voor leerlingen). U 
kunt de vertrouwenspersoon bereiken via w.tange@primovpr.nl.
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Klachtenregeling

Klachtenregeling Onderwijsgroep EduMare

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. 
Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van 
dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een 
klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de 
website van Onderwijsgroep EduMare waar onze school onderdeel van is. Iemand die een klacht wil 
indienen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan 
de klacht dan verholpen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij 
een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel 
ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van 
Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is 
geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Bij 
een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de 
vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit. De klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van de 
scholen van Onderwijsgroep EduMare en is te vinden op de website van de stichting. 

Interne contactpersoon op de school

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

• Middels schoolplan en schoolgids (documenten staan op de website) 
• Middels oudergesprekken/ rapportgesprekken (3 keer per jaar of extra indien hier behoefte aan 

is)
• Middels aangevraagde gesprekken met leerkrachten, intern begeleiders of management
• Middels MSI en Klasbord (mails gaan via Mijn School Info, foto's via Mijn Klasbord). Na de 

herfstvakantie gaat dit via 'Parro'.
• Middels brieven
• Middels inloopmiddagen of inloopavond

Ouders en school spelen een belangrijke rol bij de opvoeding van het kind. Een goede en afgestemde 
communicatie op basis van wederzijds vertrouwen is hierbij noodzakelijk en in het belang van het kind. 
Ouders mogen verwachten dat de school hen op de hoogte stelt van leerprestaties, gedrag en sociaal 
welbevinden met betrekking tot hun kind. De school mag verwachten van ouders dat zij mededelingen 
omtrent deze zaken aan school doorgeeft. Ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een gesprek 
met de betreffende leerkracht. In verband met corona staan we niet toe dat ouders zonder afspraak in 
de school komen.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Oudervereniging
• GMR

De school heeft één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze 
contactpersoon maakt deel uit van de schoolorganisatie en heeft naast de taak tot verwijzen ook 
hulpverlenende, preventieve en begeleidende taken.

Contactgegevens interne contactpersoon: Janey Köhne, j.kohne@primovpr.nl.

Externe vertrouwenspersoon

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt 
bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze 
vertrouwenspersoon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van 
mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe 
vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er 
aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u 
bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door 
bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.  

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon EduMare: Jeroen Meijboom. Hij is bereikbaar op T: 
010-4071599 of E: evp@cedgroep.nl. 

Landelijke Klachtencommissie

De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector 
waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair 
tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl. 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs

Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 – 111 3111 

Bevoegd gezag:

Stichting Onderwijsgroep EduMare

Postadres:

Gemeenlandsedijk Noord 26a

3216 AG Abbenbroek

Tel: 0181 391044 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 42,00

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.

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging is een actieve groep ouders die diverse activiteiten organiseert voor de kinderen 
van de school. Deze groep ouders bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een aantal 
algemene leden. De OV zorgt tezamen met het team van leerkrachten voor de organisatie van de 
gebruikelijke evenementen. Daarnaast is de oudervereniging verantwoordelijk voor het inzamelen, 
bestemmen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders kunnen verder ingezet worden als 
bijvoorbeeld leesouder, lid van de oudervereniging, hulpouder bij crea of techniek, lid van de  
medezeggenschapsraad, voorleesouder,  hulp in kleutergroepen, hulp bij hoofdluiscontrole, hulp bij 
excursies/ reisjes of als overblijfouder. Zie onze website voor de samenstelling van de OV.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet op de Medezeggenschapsraad geeft de MR, bestaande uit ouders en leden van het schoolteam, 
de mogelijkheid het schoolbeleid ten aanzien van tal van zaken te beïnvloeden. De wijze waarop dit 
gebeurt, is vastgelegd in het reglement van de MR. De MR heeft bevoegdheden op het terrein van 
schoolinterne zaken, zoals goedkeuring van het schoolplan en de schoolgids. De MR is ook bevoegd 
om, aangelegenheden de school betreffende, aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten 
kenbaar te maken. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht (zie 
reglement). De MR op onze school bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Een lid van de MR heeft 
zitting voor een periode van drie jaar.  Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is 
herkiesbaar zolang hij/ zij aan de school verbonden is. Zie de website voor de samenstelling van onze 
MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze 
GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan en de bestuursbegroting. 
Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een 
schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Personeelsleden van een 
school kiezen de personeelsleden die in de GMR zitting nemen en ouders kiezen de ouders. Zowel de 
bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de plichten van het 
schoolbestuur staan hierbij beschreven. In het medezeggenschapsreglement van een GMR is 
vastgelegd hoe vaak de GMR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de 
GMR.
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Daarvan bekostigen we:

• Avondvierdaagse

• Excursies en uitstapjes

• Sportdag en survival

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de oudervereniging vastgesteld. Het bestuur van de 
oudervereniging bestaat uit tenminste drie ouders. Op onze website kunt u de samenstelling van de 
oudervereniging bekijken. De oudervereniging draagt zorg voor de begroting en het financiële 
jaarverslag. In het financiële jaarverslag van de oudervereniging wordt de besteding uitgebreid 
omschreven. In september krijgen alle ouders een nota om de ouderbijdrage te betalen. Ouders 
ontvangen jaarlijks van de penningmeester van de oudervereniging een brief met de vraag het 
schoolgeld (totaal € 42,00) voor 1 oktober te voldoen.

4.3 Schoolverzekering

Voor alle leerlingen uit het openbaar onderwijs te Hellevoetsluis is een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering biedt dekking bij overlijden en invaliditeit, 
tandheelkundige en geneeskundige kosten, alsmede in speciale gevallen kosten van vervoer en 
gezinshulp. De dekking geldt tijdens schooluren, het gaan naar en het komen van school en alle in 
schoolverband gehouden activiteiten. Schade ontstaan aan kleding, brillen, mobiele telefoons en 
fietsen wordt niet gedekt. De school is ook nooit aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade aan 
spullen die uw kind ongevraagd mee naar school neemt. Denk  hierbij ook aan bijvoorbeeld sieraden en 
mobiele telefoons. Dit alles geldt ook voor aansprakelijkheidsschade. Voorwaarde voor uitkering door 
de verzekering is dat uw eigen verzekering de schade niet vergoedt. De school is niet aansprakelijk voor 
(schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun 
ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren 
of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van 
belang dat ouders/ verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Gezien de 
veranderingen in het burgerlijk wetboek met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid, is het 
hebben van een gezins-W.A. verzekering aan te bevelen.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen hun kind ziek melden via het digitale systeem; 'MijnSchoolInfo'. Alle ouders hebben 
hiervoor een inlogaccount. Ook kan er gebeld worden naar de school tussen 08.00 uur en 08.20 uur.

Indien uw kind tijdens de schooluren ziek wordt of gewond raakt proberen we de ouders of verzorgers 
van het kind te bereiken, dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind te komen ophalen. 
We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het 
zodanig ziek of gewond is dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we medische hulp in. Als 
uw kind direct naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u te bereiken. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Ouders kunnen verlof voor hun kind(eren) aanvragen door middel van een formulier. Het formulier is op 
onze website te downloaden (tabblad Ouderportaal>verlofregeling) of bij de directeur op school.

Wanneer kunt u verlof aanvragen?

Voor leerplichtige leerlingen vanaf 5 jaar is verlof buiten de normale schooltijden alleen toegestaan in 
bijzondere omstandigheden. Wilt u vakantie opnemen buiten de normale schoolvakantie dan is een 
werkgeversverklaring, waarin staat dat u alleen in die periode op vakantie kunt, nodig. Extra vakantie 
wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt om verlof te verlenen. Een formulier om dit 
verzoek in te dienen is bij de directeur aanwezig of kan worden gedownload van onze website. De 
directeur kan dan, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar, verlof verlenen. Vakantieverlof 
mag één maal per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet 
plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Een verzoek om extra verlof in geval van 
gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per schooljaar kan niet door de directeur worden 
gegeven. Een aanvraag voor dergelijk verlof dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur bij de 
leerplichtambtenaar te worden ingediend. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: voor het 
voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; voor 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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verhuizing voor ten hoogste 1 dag; voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 
de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de 
woonplaats van belanghebbende; bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e 
graad, duur in overleg met de directeur; bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor 
ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- 
en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag; bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 
12½-, 25, 40, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. Voor andere 
naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Voor vierjarigen 
gelden bovenstaande regels nog niet. Bij verzuim moet dit wel gemeld worden. Toestemming is dan 
niet noodzakelijk. Voor vijfjarigen geldt dat zij een dag per week mogen verzuimen, zonder dat 
daarvoor speciale toestemming noodzakelijk is. Melden is voldoende. De school gaat ervan uit dat alle 
ouders hier verstandig mee omgaan, vaak verzuimen leidt ook bij jonge kinderen mogelijk tot 
achterstanden. Bij luxe-verzuim zijn wij als school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling door goed te observeren en te registreren. Hiervoor 
gebruiken we onze observaties en de methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we ook de 
landelijk genormeerde toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteemtoetsen. Uiteraard toetsen we niet 
om het toetsen. De toetsen en observaties worden geanalyseerd volgens een vast format. Vervolgens 
worden er conclusies uit getrokken die mede de basis vormen van wat er in de komende periode 
aangeboden wordt. In groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies. Halverwege groep 8 bespreekt 
de leerkracht van groep 8, samen met ouders en kind wat het schooladvies gaat worden voor het 
voortgezet onderwijs.

5.2 Eindtoets

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

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.

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 3,9%

vmbo-k 9,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 3,9%

vmbo-(g)t 21,6%

vmbo-(g)t / havo 13,7%

havo 5,9%

havo / vwo 17,6%

vwo 23,5%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Respect en moreel besef

VeiligheidSamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Met verschillende lessen en activiteiten behorend bij burgerschapsonderwijs, ondersteunen wij de 
leerlingen bij het aanleren van de hierboven genoemde sociale taken.

We werken met de methode 'Kanjertraining' en 'Rots en Water'. We onderzoeken of het Kanjer volg- en 
adviessysteem ons nog beter helpt de ontwikkeling van de kinderen op dit gebied in kaart te brengen.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg
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Kwaliteitszorg

Op onze school baseren wij de organisatie en inhoud van ons onderwijs op wat er in de 
wetenschappelijke literatuur bewezen effectief is. Deze informatie proberen wij zo goed mogelijk te 
vertalen in wat er op onze school toepasbaar en uitvoerbaar is. Ons uitgangspunt voor het lesgeven is 
dat wij ervanuit gaan dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen wanneer ze de juiste doelgerichte 
instructie en inoefening krijgen aangeboden. Voor de instructie maken wij gebruik van de ‘expliciete 
directe instructie’. In grote lijnen houdt dit in dat de leerkracht bij de leerlingen eerst de benodigde 
voorkennis ophaalt en vervolgens het nieuwe leerdoel aanbiedt. De leerkracht legt uit, doet voor en 
oefent daarna samen met de leerlingen de nieuwe lesstof. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig de 
lesstof verder inoefenen. Door middel van observaties, gesprekken, het dagelijkse werk en 
genormeerde toetsen van het leerlingvolgsysteem controleren de leerkrachten of de leerlingen zich de 
aangeboden leerstof voldoende hebben eigen gemaakt. Leerkrachten werken samen in leerteams. In 
deze leerteams worden onderwijsvraagstukken onderzocht en kwaliteitskaarten gemaakt. Hiervoor 
wordt wetenschappelijke literatuur ingezet. Leerkrachten werken op die manier samen om het 
onderwijsaanbod en de lesinhoud steeds verder te verbeteren. Door het werken in leerteams, onze 
studiedagen en het volgen van cursussen vergroten de leerkrachten hun professionaliteit.

De Kring werkt systematisch aan de evaluatie van de leerresultaten. De opbrengsten worden afgezet 
tegen zowel de normen van de Inspectie als tegen de eigen, realistische streefdoelen. De resultaten 
worden vervolgens met het team besproken. Naar aanleiding van deze evaluaties worden vervolgacties 
afgesproken om de leerresultaten te verbeteren. De overheid heeft voor rekenen, begrijpend lezen en 
taalverzorging(spelling) eindnormen vastgesteld waaraan de scholen moeten voldoen, de zogenaamde 
referentieniveaus (commissie Meijerink). Er wordt onderscheid gemaakt in 1F fundamentele niveau en 
1S/ 2F (streefniveau).

In alle gevallen liggen de ambities op het landelijk gemiddelde of hoger. De Kring heeft zicht op en in 
haar eigen onderwijsleerproces. Hiervoor maakt zij gebruik van een bestaand kwaliteitsinstrument, 
WMKpo. Binnen een cyclus van vier jaar worden alle kwaliteitsaspecten in beeld gebracht. Dit stelt de 
school in staat om een overzicht te maken van mogelijke kansen en bedreigingen. Om de objectiviteit 
van de informatie te vergroten, vinden er audits plaats, afgenomen door externen. Naar aanleiding van 
de bevindingen en aanbevelingen van deze audits zijn met het team ontwikkelpunten vastgesteld en 
wordt scholing gevolgd.

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.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderkoepel en Smallsteps, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

Studiedagen

• 30 oktober 2020
• 4 januari 2021
• 1 maart 2021 
• 21 mei 2021
• 23 juni 2021
• 16 juli 2021

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3 t/m 8 ma-di-do-vr

HVO 6, 7 en 8 di-do

24

http://www.kinderkoepel.nl/
https://www.smallsteps.nl/nl/?Campaign=10&gclid=EAIaIQobChMI7N7pzrSc5wIVyuJ3Ch2RPQ4IEAAYASAAEgL4M_D_BwE


6.3 Vakantierooster

Feest- en vrije dagen:

2 april 2021 - Goede Vrijdag

5 april 2021 - Tweede Paasdag

27 april 2021 - Koningsdag

24 mei 2021 - Tweede Pinksterdag

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Logopedie ma-di-wo-do-vr 08.30 uur tot 12.00 uur

Schoolmaatschappelijk werk dinsdag 08.30 uur tot 12.00 uur

Schoolverpleegkundige op afspraak op afspraak

Leerkrachten op werkdagen van 14.30 uur tot 16.00 uur

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderkoepel en Smallsteps, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Er is geen opvang door derden tijdens de 
middagpauze. Opvang tijdens vrije dagen en vakanties vindt plaats bij of de Kinderkoepel of bij 
Smallsteps, niet op de Kring.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Intern begeleiders op afspraak op afspraak

Directie op afspraak op afspraak

In verband met naleven van het huidige RIVM-protocol maken wij alleen fysieke afspraken indien 
noodzakelijk. Niet dringende of niet noodzakelijke gesprekken vinden telefonisch plaats of per mail.
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