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

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Kluinveenschool
Kupersweg 13
7641AL Wierden
 0546575704
 http://www.kluinveenschool.nl/
 info@kluinveenschool.nl
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Schoolbestuur
VERION PC Onderwijs Wierden Enter
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 819
 http://www.verion.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Evelien Krabbe-Rosman

directie@kluinveenschool.nl

Directie is aanwezig op maandag t/m donderdag. Woensdagmorgen geen directietaken.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Twente Noord PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

87

2021-2022

We starten dit jaar met 89 leerlingen
Volgens de prognoses zouden we te maken krijgen met een lichte krimp, maar we zien een stabilisatie
van ons leerlingenaantal. Dit jaar groeien we weer tot boven de 100 leerlingen. Dat heeft te maken met
het vertrouwen dat we van ouders krijgen, maar ook door onze sterke punten:
1 - moderne kinderopvang en BSO voor kinderen van 0-12 jaar in de school door kinderopvang Casa
Bambini.
2 - een bewuste keuze voor thematisch onderwijs omdat we geloven in de MOTIVATIE van leerlingen en
leerkrachten.
3 - een grote inzet om goed onderwijs te leveren. Ons motto daarbij is: "IK LEER IN EEN GOEDE SFEER"
4 - kwadraatschool; veel aandacht voor extra uitdaging en onderwijs op maat.
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5 - veiligheid voor alle kinderen
Het enthousiaste team werkt met grote betrokkenheid om de kinderen te helpen bij hun ontwikkeling.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Thematisch onderwijs

Aandacht voor ieder kind

Focus op leren

Creativiteit

Veiligheid

Missie en visie
Het is onze missie om een leeromgeving te bieden waarin kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste
mensen die van betekenis zijn voor de wereld van vandaag en morgen.
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.
Deze criteria hebben we gevormd vanuit de persoonlijke ontwikkelingsdoelen waar we op school in elke
groep mee werken. De kinderen kunnen van betekenis zijn voor de wereld van vandaag en morgen als
ze:
•
•
•
•
•
•
•
•

samen kunnen werken, leren en spelen
effectief kunnen communiceren met anderen
een onderzoekende houding hebben
zich aan kunnen passen aan wisselende omstandigheden
bedachtzaam zijn in de aanpak van hun taken
hun taken tot het einde volhouden
een moreel bewustzijn hebben ontwikkeld
respectvol omgaan met anderen en onze omgeving

Identiteit
Onze school is een christelijke basisschool.
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Onze hoofdtaak is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Onze gemeenschappelijke drive is op
christelijke waarden en normen gebaseerd. De omgang met elkaar en de behandeling van de leerstof
worden bepaald door het besef dat we niet ‘zomaar’ op de wereld zijn. We geloven dat God ons leidt en
daarom laten we ons inspireren door Zijn Woord, zoals we dat uit de Bijbel kunnen leren. Dit willen we
als richtsnoer laten zijn voor ons doen en laten.
Identiteit is alles wat er toe bijdraagt om de school te laten zijn tot wat zij is. Hoe het gebouw eruit ziet,
welke sfeer er heerst, hoe kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar omgaan, welke methoden er
gebruikt worden, welke regels er gelden! Maar ook hoe we lesgeven, hoe het team naar kinderen kijkt
en hen aanspreekt, en ja, natuurlijk: waarom we levensbeschouwelijke vorming, symbolen en vieringen
belangrijk vinden!Vaak wordt er bij het woord ‘identiteit’ alleen gedacht aan de bijbellessen en
vieringen bij een christelijke school. Voor de Kluinveenschool is dat toch meer! Op school gaan we het
gesprek met elkaar aan over geloof, waarden en normen. Door dat te delen met elkaar ontstaan er
boeiende gesprekken. Daarin vinden we overeenkomsten en verschillen. We geven ruimte aan de
verschillen, maar zijn ook blij met de gezamenlijk waarden die de school maken tot wat zij is. Door een
open en eerlijke communicatie wordt mede bepaald hoe de lessen verlopen, hoe we met elkaar
omgaan en waarom we bepaalde keuzes maken. We geven vorm aan onze christelijke identiteit
doordat we dagelijks met elkaar zingen en bidden. Drie keer in de week staat een bijbelgedeelte
centraal in elke groep. Bij de maandafsluitingen proberen we een koppeling te maken tussen ons
persoonlijke leerdoel en de christelijke identiteit door middel van een lied, een Bijbelverhaal of een
gebed. We vieren Kerst en Pasen altijd gezamenlijk met alle kinderen en regelmatig ook met ouders. Op
biddag en dankdag is er een viering op school of in de kerk.
Het zou mooi zijn als ouders de school met haar christelijke identiteit kunnen zien als een aansluiting en
aanvulling op “het gezin thuis”. Zodat kinderen zich ‘thuis van huis’ kunnen voelen. We streven ernaar
dat iedereen die met onze school te maken krijgt, herkent wat we hierboven beschrijven.
Een visie op burgerschap willen we inkleuren vanuit de christelijke identiteit van de school. Daarin
liggen voor ons de wortels van goed burgerschap en sociale integratie. Vanuit de Bijbel komt allereerst
het gebod van de liefde naar voren als richtsnoer voor dagelijks handelen zowel binnen als buiten de
school. Liefde tot God, liefde tot je naaste en ook liefde tot jezelf. Een begrip dat hierbij sterk naar
voren komt is dienstbaarheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving, respectvol omgaan met
je naaste en de bereidheid hebben om je in de ander te verdiepen. Naast dienstbaarheid komt ook het
begrip rentmeesterschap vanuit de christelijke identiteit duidelijk naar voren.
De school is gelegen in een rustige buitenwijk van Wierden-Noord. De school is omgeven door
weilanden. Er is voor de kinderen volop ruimte om de natuur te ontdekken.
De kinderen zijn vooral afkomstig uit de wijken de Hooilanden, het Kluinveen, het Loo, het Zenderink
en de Weuste.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Er zijn 4 groepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De gemiddelde groepsgrootte is 22
leerlingen.
Onze school werkt in combinatiegroepen via het leerstofjaarklassensysteem. Een
leerstofjaarklassensysteem betekent dat we de leerlingen hebben gegroepeerd op grond van hun
leeftijd en dat we ze binnen 1 cursusjaar dezelfde leerstof aanbieden, uitgezonderd leerlingen met
aparte programma’s voor taal en/of rekenen. Bij alle leerlingen kijken we wat ze nodig hebben om te
blijven leren. Dat betekent dat sommige kinderen extra instructie en ondersteuning krijgen en andere
kinderen juist sneller door de lesstof kunnen gaan en/of extra uitdaging aangeboden krijgen. We
proberen daarin zo adaptief mogelijk te zijn.

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

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

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

4 u 30 min

5 u 30 min

1 uur

1 uur

6 uur

6 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

45 min

45 min

6 uur

6 uur

taal
rekenen
zintuigelijke
ontwikkeling
godsdienst
soc.emotionele
ontwikkeling
thematisch werken
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 uur

1 uur

muziek
schrijven
1 uur

Groep 1 en 2
De allerjongste kinderen zitten in groep 1 of in de instroomgroep. Kinderen die in augustus jarig zijn,
mogen gelijk vanaf de eerste schooldag instromen in groep 1. Alle kinderen die voor 1 december 2022
jarig zijn, volgen de lestijden van groep 1 en gaan dus iedere morgen en twee middagen (maandag en
donderdag) per week naar school. Kinderen die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 jarig zijn, doen
mee met de uren van groep 1, maar er wordt door de leerkrachten d.m.v. observaties bepaald of deze
kinderen in het schooljaar 202-2023 overgaan naar groep 1 of naar groep 2. Ouders worden hiervan
vanzelfsprekend op de hoogte gehouden. Er is in groep 1 veel aandacht voor het leren van de
dagelijkse gang van zaken op school.
In leerjaar 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en
schrijven in groep 3. Om dit voor de leerlingen nog interessanter te maken, komt op dinsdagmiddag
groep 3 meedraaien met groep 2. We bevorderen zo het samen leren en we merken dat het kinderen uit
groep 2 motiveert voor letters en cijfers, omdat ze van groep 3 zien wat die allemaal al kunnen. Door
samen te spelen en samen te leren vergroot ook de motivatie en de samenwerking.
De kinderen van groep 1 en 2 werken aan de hand van thema’s. Alle lessen sluiten zoveel mogelijk aan
op dit thema. Hiervoor worden o.a. de methoden Schatkist taal en Schatkist rekenen (vernieuwd in
2017) gebruikt. Dit is de basis waarop IPC in de overige groepen prima aansluit. Bij de kleuters werken
we met het observatiesysteem, KIJK! De leerkrachten observeren per week één of meerdere doelen bij
de leerlingen. Aan de hand van deze observaties kan het onderwijsaanbod bijgesteld worden en/of
wordt er extra begeleiding ingezet of krijgen kinderen extra uitdaging. Hiermee krijgen leerkrachten
een volledig zicht op de vorderingen van alle kleuters op diverse vakgebieden.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

6 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

4 u 15 min

4 u 15 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

5 uur

5 uur

2 u 45 min

2 u 45 min

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

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

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

45 min

45 min

1 uur

1 uur

Engelse taal

Groep 3 t/m 8
Lezen
In groep 3 leren de kinderen ‘echt’ lezen. Daarvoor gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen.
Regelmatig leren de kinderen een nieuwe letter en al snel kunnen ze met die letters woorden vormen.
We houden rekening met kinderen die al kunnen lezen en dus niet al het aanbod nodig hebben.
Daarnaast zijn er ook kinderen die het fijn vinden om nog eens extra te kunnen oefenen. Door het brede
aanbod van de methode en de inschatting van de leerkracht proberen we zo aan de
onderwijsbehoeften van kinderen te voldoen.
Ook in groep 4 wordt nog intensief geoefend met technisch lezen. De kinderen lezen dagelijks boeken,
leesbladen en woordrijtjes zodat de techniek verbetert. Pas als deze basis goed is, kunnen kinderen ook
gaan begrijpend lezen.
In de groepen 5 t/m 8 wordt er ook dagelijks gelezen. Vaak lezen de kinderen een boek voor zichzelf,
want lezen leer je voornamelijk door het veel te doen. In groep 5 t/m 8 ligt de nadruk ook steeds meer
op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Vanaf groep 5 werken we met Nieuwsbegrip en vanaf
groep 7 komt daar de methode Blits bij. Nieuwsbegrip leert kinderen leesstrategieën aan waardoor ze
een tekst beter leren lezen en begrijpen. Blits zet in op studerend lezen, waarbij ook internet wordt
gebruikt. Buiten dat moet lezen ook vooral erg leuk zijn. We stimuleren daarom het lezen op
verschillende manieren, zodat kinderen ook gemotiveerd zijn om te gaan lezen. We zorgen voor
aansprekende titels, houden wedstrijden en doen spelletjes om het lezen ook leuk te maken.
Taal en spelling
Het taalonderwijs vanaf groep 4 wordt gegeven aan de hand van de kerndoelen. Door daarin bewuste
keuzes te maken, lukt het ons om zonder echte taalmethode te werken. Heel veel taalactiviteiten zoals
spreken, luisteren en presenteren komen aan de orde bij IPC (zie IPC). Schrijven van teksten en
begrijpend lezen en luisteren oefenen de kinderen tijdens nieuwsbegrip.
Voor grammatica, spelling en werkwoordspelling gebruiken we de methode ‘Staal Spelling’. Door
dagelijkse routines (we starten de dag met een les spelling die volgens een vast ritme verloopt), worden
regels en strategieën geautomatiseerd.
Rekenen
Elke dag rekenen we met de kinderen. Dit doen we met behulp van de methode Wereld in Getallen 5.
Dit is een nieuwe methode (2019) die we in de groepen 5 t/m 8 digitaal gebruiken. In groep 3 en 4
werken de kinderen in werkboeken, zodat het schrijven extra wordt geoefend. De kinderen werken
tijdens de lessen met basistaken en eigen taken. De basistaken zorgen voor inoefening van het doel van
de les, de eigen taken zorgen voor verdieping en verbreding voor elk kind. Doordat de software
adaptief is, heeft elk kind de leerstof op maat en oefent het kind datgene dat zinvol voor hem of haar is.
IPC
Kinderen moeten leren op school. Maar wat is leren en hoe kun je dat zo goed mogelijk doen? Alles
verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In
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de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC helpt
daarin en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren
centraal staat. De reden dat de Kluinveenschool kiest voor IPC en niet een andere methodiek, is omdat
IPC veel meer biedt dan uitsluitend vakkennis. Leerlingen leren enorm veel vaardigheden en worden
actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en
inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen
talenten en internationale ontwikkelingen.
Alle groepen werken volgens de methodiek van IPC. De groepen 3 t/m 8 werken in de middagen aan de
thema’s van IPC. Groep 1/2 gebruikt eigen thema’s, die soms uit Schatkist komen en soms ook vanuit de
units van IPC. In alle groepen werken we tijdens de units op dezelfde manier:
– De leerwand; elke groep heeft een eigen leerwand waarop te zien is wat er is gedaan en wat er is
geleerd.
– Thematisch onderwijs; per week werkt elke groep 3 á 4 keer per week aan een thema. De thema’s
kunnen per groep verschillen. Tijdens deze momenten komen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie, kunst & cultuur, mens & maatschappij, techniek en ICT aan de orde.
– Internationaal; het is belangrijk dat kinderen leren om hun eigen leefwereld te vergelijken met die van
andere mensen en culturen. Daarom is het internationale aspect ook zo belangrijk binnen IPC. In veel
klassen is daarom een wereldkaart of wereldbol te zien.
– Persoonlijke vaardigheidsdoelen; naast alle vakkennis leren kinderen ook vaardigheden die ze in het
dagelijks leven hard nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan presenteren, communiceren en
samenwerken. Ook deze doelen zijn zichtbaar in elke klas en per maand wordt één doel extra
benadrukt.
Engels
Onze basis is de methode ‘Take it easy’. De doelen uit deze methode behandelen we dit jaar in de
groepen 4 t/m 8. Bij groep 4 is dit nog spelenderwijs, vanaf groep 5 gaan kinderen ook woordjes en
zinnen leren. We proberen de lesstof van Engels zo betekenisvol aan te bieden door de kinderen zelf
aan het werk te zetten met een lesdoel. Hierbij gebruiken we de principes van het IPC-onderwijs.
Cultuurbeleid
De minister heeft scholen subsidie verstrekt om het cultuurbeleid vorm te geven. Voor de vereniging is
een beleid opgesteld om kunst en cultuur meer te verweven in ons onderwijs. Elke school van onze
vereniging heeft hiervoor een ICC (interne cultuurcoördinator) aangesteld. Zij geven vorm aan een
meerjarenplan om de kinderen gedurende de basisschooltijd met allerlei vormen van cultuur in
aanraking te brengen. Dat kan variëren van theaterbezoek, projecten rond cultureel erfgoed tot
expressieactiviteiten op school. Ook buiten school kunnen kunstinstellingen bezocht worden voor
beeldende vorming. (Boetseren, schilderen etc.)
Actief burgerschap en sociale integratie.
Een visie op burgerschap willen we inkleuren vanuit de protestants-christelijke identiteit van de school.
Daarin liggen voor ons de wortels van goed burgerschap en sociale integratie. Vanuit de Bijbel komt
allereerst het gebod van de liefde naar voren als richtsnoer voor dagelijks handelen zowel binnen als
buiten de school. Liefde tot God, liefde tot je naaste en ook liefde tot jezelf. Een begrip dat hierbij sterk
naar voren komt is dienstbaarheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving, respectvol omgaan
met je naaste en de bereidheid hebben om je in de ander te verdiepen. Naast dienstbaarheid komt ook
het begrip rentmeesterschap vanuit de protestants-christelijke identiteit duidelijk naar voren: zorg voor
schepping en milieu. Samengevat hebben we het over de volgende 3 begrippen:
- Democratie: je mening kunnen verwoorden, respect hebben voor de ander
- Deel zijn van de samenleving
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- Identiteit (wie ben ik, wat is voor mij belangrijk, zelfrespect en zelfwaardering)
Via IPC werken we aan de persoonlijke ontwikkeling dankzij de persoonlijke doelen. Bij de thema’s
brengen we de onderwerpen waar mogelijk in verband met wat er gebeurt in de maatschappij en de
wereld.
Verkeer
Elk jaar besteden we aandacht aan een verkeersthema. Het ene jaar is dit een programma van VVN,
Steetwise. Het andere jaar besteden we aandacht aan het omgaan met landbouwvoertuigen.
Daarnaast zijn er lespakketten die we gebruiken en die kinderen leren wat hun rol in het verkeer is. De
kinderen van groep 7/8 doen ook mee aan het verkeersexamen. Elk jaar is er een fietslichtcontrole voor
de kinderen van groep 5 t/m 8.
Sportdag
Sinds 2015 vieren alle scholen van de gemeente Wierden gezamenlijk Koningsdag. Voor de bovenbouw
is dat georganiseerd op het sportveld het Lage Veld. o.l.v. de sportfunctionaris. Voor de onderbouw, de
groepen 1 t/m 4 organiseren de scholen zelf iets in de nabijheid van de school. De dag wordt geopend
met festiviteiten rond de Koningsdag zoals het ontbijt, vlag hijsen en het zingen van het Wilhelmus.
Excursies
Wanneer het in de lessen past, bezoeken wij verschillende locaties. Deze excursies kiezen we bewust bij
de IPC-thema’s waar we aan werken. Sporttoernooien Onze school doet meestal mee aan de volgende
toernooien: voetbal, korfbal en sinds een aantal jaren ook met atletiek en zwemmen. Als het nodig is,
doen wij een beroep op ouders die met de kinderen willen trainen. De school beschikt over prachtige
sporttenues.
Wetenschap & Techniek, Koken en Creatieve vakken
Sinds de invoering van IPC in 2014, is technische vorming verweven in de projecten. We stimuleren dan
vooral de onderzoekende houding van leerlingen. Hiermee is een wetenschappelijker benadering
bedoeld van techniek als oplossingsmethode. We hebben materialen van de Techniektorens tot onze
beschikking. Elke week zijn er twee vrijwilligers op school om de groepen te ondersteunen bij de
technieklessen, maar ook de handvaardigheidslessen, waarbij kinderen praktische technieken leren.
Ook is er een vrijwilliger die kooklessen aan de kinderen geeft.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.2

Speellokaal
Atelier voor kooklessen, technieklessen en knutselactiviteiten.

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Als een leerkracht verlof opneemt door bijvoorbeeld ziekte, kunnen we er in de meeste gevallen voor
zorgen dat er een invalleerkracht komt die lesgeeft aan de groep. Binnen de vereniging werken we met
een invalpoule en daarnaast werken we met meerdere besturen samen voor een grote invalpoule.
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Daarnaast kunnen leerkrachten worden gevraagd of ze extra willen werken.
Lukt het op deze manier niet om een invalleerkracht te vinden, dan neemt een personeelslid zonder
eigen groep die dag de groep over (bijvoorbeeld de directeur) of wordt de groep ondergebracht in
andere groepen. Dit is echter een noodoplossing en wordt maximaal één dag gedaan. Mocht het
daarna nog niet lukken om een invalleerkracht te vinden, dan krijgen ouders tijdig bericht welke groep
er op welke dag geen school heeft i.v.m. het ontbreken van een groepsleerkracht.

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 Casa Bambini en Christelijke peuterspeelzaal
Margriet.
Christelijke peuterspeelzaal Margriet is een voorschoolse voorziening die samenwerkt met de scholen
van Verion. Onder leiding van twee deskundige en enthousiaste leidsters kunnen peuters van 2 tot 4
jaar, twee of meerdere dagdelen in de week de peuterspeelzaal bezoeken. Met vaste vriendjes en
vriendinnetjes kunnen zij er spelen, knutselen, zingen of luisteren naar het voorlezen uit
prentenboeken. Op deze manier ontwikkelen zij zich spelenderwijs, ter voorbereiding op de
basisschool. Peuterspeelzaal Margriet is een erkende voorschoolse educatie organisatie en voldoet aan
de daaraan gestelde kwaliteitsnormen. Wilt u uw peuter aanmelden voor de peuterspeelzaal, dan kan
dat vanaf de leeftijd van 18 maanden. Via de website www.pszmargriet.nl kunt u meer informatie en de
contactmogelijkheden vinden.
Casa Bambini is een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een buitenschoolse
opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Casa Bambini is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de
Kluinveenschool en werkt van tijd tot tijd ook samen met de school.

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
Eén keer in de vier jaar nemen we twee dagen de tijd om ons onderwijs goed te evalueren. Daarbij
maken we gebruik van data zoals toetsopbrengsten, tevredenheidspeilingen, inspectierapporten e.d.
Vanuit dat overleg schrijven we plannen waar we vier jaar aan willen werken. Deze plannen verkleinen
we weer tot jaarplannen. De jaarplannen voor dit schooljaar staan in de bijlage. Ook staan de
meerjarenplanningen in de bijlage.
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Globaal werken we aan de volgende verbeterpunten:
- meetbare doelen stellen en deze kenbaar maken aan de leerlingen
- verbeteren van ons rekenonderwijs
- Professionaliseren in het werken aan de sociale veiligheid van kinderen
- Goede communicatie met ouders/betrokkenen
- Verbeteren van het aanbod van muziek, creatieve vakken en drama.
Binnen deze doelen is er voor personeelsleden volop ruimte om zich te professionaliseren. In het kader
van onze jaarplannen gebeurt dat in teamverband, maar als een leerkracht zich verder wil bekwamen in
een onderdeel dat helpt de kwaliteit van de school te verbeteren, dan wordt daar ruimte voor gegeven.
Dit schooljaar is het laatste jaar dat we werken aan de doelen uit het huidige schoolplan. De meeste
plannen zijn gerealiseerd en moeten dit jaar alleen nog worden aangescherpt. Het belangrijkste doel
voor dit jaar is het schrijven van een nieuw schoolplan met nieuwe doelen, die deels zullen aansluiten bij
de huidige doelen. Met het nieuwe schoolplan willen we bereiken dat we het onderwijs nog verder
professionaliseren en afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Hoe bereiken we deze doelen?
Alle doelen zijn samengevat in zogenaamde jaarplannen, waarin concreet is beschreven wat er gaat
gebeuren, wie daar voor verantwoordelijk is, wat er voor nodig is en wanneer iets moet worden
afgerond. Op elke vergadering wordt er gewerkt aan de voortgang van de jaarplannen en waar nodig
worden er studiedagen ingezet om de professionaliteit van het team te bevorderen. Tussentijds wordt
de voortgang geëvalueerd en aan het einde van het schooljaar is er een evaluatievergadering.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra 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.
Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) gaat uit van de zogeheten breedtezorg. Er is voldoende
expertise aanwezig om kinderen die uitvallen op te vangen. Leerlingen met leerachterstand vormen
minder dan 15% van het leerlingen aantal. We kijken naar de zorgzwaarte van elke groep en de
draagkracht van de leerkracht. Per situatie wordt bekeken en overlegd op een passen aanbod
gerealiseerd kan worden.
Voor meergetalenteerde kinderen is er expertise binnen de school. In de school zorgen we voor een
uitdagend aanbod voor deze kinderen. Dat bieden we dagelijks aan in de klas, maar ook wekelijks
buiten de klas in onze eigen plusgroep. Er is een plusgroep voor groep 1/2 en voor de groepen 3 t/m 8.
Daarnaast werken we binnen de schoolvereniging ook samen met andere scholen. Er worden
verenigingsbreed twee plusgroepen aangeboden: een plusgroep voor groep 3 t/m 5 en een plusgroep
voor groep 6 t/m 8.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
De school wil nog meer inspelen op de verschillen tussen leerlingen door de organisatie van het
onderwijs daarop in te richten. Daarbij valt te denken aan het werken met leerlijnen en het werken in
niveaugroepen. De komende jaren wil de school zich daar verder op bezinnen en stappen zetten om
leerlingen nog meer in de zone van hun naaste ontwikkeling te laten leren en werken.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Rekenspecialist

•

Remedial teacher

•

Taalspecialist
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Intern Begeleider
De IB'er is twee dagdelen per week aanwezig op school. Dit zijn doorgaans de maandagmorgen en
donderdagmorgen. De IB'er is de contactpersoon tussen ouders en school en school en externe
betrokkenen. Daarnaast bewaakt de IB'er de zorg in de school en in de groepen en ondersteunt daarbij
de leerkrachten. De IB'er stelt samen met de groepsleerkracht en de RT'er een plan op voor extra
ondersteuning bij taal en rekenen.
Orthopedagoog
In een aantal gevallen wordt gevraagd of de orthopedagoog in de klas mee wil kijken en mee wil
denken in een groot overleg waarbij ook ouders worden uitgenodigd.
Rekenspecialist
Eén van de leerkrachten heeft een rekencursus gevolgd en zich verder gespecialiseerd in het
rekenonderwijs. Deze leerkracht coacht en ondersteunt de andere leerkrachten bij het rekenonderwijs
en bewaakt de doorgaande lijn in alle groepen.
Remedial teacher
Twee personeelsleden geven hulp en ondersteuning aan de leerlingen die met de normale hulp niet
voldoende zijn geholpen. Elke zes weken wordt voor deze leerlingen een doel geformuleerd waaraan
gewerkt wordt. Na zes weken evalueren de RT'er en de groepsleerkracht de doelen en kijken of er een
vervolg moet komen aan de extra hulp.
TaalleesspecialistEén van de leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in met name het leesonderwijs.
Door jaarlijks bij te scholen blijft de kennis actueel en kan deze worden ingezet in de school. De
specialist ondersteunt de andere leerkrachten in het taal- en leesonderwijs.

Sociaal-emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

PMT-trainer van de vereniging

Binnen onze school is een gedragsspecialist aanwezig. Zij helpt kinderen die om wat voor reden dan
ook op sociaal-emotioneel gebied wat extra ondersteuning nodig hebben. Ook ondersteunt de
gedragsspecialist de andere leerkrachten door mee te denken en mee te kijken. Waar nodig wordt er
ook samen met de intern begeleider en de orthopedagoog gekeken welke ondersteuning het best kan
worden geboden.
Elke dinsdag wordt er PMT (psychomotorische training) gegeven bij ons op school. In overleg met
ouders kan een kind voor deze training worden aangemeld.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Pedagogisch educatief professional

Als team proberen we volgens vaste routines in alle klassen ondersteuning te geven aan gedrag,
werkhouding en taakaanpak. We creëren duidelijkheid en structuur en spreken verwachtingen uit naar
de leerlingen. Door verschillende expertises binnen het team kunnen we zo op maat aan deze
gebieden werken.
Mochten we extra hulp nodig hebben, dan wordt de orthopedagoog van de vereniging uitgenodigd om
mee te denken en mee te kijken. Ook een externe adviseur van het School Ondersteuningsteam (SOT)
kan aanschuiven in het overleg.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

Op het moment dat we signaleren dat de motorische of lichamelijke ontwikkeling van een kind
achterloopt of stagneert, zijn er verschillende externe instanties die we in overleg met ouders kunnen
inschakelen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

GGD Twente

•

EHBO'ers

Voor de directie medische hulp op school zijn er altijd EHBO'ers en BHV'ers aanwezig. Op het moment
dat een leerling extra ondersteuning heeft op deze aandachtsgebieden wordt door de IB'er externe
hulp ingeschakeld.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Hoofdzaak en kenmerk is dat we tijdig en juist signaleren wat er speelt bij kinderen en in de groep en
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daadkrachtig optreden naar leerlingen toe.
Het tegengaan van pesten is een dagelijks uitgangspunt van elke leerkracht. In ons motto: "Ik leer in
een goede sfeer", zit besloten dat wij de omgang met elkaar een belangrijke voorwaarde vinden om te
leren en te leven. We werken vooral preventief door alert te zijn op signalen en deze ook te registreren.
We nemen signalen van leerlingen en ouders serieus en handelen direct. Waar nodig ontwerpen we een
interventieprogramma op maat om storend gedrag of pestgedrag de kop in te drukken. De school heeft
een pestprotocol dat gebruikt kan worden.
Onze identiteit, onze persoonlijke overtuigingen, gekoppeld aan de schoolvisie zorgen ervoor dat we
alert zijn op gedrag van elkaar en van de leerlingen. Enkele middelen die we gebruiken op school om de
veiligheid te waarborgen zijn: lesmethode sociaal emotionele ontwikkeling, leerlingenquête,
sociogram, kennis van groepsprocessen. Vanuit IPC kennen we acht persoonlijke vormingsdoelen:
aanpassingsvermogen, bedachtzaamheid, communicatie, doorzettingsvermogen, moraliteit,
onderzoek, respect en samenwerking. Deze worden in de groepen met de kinderen behandeld en
komen weer terug bij de maandafsluiting.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
Naast de vragenlijst vullen de kinderen ook 2x per jaar een sociogram in. Daarnaast zijn er
kindgesprekken (minimaal 1x per jaar, zonodig vaker) waarin we kinderen vragen naar hun
veiligheidsbeleving op school.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

E. Krabbe-Rosman

e.krabbe@kluinveenschool.nl

anti-pestcoördinator

E. Douma

e.douma@kluinveenschool.nl

vertrouwenspersoon

Douma
H. Grit (externe
vertrouwenspersoon)

e.douma@kluinveenschool.nl

vertrouwenspersoon

h.grit@viaa.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders vinden we zeer belangrijke partners bij het onderwijs.
Het partnerschap van ouders en school is erop gericht om optimale voorwaarden te creëren voor de
ontwikkeling en het leren van de leerling. Daarom is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de
schoolse ontwikkelingen. Ouders en school zijn gelijkwaardige partners die gedurende de tijd dat het
kind op school zit, samen oplopen, met elkaar in gesprek gaan en blijven en dus ook samenwerken. Uit
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat een wederzijdse betrokkenheid van school en ouders de
ontwikkeling van kinderen positief beïnvloedt. We proberen daarom om zo open mogelijk te
communiceren en de dialoog aan te gaan.
Ouderbetrokkenheid is uiteraard ook het meedenken en meedoen met allerlei activiteiten die de school
organiseert. We merken dat kinderen het fijn vinden als hun ouders interesse tonen in hun schoolwerk.
We nodigen daarom ouders uit om op school te komen kijken naar bijvoorbeeld een maandafsluiting,
de afsluiting van een IPC-thema of een viering.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Nieuw op school
Nieuwe gezinnen zijn van harte welkom om de school te komen bekijken. Ook als u zich aan het
oriënteren bent op een basisschool, laten we u graag onze school zien. De directeur zal meestal
de school laten zien en u de nodige informatie geven. U krijgt een mapje met informatie mee met
daarin de schoolgids, het inschrijfformulier, informatie over de TSO, informatie over IPC en
informatie over de schoolvereniging. Daarnaast krijgt u specifieke informatie over de start op de
basisschool. Mocht u uw kind willen inschrijven voor de school, dan kunt u dat direct doen of het
inschrijfformulier inleveren bij de school. U krijgt een bevestiging van ontvangst.
• Huisbezoek
Ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, komt de leerkracht op bezoek. De leerkracht
neemt een mapje mee met daarin:
Folder “Voor het eerst naar school”.
Schoolgids (als u die nog niet heeft)
Kalender
Letterblad
Cirkel met potlood voor tekening
Informatiebrief groep 1 en 2
Intakeformulier.
Het ingevulde intakeformulier kan worden ingeleverd op de dag dat de rondleiding plaatsvindt.
Een maand voordat uw kind naar school mag, maakt een ouder van de ouderraad een afspraak
voor een rondleiding en kennismaking op school. Voordat het kind vier jaar wordt, mag het een
aantal dagdelen komen kijken. Dit gebeurt in overleg met de ouders.
Een week voor de vierde verjaardag krijgt het kind een kaartje dat hij/zij echt bij ons op school
mag komen op de 1e dag na zijn/haar verjaardag.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er voor alle ouders een informatieavond gehouden. We
zorgen altijd voor een gezamenlijk deel waarin we een onderwerp centraal stellen dat voor
ouders van onze school interessant is. Daarnaast zal er informatie worden verstrekt over de groep
waarin uw kind dat jaar les heeft.
Inloopochtenden
Voor alle groepen houden wij aan het begin van het jaar inloop-ochtenden. Ouders kunnen bij
hun kinderen in de klas kijken en ook het werk van hun kinderen inzien. De data worden bekend
gemaakt via de nieuwsbrief en kalender.
Contactavonden
Twee keer per jaar nodigen we alle ouders uit voor een gesprek tussen ouders en leerkracht.
Bovenbouwleerlingen kunnen ook bij het gesprek uitgenodigd worden. We vinden het waardevol
dat zij betrokken worden bij deze gesprekken. In september zijn er kennismakingsgesprekken
waarbij we graag informatie van u horen over uw kind. Daarnaast spreken we verwachtingen uit
over het komende schooljaar en maken we samen concrete afspraken om het kind zo optimaal
mogelijk te begeleiden dit schooljaar. In februari volgen de gesprekken over de vorderingen van
de leerlingen. In juni zijn er incidenteel gesprekken als de leerkracht of de ouders dat wenselijk
achten.
- Groep 1 t/m 8: kennismakingsgesprekken in september
- Groep 1 t/m 8: voortgangsgesprek op verzoek van ouders of leerkrachten.
-Groep 1 en 2: voortgangsgesprek in februari naar aanleiding van de observaties.
- Groep 3 t/m 8: rapportgesprekken in februari n.a.v. het eerste rapport en adviesgesprek over het
voortgezet onderwijs voor groep 8.
- Groep 1 t/m 8: eindgesprek in juni op verzoek van ouders of leerkrachten.
Voor de overgang naar een nieuw schooljaar bespreken de leerkrachten de bijzonderheden van
hun groep met de volgende leerkracht. Dit noemen we de groepsoverdracht. In sommige
gevallen worden ouders daarbij uitgenodigd. We noemen dit de “warme overdracht”. Naast deze
vaste momenten zijn er meerdere contactmomenten mogelijk. Dit gebeurt vaak op initiatief van
de leerkracht of u als ouder.
Maandafsluiting
Zo’n 8 keer per jaar houden we op de laatste vrijdag van de maand een maandafsluiting. Per
maandafsluiting presenteert een groep wat zij in de afgelopen maand hebben gedaan en geleerd
in de groep. De invulling hiervan ligt bij de groep en de leerkracht. De ouders van de
desbetreffende groep worden uitgenodigd om bij de maandafsluiting aanwezig te zijn.
Parro
Voor de contacten tussen ouders en school gebruiken we de app Parro. Alle ouders hebben
toegang tot deze app. De meeste communicatie verloopt via deze app. De nieuwsbrief wordt ook
nog verzonden via e-mail.
Nieuwsbrief
Elke week versturen wij een nieuwsbrief naar alle gezinnen. Mocht het nodig zijn, dan wordt
tussentijds een extra brief meegegeven.
Schoolgids en kalender
De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De schoolgids is te lezen op de website. De
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schoolgids bevat algemene informatie. Een papieren versie kan uitgereikt worden aan ouders die
daarom vragen. Op de open dag en bij inschrijving van leerlingen krijgen ouders een schoolgids.
Praktische informatie die jaarlijks nogal verandert, vermelden we op de kalender die aan alle
ouders wordt uitgereikt. Daarin staan de schoolgegevens, schooltijden, gymrooster, het
vakantierooster, ouderraadgegevens en de schoolregels vermeld.

Klachtenregeling
Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten, komt u er dan mee naar school. Meestal kunnen we
bepaalde problemen meteen oplossen. Soms moeten we er eerst in het team over praten.
Aanspreekpunten zijn:
- de groepsleerkracht bij vragen over uw kind en het onderwijs in de klas
- de groepsleerkracht als u van mening bent dat er in de klas iets mis gaat
- de directeur bij vragen over het functioneren van een leerkracht, nadat u bij de leerkracht geen gehoor
vond
- de directeur over algemene schoolzaken en het beleid van de school
- medezeggenschapsraad en het bestuur bij vragen over het beleid van het bestuur en het functioneren
van de directeur en de bovenschoolse
directie
Klachtenregeling/geschillenregeling
Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu gaat om leerlingen, hun ouders, om
leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, alle mensen die bij school betrokken zijn, hebben de
mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens zijn. Natuurlijk en gelukkig
kunnen heel wat problemen door de school zelf worden opgelost.
Als iemand niet tevreden is over iets, dan kan hij of zij naar degene toegaan die daar direct bij
betrokken is. Bijvoorbeeld een leerkracht, de directie of een bestuurslid. Als het probleem niet tot
tevredenheid kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat dan kan contact worden
opgenomen met de interne vertrouwenspersoon, die eventueel kan doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon.
Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht om een
klacht in te dienen bij de GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs). Gaat de klacht over een
strafbaar feit dan kan de vertrouwenspersoon ook helpen bij het doen van aangifte bij Politie of Justitie.
Door samen te werken aan een veilige school voor leerlingen en leerkrachten, ouders en betrokkenen
hoeven we hopelijk geen gebruik te maken van deze regeling. Binnen onze vereniging is een uitvoerig
veiligheidsplan opgesteld dat we volgen ten behoeve van de veiligheid van leerlingen, ouders en
personeel. Uiteraard hanteren wij de wettelijke verplichting zoals die beschreven staat in de meldcode.
Er bestaat nu één loket voor klachten en geschillen in het onderwijs.
Ouders, leerlingen, schoolbesturen en medewerkers kunnen hier terecht.
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697/Fax: 070-3020836
e-mail:info@gcbo.nl /website: www.gcbo.nl

Vertrouwenspersoon school:
Eline Douma
Tel: 0546-575704
e-mail: e.douma@kluinveenschool.nl
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Ook kunt u schriftelijk reageren via de blauwe brievenbus in de hal naast de ingang. Ook leerlingen
kunnen van deze mogelijkheden gebruik maken.
Externe vertrouwenspersoon:
H. Grit,
Tel: 06-24321661
e-mail: h.grit@viaa.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroepen

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
De ouderraad bestaat uit 7 tot 9 ouders en 1 leerkracht die het team vertegenwoordigt. De ouderraad
verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst en
organiseert zelfstandig activiteiten zoals een fietspuzzeltocht, een feestavond, het paasetentje en de
schoolfeestdag. Tot slot heeft de OR ook de taak om de vrijwillige ouderbijdrage te incasseren en te
beheren.
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid
van de school en het bestuur van onze vereniging te maken hebben. Vaste onderwerpen zijn het
schoolplan, jaarplan, jaarverslag, formatie, schoolgids en het Arbo-beleid. Onze
medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De oudergeleding wordt uit en door
de ouders gekozen. Sommige beleidsonderwerpen betreffen alle scholen van onze vereniging. Die
onderwerpen worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Onze school heeft twee verkeersouders. In overleg met het team plannen zij jaarlijks voor alle groepen
verkeers-activiteiten. Daarnaast houden ze de verkeersveiligheid om de school in gaten.
We organiseren drie keer per jaar een klankbordgroepavond waarbij het doel is dat ouders met elkaar
in gesprek kunnen gaan over een specifiek onderwerp dat bij de school past.

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.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00
Daarvan bekostigen we:
•

vieringen, sportactiviteiten, jubilea, schoolfeestdagen

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Uit de overige vrijwillige kosten worden de schoolreisjes en het schookamp betaald.
Het schoolreisje van groep 1/2 kost meestal tussen de 20 en 25 euro en het schoolreisje van groep 3 t/m
8 kost maximaal 30 euro.
Dit jaar is er geen schoolkamp.

Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden extra activiteiten bekostigd die buiten het verplichte
onderwijsprogramma omgaan. Kinderen kunnen niet worden buitengesloten van deze extra
activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid
en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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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 kunt uw kind 's morgens ziekmelden op verschillende manieren:
- u stuurt via Parro een bericht naar de leerkracht van uw kind
- u belt de school (0546-575704) om uw kind ziek te melden
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
U kunt schriftelijk verlof aanvragen bij de directeur van de school, Evelien Krabbe. U kunt bij haar een
formulier aanvragen, of het formulier uit de bijlage invullen en afgeven op school of via e-mail sturen
naar: directie@kluinveenschool.nl

4.4

Toelatingsbeleid

In het jaar dat uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar de basisschool. De leerplicht begint pas als het
kind 5 jaar is. Kinderen mogen de dag na hun vierde verjaardag bij ons op school starten. Als het kind
drie jaar en tien maanden is, dus vanaf twee maanden voor zijn vierde verjaardag, mag het vijf
dagdelen bij ons op school komen om te wennen.
Voordat we een leerling inschrijven vragen we of ouders kunnen instemmen met de manier waarop wij
onze christelijke identiteit vormgeven. Daarnaast hebben we altijd een gesprek met ouders om te zien
of wij de zorg kunnen bieden die hun kind nodig heeft.

4.5

Afspraken en regelingen
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Rookvrije school
Scholen zijn sinds 1 augustus 2020 verplicht een rookvrij terrein te hebben. Dat betekent dat er in de
school en buiten op het terrein van de school niet mag worden gerookt.
Verzekering van de school en eigen aansprakelijkheid|
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet
onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot
misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn,
zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting
leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de
gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en
wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school 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 hebben afgesloten.

25

5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten van onze school dienen vooral om de doorgaande lijn van leervorderingen per
leerling bij te houden.
Daarnaast geeft het groepsgemiddelde een beeld over onze onderwijskwaliteit. Als school hebben we
streefdoelen opgesteld die passen bij de schoolpopulatie. Over het algemeen worden die streefdoelen
gehaald. Bij analyse proberen we te ontdekken wat redenen zijn voor succesfactoren of tegenvallende
resultaten. Deze redenen worden nader onderzocht om adequaat nieuwe groepsplannen te maken. In
deze groepsplannen staat beschreven hoe het onderwijsaanbod per vak per kind er in een bepaalde
periode uit gaat zien en wat de doelen zijn die we willen halen.
Resultaten worden met kinderen en ouders doorgesproken.

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.
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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
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.

Jaarlijks nemen we twee keer cito toetsen af bij alle leerlingen. De resultaten analyseren we in
teamvergaderingen. Deze resultaten zijn doorgaans op het niveau dat je van onze schoolpopulatie mag
verwachten. Sinds 2015 leggen we de resultaten vast in niveaus I t/m V.
In het laatste inspectierapport van maart 2016 werden op 5 van de 8 gebieden als goed en op 3 als
voldoende beoordeeld. Ons streefdoel is het blijven behalen van het landelijk gemiddelde of hoger. De
uitgebreide resultaten zijn op school verkrijgbaar.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
96,2%

De Kluinveenschool

96,4%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
51,4%

De Kluinveenschool

62,0%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (52,1%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Elke leerling krijgt bij ons op school halverwege groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet
onderwijs. Aan het begin van groep 8 bespreken we dit voorlopige advies nog eens met ouders en
leerlingen. In februari geven we alle leerlingen in groep 8 ons definitieve schooladvies. We staan altijd
open voor de zienswijze van ouders en leerlingen en proberen zo open mogelijk in gesprek te gaan.
Het schooladvies komt tot stand tijdens een overleg met de betrokken leerkrachten, de interne
begeleider en de directie. Zij kijken naar de resultaten van de leerling, de werkhouding, de motivatie, de
interesse en de sociale ontwikkeling van de leerling.
Als de uitslag van de eindtoets binnen is, bieden we ouders en leerlingen altijd de mogelijkheid voor een
gesprek. Het kan dan zijn dat het advies van de school nog wordt aangepast als we daar aanleiding voor
zien.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

12,5%

vmbo-k

18,8%
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vmbo-(g)t

25,0%

havo

12,5%

vwo

31,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

veiligheid

aandacht

luisteren

Niet alleen de leerresultaten tellen mee, ook hoe een kind zich gedraagt en hoe het meedoet in en met
de groep is belangrijk. We willen dat kinderen zich op school veilig voelen en werken hier ook aan. Ons
motto is 'Ik leer in een goede sfeer'. Het is onze overtuiging dat een kind zich veilig moet voelen op
school. Signalen die iets anders laten zien, proberen we zo snel mogelijk op te pakken. Samenwerking
met ouders is daarin onmisbaar. Het is belangrijk om wederzijds in contact te blijven over het
welbevinden van het kind. Als een kind zich veilig voelt op school, kan het ook zichzelf zijn, wat weer
bijdraagt aan het goed kunnen leren en werken op school.

Werkwijze Sociale opbrengsten
In elke groep worden lessen Sociaal Emotionele Ontwikkeling gegeven. We werken met de methode
“Goed Gedaan”.
Jaarlijks houden we een enquête onder de leerlingen over veiligheid en welbevinden.
Daarnaast gebruiken we het sociogram om in beeld te brengen hoe leerlingen zich naar elkaar
verhouden wat betreft samenwerken en samen spelen.
De leerkrachten voeren kindgesprekken met alle kinderen. Hierbij wordt altijd gevraagd naar het
welbevinden van kinderen. Als dat nodig is, onderneemt de leerkracht actie in overleg met de IB'er en
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ouders. Er is ook een pestprotocol op school. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zetten we dit protocol in
werking. Eline Douma is anti-pestcoördinator van de school.
We zorgen voor veiligheid door vooral preventief te werken en duidelijkheid en structuur te bieden. We
besteden in alle groepen wekelijks aandacht aan de sociale veiligheid en het welbevinden van de
kinderen. Waar nodig zetten we een interventieprogramma in voor een individuele leerling, een groepje
leerlingen of voor een hele groep. We doen altijd ons best om te luisteren naar ouders en leerlingen. We
geven kinderen en ouders de ruimte om te vertellen wat er gebeurt. Deze signalen gebruiken we om te
werken aan de veiligheid op school.

30

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Dinsdag: 's middag heeft groep 1 geen les
Vrijdag: groep 1 t/m 4 heeft 's middags vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met kinderopvang Casa Bambini, in 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 Casa Bambini, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Als school regelen wij alleen de tussenschoolse opvang. De opvang tijdens vrije dagen en vakanties
wordt op school geregeld door kinderopvang Casa Bambini. Voor meer informatie verwijzen we
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naar https://www.casa-bambini.nl/

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2022

21 oktober 2022

Studietweedaagse team

07 november 2022

08 november 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

06 januari 2023

Werkmiddag team

07 februari 2023

07 februari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari 2023

03 maart 2023

Pasen

07 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

27 april 2023

05 mei 2023

Studiedag

17 mei 2023

17 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

29 mei 2023

Werkmiddag team

06 juli 2023

06 juli 2023

Zomervakantie

24 juli 2023

01 september 2023
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