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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.Niet alle informatie kan worden opgenomen in deze
schoolgids. Naast deze schoolgids ontvangen de ouders digitale nieuwsberichten via BasisOnline
Ouderportaal. Daarnaast worden er regelmatig berichten geplaatst op de website van de
school:http://www.opdeslek.nl
Op de website van de stichting Wijzers in Onderwijs staat als aanvulling nog het wettelijk deel van de
schoolgids:
https://www.wijzersinonderwijs.nl/uploads/documents/06d16f18498568a3e36b6527941eebf0.pdf
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR)
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van BS Op de Slek,
Bert Peeters, interim directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool op De Slek
Rutsekovenstraat 8
6102VM Echt
 0475481877
 http://www.opdeslek.nl
 info.opdeslek@wijzersinonderwijs.eu
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Schoolbestuur
Stichting Wijzers in Onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.717
 http://www.wijzersinonderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Interim directeur

Bert Peeters

bert.peeters@wijzersinonderwijs.eu

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO 31-02 Midden Limburg.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

70

2020-2021

Basisschool Op de Slek heeft 4 groepen. Dit zijn allemaal combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Het
gebouw telt 4 leslokalen, een ruimte dat is ingericht als schoolbibliotheek, een gemeenschapsruimte
dat ingericht is als leerplein, een speelzaal (t.b.v. de groepen 1 en 2), een personeelskamer, een
algemene keuken, een directiekamer, een spreekkamers, een kopieerruimte, twee bergingen en een
buitenberging. Rond het gebouw bevindt zich een ruime speelplaats met een zandbak en een aantal
speeltoestellen. Voor het geven van de gymnastieklessen hebben we voor de groepen 1/2 een speelzaal
met een volledig nieuwe klim- en klautertoestellen en voor groep 3 tot en met 8 een gymnastiekzaal,
gelegen aan de Hubertusstraat (sportzaal Hubertusstraat).

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Passie voor leren

Eigenaarschap

Samenwerking

Veiligheid

21e eeuwse vaardigheden

Missie en visie
Het realiseren van goed onderwijs beschouwen we als de kerntaak van onze school. Belangrijk voor ons
onderwijs vinden we het kunnen veranderen: hiervoor moet je flexibiliteit tonen. Onderwijs is immers
altijd in beweging, het is nooit af. Aanpassingen aan de ontwikkelingen in onze maatschappij zijn
essentieel om het werk efficiënt en prettig te houden. Veranderen gaat niet altijd gemakkelijk, daarom
ondersteunen we elkaar, gaan we samen de uitdaging aan, we helpen en stimuleren elkaar. Waarden en
normen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zowel als leidraad voor ons eigen gedrag als voor
datgene dat we de kinderen leren. Vanuit de waarden formuleren we in het team, maar ook samen met
kinderen en ouders, concrete normen: afspraken voor gedrag waar ieder zich aan houdt en waar we
elkaar ook op aanspreken. Enkele belangrijke waarden op onze school zijn:
•
•
•
•
•

innerlijke harmonie, gezondheid en rust als basis voor werk en ontwikkeling
uitdaging: daarbij is flexibiliteit nodig, verbonden met een gevoel van veiligheid
samen werken met plezier, enthousiasme en vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid
eerlijkheid en openheid: van groot belang voor samenwerking en leren van elkaar creativiteit in
handelen en denken
plezier, humor en zelfrespect.

Centraal daarbij staan voor ons een goed pedagogisch klimaat en het eigen voorbeeldgedrag. Goede
relaties en contacten met de omgeving van het kind vinden we erg belangrijk. De driehoek kind-oudersschool staat centraal. Met ouders streven we naar tweezijdige communicatie: ouders niet alleen
informeren óver hun kind maar vooral ook náár wat zij vinden hoe het gaat met hun kind. Maar ook hun
mening over de leerkrachten en de school. Hiervoor zetten we o.a. in: de individuele gesprekken, het
omgekeerd oudergesprek, de ouder-kindgesprekken, enquêtes en het ouderpanel.Als we kijken naar
ons onderwijs op onze school, onderscheiden we drie onderdelen van visie: onderwijs, leren en zorg.
Visie op onderwijs.
Goed onderwijs is voor ons in elk geval onderwijs dat afstemt op de behoeften, de belevingswereld en
de vragen van het kind. Kinderen zijn verschillend, ze hebben specifieke vragen. Door te luisteren naar
kinderen, gesprekken met ze te voeren, komen we als leerkrachten meer te weten over hun behoeften,
passies, competenties. Onder goed onderwijs geven verstaan we o.a. een aanbod dat resulteert in bij de
leerlingen passende resultaten, goed klassenmanagement, professionals met kwaliteit voor de groep,
een veilig schoolklimaat en een schoolorganisatie die het mogelijk maakt om samen met ouders de
visie en de missie die de school heeft ten uitvoer te brengen. We gaan uit van een professionele
cultuur. We vinden het belangrijk dat we met ons aanbod voldoen aan de kerndoelen. Elk kind heeft
immers een bepaalde basiskennis nodig om verder te komen. Dat houdt onder meer in, dat we ons in
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de kerndoelen en leerlijnen verdiepen om te checken of ons aanbod aan deze voorwaarden voldoet. We
stellen heldere minimumdoelen op, zodat voor elke leerkracht duidelijk is welke leerstof in elk geval
aan bod moet komen en waar zijn/haar speelruimte ligt. Methodes kunnen helpen om hieraan te
werken, maar daarbuiten creëren we ruimte om op een evenwichtige wijze in te kunnen spelen
op: behoeften, interesses, belevingswereld en passies van kinderen, talenten, ervaringen die wij als
school belangrijk vinden om kinderen te leren: dingen die ze nodig hebben in hun leven. Methodes
houden we actueel gezien de snelle ontwikkelingen in onze samenleving. Ook maken we gebruik van
informatie- en communicatiemiddelen als bron van actuele inhouden. De technologie willen we in ons
onderwijs dus enerzijds inzetten als middel (actuele leerinhouden, differentiatie, inspelen op
behoeften) en anderzijds als doel: kinderen ermee leren werken. Van belang vinden we dat kinderen
leren op een kritische wijze met de technologie om te gaan. Daar hoort ook bij: het leren voorkomen
van misbruik. We streven ernaar de leerstof levensecht te laten zijn: we maken een koppeling tussen
leven en leren. Gezien het toenemende belang van andere zaken dan alleen kennis, schenken we in
onze school uitdrukkelijk aandacht aan vaardigheden en attitudes. We willen kinderen zo goed mogelijk
toerusten op hun functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. Sociaal-emotionele
ontwikkeling vormt hierbij één pijler. Een methode om structureel daaraan te kunnen werken is
belangrijk.
Visie op leren.
Het uitgangspunt van deze visie is: “het kind komt tot leren wanneer het zich veilig voelt”. De visie op
leren kunnen we onderverdelen in drie onderdelen: We gaan uit van een rijke en uitdagende
leeromgeving, waardoor leerlingen geprikkeld worden om te leren. We beseffen terdege dat onze
kinderen vooral veel leren als ze graag willen leren, als ze met plezier naar school komen, als ze zich
veilig voelen, als er passie voor leren is. Essentieel voor ons onderwijs is ook de innerlijke
betrokkenheid: kinderen zover krijgen dat ze graag iets willen leren en ontdekken. Passie voor leren
leidt tot betere processen en betere resultaten. De leerkracht op onze school is dan ook een belangrijke
inspiratiebron. Een ander uitgangspunt voor onze didactiek is levensechtheid: hiervoor gebruiken we
een grote variatie aan échte materialen, concreet, visuele hulpmiddelen, digibordlessen en internet.
Uitgaan van de belevingswereld van het kind is vooral voor het jonge kind belangrijk. Middelen en
materialen zijn van deze tijd. Denk b.v. aan chromebooks, internet en digiborden, zelfcorrigerende
uitdagende materialen. Het is belangrijk om op een inspirerende, prikkelende manier nieuwe leerstof te
introduceren, zodat de leerling niets liever wil dan er meer over horen. De leerkracht zorgt dan ook voor
voldoende variatie in aanpak en aanbod van de lessen.Het gebouw is zodanig ingericht dat dit alles
mogelijk is. Het is nodig dat iedereen nieuwsgierig is en zich openstelt om te leren: de kinderen, de
leerkrachten, de leiding en iedereen die bij de school betrokken is. Open stellen betekent voor ons
groeien! Als school proberen we leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces:
loslaten waar mogelijk en sturing waar nodig. Deze verantwoordelijkheid kan verdeeld worden in
verwerven van leerstof en motivatie. Het zelfstandig verwerven van leerstof komt o.a. tot uiting in onze
methode voor wereldoriëntatie “Topondernemers”. De leerlingen leren hierbij belangrijke zaken als zelf
verantwoording dragen, keuzes leren maken, plannen, nauwkeurigheid. Dit sluit aan bij de “21e eeuwse
vaardigheden”.De motivatie hangt nauw samen met innerlijke betrokkenheid, passie voor leren,
meervoudige intelligentie (waardoor leerlingen zich bewust van zijn sterke en minder sterke kanten),
zichzelf zijn, doorzettingsvermogen en creativiteit. Voor de leerkracht betekent dit een
veranderingsproces van leiden naar loslaten. Hierdoor wordt er een groter beroep gedaan op het
bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen. Deze grondhouding is van belang voor de verdere
toekomst van de kinderen. Leer mij het zelf te doen! Leerlingen hebben ook een rol in het digitaal
portfolio (Mijn Rapportfolio). Hierin komt niet alleen de waarneming van de leerkracht te staan, maar
het kind leert hierin op zichzelf te reflecteren en hoge doelen te stellen. In het kind-oudergesprek wordt
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het kind actief betrokken.In deze tijd van individualisering leggen we accenten op samenwerkend leren.
Leren van en met elkaar of samenwerkend leren komt vooral tot uiting in maatjeswerk, groepswerk,
bevorderen van inter-persoonlijke intelligentie, coöperatieve werkvormen. Door intensievere
samenwerking wordt de communicatie bij de kinderen bevorderd. Steeds meer leren zij zelfstandiger
taken te volbrengen.
Visie op zorg.
We streven op onze school naar onderwijs op maat. Voor ons betekent dit zeker geen individueel
onderwijs, maar het aansluiten op de pedagogische en didactische behoeften van de kinderen (adaptief
onderwijs). Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling willen we
weten wat elk kind nodig heeft om verder te komen. Het kind zelf kan daarbij een bijdrage leveren.
Daarvoor houden we kindgesprekken om samen met het kind doelen te stellen.In onze aanpak van de
methodes gaan we uit van convergente differentiatie. Bij convergente differentiatie is er een
minimumdoel voor de hele groep. De klas is in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, een
basisniveau en een hoger niveau. Hiervoor zetten we o.a. digitale, adaptieve verwerkingssoftware in. Er
zijn verschillen tussen kinderen waar we rekening mee houden. We volgen de ontwikkeling van de
kinderen nauwgezet aan de hand van toetsen, observaties, gesprekken met kinderen. Kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben, krijgen die zoveel mogelijk in de eigen groep. De leerkracht is de
eerste verantwoordelijke voor alle kinderen in zijn groep. Daartoe is verdere professionalisering en
leren van elkaar wenselijk. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten in deze ontwikkeling. In
principe werken we met heterogene groepen om kinderen ook van elkaar te laten leren. De wijze
waarop we kinderen groeperen hangt echter ook af van de doelen en de werkvormen die we in
specifieke lessen willen toepassen. Waar mogelijk werken we groepsdoorbrekend. Ook de
uitgangspunten van meervoudige intelligentie geven we een plek binnen de school: onder meer door
kinderen aan te spreken op hun sterke punten en de zwakkere punten te ontwikkelen. Daardoor wordt
het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect vergroot. Door middel van gesprekken met leerlingen en
toetsen gaan we na of we onze doelen hebben bereikt. Aan de hand van de gegevens evalueren we niet
alleen de producten (de resultaten van de kinderen), maar ook de processen (de kwaliteit van de
lessen). De opbrengsten van toetsen bespreken we zorgvuldig met ouders, maar ook met de kinderen.

Identiteit
We zijn een moderne, open en katholieke school. Als school staan we open voor mensen met een ander
geloof of atheïsten. Het leren van elkaars culturen en respect voor onze medemens is een belangrijk
onderdeel van de dialoog rondom normen en waarden. Leerlingen en ouders net verschillende sociale,
culturele en godsdienstige achtergrond bezoeken onze school. De katholieke levensovertuiging is een
inspiratiebron voor de waarden en normen van waaruit wij ons onderwijs vormgeven. Ons dagelijks
handelen wordt gekenmerkt door respect, veiligheid, openheid en vertrouwen.Dit komt mede tot
uiting in de sfeer in de groepen, de inrichting van het gebouw, de openheid van onze speelplaats.
De school besteedt aandacht aan de katholieke feesten. De voorbereiding voor Eerste Communie en
Vormsel vindt gedeeltelijk binnen schooltijd plaats in samenwerking met de parochie.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

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
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Zintuiglijke, lichamelijke
oefening en beweging

4 u 25 min

4 u 25 min

Schatkistactiviteit (taal
en rekenen)

2 u 20 min

2 u 20 min

2 u 20 min

3 u 20 min

Voorbereidend
rekenen/wiskunde

50 min

50 min

Bevorderen sociale
redzaamheid

30 min

30 min

Verkeer/wereldoriëntati
e/levensbeschouwing

15 min

15 min

50 min

50 min

8 uur

7 uur

1 uur

1 uur

Taalontwikkeling incl
voorbereidend
aanvankelijk lezen

Expressie
Werken met
ontwikkelingsmaterialen
Pauze

Bij de kleuters verlopen de activiteiten vaak integraal. Taal- en rekenactiviteiten worden voortgezet
tijdens de spel-/werkles.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 50 min

1 u 50 min

4 u 45 min

4 u 30 min

4 u 30 min

3 u 25 min

3 u 25 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 45 min

4 u 45 min

45 min

45 min

1 u 10 min

1 u 10 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Aanvankelijk lezen incl
taal/spelling

8 u 35 min

Schrijven
2 u 25 min

1 uur

15 min

15 min

30 min

30 min

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

Begrijpend lezen
Spelling
Bevorderen sociale
redzaamheid
Verkeer
Studievaardigheden
Zelfstandig werken
2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 20 min

2 u 20 min

2 uur

2 uur

15 min

15 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Huiswerk en multimedis
Pauze
1 u 15 min

1 u 15 min

Deze onderwijstijden zijn gemiddelden. Mocht in een groep bijv. het rekenonderwijs goed scoren en het
taalonderwijs minder goed, wordt ervoor gekozen om in verhouding meer tijd te spenderen aan taal.
Dit is groepsafhankelijk en soms zelfs leerling- afhankelijk.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal

Het team

Inzet schooljaar 2021- 2022:
Groep 1/2: maandag dinsdag woensdag: Rowi Kierkels-DeJong
Groep 1/2: donderdag: Daniëlla van Deursen
Groep 3/4: maandag t/m donderdag: Hilde Heuvelmans
Groep 3/4: vrijdag: Daniëlla van Deursen
Groep 5/6: maandag, dinsdag + vrijdag: Bianca Metsemakers
Groep 5/6: woensdag, donderdag: Nicolette Derckx
Groep 7/8: maandag t/m vrijdag: Manou Frenken
De intern begeleiders zijn: Judith van Kessel en Kim Hoorens

Vakleerkrachten
9

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Wetenschap en
Technologie

Verlof personeel
Vervanging: Wanneer een leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, afwezig is, zal de directeur trachten
voor een vervanger te zorgen. Hierbij wordt de directeur ondersteund door de vervangersmanager.
Voor informatie met betrekking tot vervangingen verwijzen wij naar het vervangingsbeleid
schoolbesturen Midden-Limburg op de website van Wijzers in Onderwijs:
https://www.wijzersinonderwijs.nl Wanneer een afwezigheid een langere periode gaat duren, worden
de ouders hierover geïnformeerd via ParentCom (BasisOnline Ouderportaal).
Verlof: In de CAO Onderwijs is geregeld onder welke voorwaarden iemand verlof krijgt. Denk hierbij
aan jubilea, huwelijk, overlijden, bezoek specialist, zwangerschapsverlof, e.d.Ouderschapsverlof: Het
onderwijs kent de regeling ouderschapsverlof. Dat betekent dat een leerkracht vrijwillig gedurende een
bepaalde tijd betaald en/of onbetaald verlof kan nemen. De regeling hiervoor is wettelijk vastgelegd.
Professionalisering: Vanwege het snel veranderende onderwijs is het noodzakelijk dat leerkrachten
“bijblijven” in hun vak en dat ze zich bijscholen. Scholing kan plaatsvinden op zowel teamniveau of
individueel niveau. Indien scholing plaatsvindt onder schooltijd worden ouders tijdig geïnformeerd.
Bijzonder budget: Onderwijspersoneel kan ervoor kiezen om vanaf 57 jaar de uren duurzame
inzetbaarheid in te zetten voor verlof. Parttime werk: Soms geven personeelsleden aan dat zij niet
fulltime, maar parttime willen werken. Het schoolbestuur beslist hierover.
Wanneer een leerkracht parttime werkt, zijn er meerdere personen in de groep werkzaam. Wij streven
ernaar om dit te beperken tot 2 personen, echter er kunnen omstandigheden zijn dat we dit niet altijd
kunnen garanderen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in
de buurt. Met SKEM en Wee-play.
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. Vóórschoolse 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. Onze school biedt
voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf
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in de buurt van de school, SKEM en Wee-play. We gebruiken de nieuwe methode van Schatkist en
thema- aanbod. School is niet specifiek een gecertificeerde VVE- school. Leerlingen met een VVE
indicatie worden wel toegelaten en zoveel mogelijk op maat bediend.

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
Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs.
Regelmatig stellen we ons de vijf kwaliteitsvragen:
1.
2.
3.
4.

Doen wij de goede dingen?
Doen wij de goede dingen goed?
Hoe weten we dat? Vinden anderen dit ook?
Wat doen we met deze informatie?

Belangrijk hierbij is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die
genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene worden gedragen. Dit
betekent ook dat er conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op individueel
leerkrachtniveau en schoolniveau. Wij vinden het van belang om hiervoor instrumenten te gebruiken
die valide en betrouwbaar zijn. Instrumenten die wij gebruiken en procedures die gevolgd worden:
•
•

•

Methode gebonden toetsen. Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden waar
nodig tot een groepsplan of een deelgroepsplan.
Leerlingvolgsysteem van het CITO. Resultaten worden besproken binnen de leerlingbesprekingen. Conclusies worden getrokken op leerling-, groeps- en schoolniveau en leiden tot
maatregelen op de genoemde niveaus.
Centrale eindtoets PO. Resultaten worden besproken met leerlingen en ouders.

De resultaten worden geanalyseerd door de groepsleerkracht, intern begeleider en directie op groepsen schoolniveau.Instrument "Analyse en verbeteren" van de stichting Wijzers in Onderwijs dat gericht is
op opbrengsten ( 1-oktobertelling, tussentijdse opbrengsten en eindopbrengsten) en domeinen
(onderwijsleerproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie). Jaarlijks brengen
we deze gegevens in kaart en voeren hierover de professionele dialoog middels collegiale audits.
In het professionele statuut beschrijven we hoe de zeggenschap en autonomie van individuele
leerkrachten op school geregeld is:
•
•
•
•

betrokkenheid bij schoolbeleid
professionele ruimte van het team
betrokkenheid bij besluitvorming
invulling professionalisering

In schooljaar 2020-2021 zullen we werken aan:
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•
•
•
•
•
•

Implementatie methode Staal
Implementatie methode KiVa
Handelingsgericht werken begrijpend lezen en geletterdheid (traject vanuit BCO)
Missie/Visie- traject in het kader van onderzoek fusie
Beleid burgerschapsvorming herijken + nieuwe doelen stellen
Aanbod wetenschap en techniek tijdens atelier (Mad Science)

Hoe bereiken we deze doelen?
We werken op school met het document meerjarenplan/jaarplan. Jaarlijks wordt het jaarplan opnieuw
gevuld en gedurende het schooljaar wordt dit plan 2 maandelijks geëvalueerd met het team en indien
nodig bijgesteld. Deze evaluatie wordt regelmatig gedeeld met MR en via nieuwsbrieven
teruggekoppeld aan ouders/verzorgers. In dit plan worden de speerpunten van het betreffende
schooljaar beschreven. Speerpunten waar we als team mee aan de slag gaan. Op het gebied van de
resultaten maken we een document schoolzelfevaluatie (ZSE). Hierin staan resultaten beschreven met
een uitgebreide analyse. Vanuit deze analyse worden actiepunten geformeerd.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De mate waarin de school ruimte heeft om leerlingen op te nemen in haar groepen of waarin zij
handelingsverlegen dreigt te worden voor kinderen die al op school zijn, wordt voor een belangrijk deel;
bepaald door de balans in de groep voor dat moment. Hieronder verstaan we de ruimte die er voor de
leerkrachten en de leerlingen is, om voor alle leerlingen in de groep een pedagogisch klimaat en een
leeromgeving te bieden waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Hierbij gaat het om de
combinatie van kindkenmerken, groepssamenstelling en de leerkracht van die groep. Bij aanmelding
van een kind geldt ook dat we mee laten wegen bij de aanname van het betreffende kind wat dit zal
betekenen voor de balans in de groep. Ondanks de mogelijkheden die wij op school aan kinderen
kunnen bieden, lukt het niet altijd om alle kinderen de zorg te geven die zij nodig hebben. Wanneer de
problematiek van een kind verder reikt dan onze expertise kunnen we dit kind niet aannemen, of
moeten wij doorverwijzen naar een andere onderwijsinstelling. Wij zoeken dan samen met
ouders/verzorgers naar een geschikte school. Ook als er bij aanmelding onderzoeken lopen, nemen we
dit kind (nog) niet aan en wachten we op de uitslagen van deze onderzoeken, alvorens te beslissen om
wel of niet tot aanname over te gaan.
Leer- en ontwikkelingondersteuning: Binnen onze school streven we ernaar om leerlingen zo lang
mogelijk deel te laten nemen aan het onderwijs binnen de groep. Hiervoor signaleren en registreren
leerkrachten zorgvuldig om hun onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de groep. Daarbij
vallen soms ook leerlingen op die een ontwikkelingsvoorsprong of een ontwikkelingsachterstand
hebben. Door instructie te geven op meerdere niveaus en waar nodig groepsdoorbrekend te werken
kunnen wij de meeste kinderen in hun onderwijsbehoefte bedienen. Indien er reden is om aan te nemen
dat leerlingen het niveau van eind groep 8 niet halen, proberen we het maximale referentieniveau te
bereiken met deze leerlingen. Er wordt dan een OOP (onderwijsontwikkelingsperspectief) opgesteld.
Kinderen met een IQ van 80 of minder kunnen we in principe niet begeleiden. Mogelijk kunnen we niet
voldoen aan de onderwijsbehoeften. Per casus zullen we de situatie bespreken. Indien een kind
voortdurend 1- op 1-begeleiding nodig heeft om te komen tot leren, dan kan onze school dit niet binnen
de basisondersteuning bieden.
Sociaal-emotioneel en gedrag ondersteuning: Wij werken op school met de gedragskalender en de
methode "Kinderen en hun sociale talenten". Dit zorgt voor een doorgaande lijn. Wij ervaren een grens
als een kind voor zichzelf, medeleerlingen of structureel een bedreiging vormt. Het welbevinden van
kind, groep én leerkracht komt daarmee in geding. Ook ervaren we een grens als de rest van de groep
hierdoor te weinig aandacht krijgt.
Fysiek-medische ondersteuning: Afhankelijk van de gevraagde ondersteuning kunnen wij voor een
kind wellicht iets betekenen. Dit zal per casus besproken en overwogen worden. Op school zijn geen
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specifieke hulpmiddelen aanwezig. De meeste ruimten van de school zijn goed toegankelijk voor
kinderen met lichamelijke beperkingen. Leerkrachten zijn in het dagelijks handelen verantwoordelijk
voor alle leerlingen in de groep. Er is geen speciale ruimte beschikbaar indien een leerling behoefte
heeft aan lichamelijke verzorging. Als ouders zelf deze taken op zich nemen of iemand hebben
ingehuurd om de lichamelijke verzorging uit te voeren, biedt de school hiertoe de gelegenheid.
Leerkrachten kunnen deze taak niet op zich nemen omdat ze toezicht moeten hebben op de groep.
Opvoed- en opgroei ondersteuning: De school werkt indien nodig nauw samen met Centrum voor
Jeugd en Gezin.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

SVIB-coach stichting
Orthopedagoog en plusklas
stichting
Ondersteuning vanuit het SWV

-

3.2

-

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
In schooljaar 2021-2022 starten wij met de gecertificeerde KiVa- methode. KiVa is een preventief,
schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van
pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming, stimuleert de sociale vaardigheden en
de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het
pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet
op specifieke individuen. Het motto van KiVa is: Samen maken we er een fijne school van!
Op school is een pestprotocol aanwezig dat ingezet wordt bij vermoedens/signalen van pesten.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Veiligheidsvragenlijst + SCOL + Kijk.
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de SCOL (groep 3 t/m 8) en Kijk
(groep 1/2), instrumenten om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling is echter de observatie van de leerkracht belangrijk. Ook de mening van de leerling zelf
wordt, d.m.v. een vragenlijst binnen SCOL vanaf groep 6, gevraagd. We vergelijken tijdens een
teamvergadering onze bevindingen met elkaar. Het voordeel van de kleine school, waarin de
leerkrachten alle leerlingen goed kennen, is hierbij een positief punt.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen 1x per jaar de Veiligheidsvragenlijst van de Stichting Wijzers in
Onderwijs in. Deze gegevens worden verwerkt en besproken. Hierbij wordt ook gekeken naar de trend.
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Indien nodig worden er acties uitgezet.
Veiligheid op school.
Om de veiligheid voor leerlingen en leerkrachten te waarborgen, krijgt deze veiligheid veel aandacht.
Hiervoor hebben we ook een ontruimingsplan opgesteld dat door de brandweer goedgekeurd is. In dit
plan wordt aangegeven hoe te handelen bij ontruiming. In elke ruimte van de school hangt een
overzicht met de vluchtwegen die gebruikt dienen te worden in geval van ontruiming.Op onze school
zijn enkele leerkrachten in het bezit van een diploma Bedrijfshulpverlener" (BHV). Zij zorgen dat snel en
effectief hulp geboden wordt in voorkomende situaties.Deze BHV-ers volgen minstens eens in de twee
jaar een herhalings/opfriscursus. De school organiseert 2x per jaar een ontruimingsoefening. (1x
aangekondigd en 1x onaangekondigd). De brandweer controleert het schoolgebouw regelmatig. De
school beschikt over een brandweerlogboek waarin alle relevante informatie voor de brandweer zit.In
geval van een echte ontruiming gaan de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar een
verzamelplek . Op deze plek kan het kind opgehaald worden. Voordat het kind meegenomen wordt
moet dit aan de leerkracht doorgegeven worden zodat deze dit kan aantekenen op de
presentielijst.Neem dus het kind nooit mee zonder dit te melden.De verzamelplek is : - 1e
Verzamelplaats, schoolplein achter het schoolgebouw- 2e Verzamelplaats, speelveld Haverbeekstraat.
Zie verder Veiligheidsplan van de stichting:
https://www.wijzersinonderwijs.nl/uploads/documents/95175eadf01a745d7b8b72c4ef92f7e1.pdf

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Rowi de Jong

rowi.dejong@wijzersinonderwijs.eu

vertrouwenspersoon

Manou Frenken

manou.frenken@wijzersinonderwijs.eu
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen
samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. We zien ouders:als partner in de
opvoeding. Ouders worden zo nauw mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school
door ouder-kindgesprekken en door een beroep op ouders te doen om zitting te nemen in de
medezeggenschapsraad (MR) en oudervereniging (OV). Daarnaast vragen we ouders regelmatig om te
assisteren bij activiteiten; als partner in het leren. We verwachten van ouders betrokkenheid bij het
leerproces van hun kinderen maar ook betrokkenheid bij de school als organisatie. Ouders proberen
door middel van hun opvoeding de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen, leerkrachten doen dit
door het kind op school les te geven. Zo spelen ze beiden een belangrijke rol in de ontwikkeling van een
kind. Thuis en school zijn voor een kind de twee belangrijkste omgevingen. Wanneer ouders en
leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over hoe ze het kind ondersteunen bij het leren kunnen ze
samen afstemmen hoe ze dit het beste kunnen doen. Dit kan op diverse momenten. Als educatieve
partners kunnen ouders en leerkrachten samen het kind het beste ondersteunen en kan het kind zich
nog beter ontwikkelen.
Uitgangspunt is wederzijds leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het
kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders en vertrouwen. De leerkracht respecteert de ouder als
opvoeder en de ouder respecteert het vakmanschap van de leerkracht.Ouders en school regelmatig
met elkaar in contact komen. Dit kan op diverse momenten.
Aan het begin van ieder schooljaar krijgen jullie een lijstje met daarop verschillende activiteiten waarbij
we als school jullie hulp en ondersteuning bijzonder op prijs stellen. Dit doen we omdat ouderhulp al
jaren een wezenlijk onderdeel vormt binnen het onderwijs. En niet voor niets. In het jonge leventje van
de kinderen spelen de ouders natuurlijk de belangrijkste rol. Ouders wijzen als eersten het kind de lange
weg naar de zelfstandigheid. Dan komt (evt.) de kinderopvang, de peuterspeelzaal en op een gegeven
moment gaat jullie kind naar de basisschool. En ook daar proberen leerkrachten de kind(eren) zo goed
mogelijk te begeleiden. Een goed contact tussen school en ouders is belangrijk: je bezoekt
ouderavonden, leest de informatie op het Ouderportaal, volgt je kind middels Mijn Rapportfolio enz.
Maar hoe het er werkelijk in de praktijk aan toe gaat leer je het beste door je op te geven voor
ouderhulp. Daardoor raak je meer betrokken bij de school, heb je meer het gevoel samen met school
bezig te zijn met de ontwikkeling van je kind(eren).

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
•

BasisOnline Ouderportaal:De school informeert de ouders over algemene zaken vanuit de school
of groep via BasisOnline Ouderportaal. Dit is een veilig digitaal platform. Ouders en school
houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte en werken met elkaar samen om een
optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te maken. Daarnaast kunnen ouders via dit
ouderportaal het kind ziek melden en/of verlof aanvragen. Het programma wordt ook gebruikt
voor het plannen van ouder-kindgesprekken.In het ouderportaal is ook de jaarkalender van de
school opgenomen.

16

•

Ouder-kindgesprekken: We vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de
ontwikkeling van hun kind.Aan het begin van het schooljaar zijn de zogenaamde omgekeerde
oudergesprekken. Tijdens die gesprekken staan niet de resultaten van je kind centraal – dat kan
ook niet, want je kind is nog maar een paar weken bezig – maar het welbevinden van je kind.
Welk karakter je kind heeft, waar hij of zij warm voor loopt, wie zijn vrienden zijn. Welke
verwachtingen jullie hebben voor het nieuwe schooljaar? Alles, kortom, wat je kind nodig heeft
en wat de leerkracht moet weten om het schooljaar tot een succes te maken. Na de CITO-toetsen
in januari is het kind-oudergesprek n.a.v. het portfolio. Wij werken met Mijn Rapportfolio. Ouders
en kinderen kunnen hier het hele schooljaar in kijken en de vorderingen volgen. Aan het einde van
het schooljaar is er nog een kind-oudergesprek n.a.v. het portfolio om het schooljaar samen met
de leerkracht af te ronden. Voor groep 8 is de gesprekkencyclus anders: zij hebben in oktober nog
een gesprek waarin een voorlopig schooladvies gegeven wordt. In februari zijn de
adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. U
bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we
naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden
om het probleem wel op te lossen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de
vertrouwenspersoon/klachtencommissie. Ons bestuur heeft het landelijke model klachtenregeling
ondertekend. Als u een formele klacht heeft dan dient u die zo mogelijk schriftelijk in te dienen bij de
klachtencommissie. Voor verdere informatie verwijzen we naar de klachtenregeling zoals die op school
ter inzage ligt.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderpanel

•
•
•

Begeleiden van groepjes kinderen tijdens schoolreis, speurtocht, sportdag, sponsorloop, etc.
Hulp bij allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstmis, carnaval, etc.
Ondersteunen schoolbieb/verkeersouders/schoonmaken van materialen.Activiteiten met kleine
groepjes leerlingen, bijvoorbeeld: spelletjes, lezen, etc.

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 € 10,00
Daarvan bekostigen we:
•

extra materialen creatieve vakken

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De oudervereniging vraagt aan de ouders van elke leerling om lid te worden van de oudervereniging.
Hiervoor betalen de ouders een jaarlijkse contributie. Van dit geld worden o.a. de Kerstmiddag,
Sinterklaasmiddag, Paaslunch, Avondvierdaagse en nog een aantal andere activiteiten voor de
kinderen bekostigd. Tevens springt de oudervereniging financieel bij waar dit mogelijk is. De contributie
van de oudervereniging is vrijwillig dus niet verplicht. De school sluit geen leerlingen van activiteiten
onder schooltijd uit, waaraan de oudervereniging een financiële bijdrage levert wanneer ouders deze
vrijwillige contributie niet betalen.
De bijdrage voor het schoolreisje hebben we nog niet vastgesteld voor dit schooljaar. Deze is
afhankelijk van de bestemming van het schoolreisje en wordt later geïnd. Ook de bijdrage voor het
schoolverlaterskamp is nog niet vastgesteld. Deze is afhankelijk van de bestemming en het aantal
schoolverlaters.

ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN!!
De school sluit geen leerlingen van deze activiteiten uit wanneer ouders de vrijwillige bijdrage niet
betalen. Evt. kunnen ouders contact opnemen met Stichting Leergeld. Stichting leergeld is een
organisatie die gelden werft ten behoeve van de in dit gebied woonachtige personen, die zelf niet alle
noodzakelijke kosten van educatieve ontwikkeling, recreatie, sociale en sportieve ontplooiing van hun
kinderen in de leeftijd van in principe vier tot achttien jaar, kunnen opbrengen en waarvoor de
mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening zijn uitgeput of niet toereikend zijn.
MEEDOEN = MEER KANSEN! Sinds dit jaar is ook de gemeente Echt-Susteren officieel aangesloten bij
Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg. Dit betekent dat vanaf nu ook kinderen uit
de gemeente Echt-Susteren gebruik kunnen maken hiervan en ondersteuning kunnen ontvangen bij
het uitoefenen van hun hobby, ook als daar thuis niet voldoende financiële middelen voor
zijn. Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg helpen graag door de contributie en
eventueel de benodigde attributen te betalen. Heeft u of kent u kinderen die ook graag willen
meedoen maar waarvoor dit om financiële redenen niet mogelijk is? Het Jeugdfonds werkt met
intermediairs. Neem dan gerust contact met op met de consulenten van Jeugdfonds Sport Limburg en
Jeugdfonds Cultuur Limburg. Zij zijn bereikbaar per e-mail
via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl en telefonisch via 06-509 045
04 www.jeugdfonds.nl/Limburg.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als een kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet tijdig op school kan zijn, verzoeken wij
de ouders dit voor 8.15 uur via BasisOnline Ouderportaal aan de groepsleerkracht door te geven.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlofaanvraag kan via BasisOnline Ouderportaal aangevraagd worden. Het toekennen van verlof
wegens bijzondere omstandigheden gaat altijd via de directeur van de school.

4.4

Toelatingsbeleid

Ongeveer een jaar voordat uw kind 4 jaar wordt kunt u uw kind aanmelden. Dit kan via het
aanmeldformulier dat u kunt vinden op de website onder het kopje 'nieuwe leerlingen'
(www.opdeslek.nl)
Ongeveer 2 à 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Tijdens
dat intakegesprek wordt bekeken of uw kind bij ons naar school kan komen en/ of in welke groep hij/ zij
geplaatst kan worden. Er worden ook afspraken gemaakt m.b.t. plaatsing, oefenmomenten etc.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

We vinden dat de leerlingen de mogelijkheden waarover zij beschikken zo volledig mogelijk moeten
benutten. Met andere woorden: “Eruit halen wat er in zit”. De ontwikkeling van ieder individueel kind
wordt nauwgezet gevolgd. Dit realiseren we via een systeem van observeren, signaleren, analyseren,
voorbereiden en uitvoeren van oplossingen. Dit belangrijke proces controleren we door middel van
methodegebonden toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO. In groep 8 de CITOEindtoets. Toetsresultaten verschillen van jaar tot jaar, afhankelijk van de mogelijkheden van de
leerlingen.
De gegevens van de toetsen van de groepen, de zogenoemde tussenopbrengsten, leiden eveneens tot
het maken van nieuw beleid. De ouders ontvangen informatie over de toetsresultaten en de daaruit
voortvloeiende activiteiten. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van de
school. Voor de ontwikkeling van de school gebruiken we managementrapportages, instrumenten voor
kwaliteitszorg, tevredenheidsonderzoek en het inspectierapport. Zo blijven we steeds bezig met de
vernieuwing van het onderwijs.

5.2

Resultaten eindtoets

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

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

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
86,7%

Basisschool op De Slek

96,1%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
41,3%

Basisschool op De Slek

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Diaeindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

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

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-(g)t

40,0%

havo

30,0%

vwo

20,0%

onbekend

10,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Verantwoordelijkheid

Eerlijkheid en openheid

Waarden en normen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zowel als leidraad voor ons eigen
gedrag als voor datgene dat we de kinderen leren. Vanuit de waarden formuleren we in het team, maar
ook samen met kinderen en ouders, concrete normen: afspraken voor gedrag waar ieder zich aan houdt
en waar we elkaar ook op aanspreken.
Centraal daarbij staan voor ons een goed pedagogisch klimaat en het eigen voorbeeldgedrag. Goede
relaties en contacten met de omgeving van het kind vinden we erg belangrijk. De driehoek kind-oudersschool staat centraal. Met ouders streven we naar tweezijdige communicatie: ouders niet alleen
informeren óver hun kind maar vooral ook náár wat zij vinden hoe het gaat met hun kind

Werkwijze Sociale opbrengsten
We gaan uit van de basisregel:”De school is van ons allemaal, maak er samen een fijne school van”. We
werken vanuit deze basisregel en stellen enkele subregels centraal:
•
•
•
•

We leren van en met elkaar
Ik ben beleefd en let op mijn woorden
Ik kom op voor mezelf, maar houd rekening met de ander
Iedereen hoort erbij; samen sterk.

De regels hebben we visueel gemaakt in de `gedragsboom` in onze hal.In de groepen worden er met de
leerlingen aan het begin van het schooljaar groepsregels opgesteld.
In schooljaar 2021-2022 starten wij met de gecertificeerde KiVa- methode. KiVa is een preventief,
schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van
pesten op basisscholen.
Omdat het team naast het geven van onderwijs ook opvoedkundige taken heeft, is een goed contact
met de ouders belangrijk. Wij streven ernaar vanuit wederzijds respect een open sfeer te creëren, zodat
jullie altijd terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Ook vinden we een afstemming tussen
schoolsituatie en thuissituatie zeer belangrijk.
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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 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: woensdagmiddag vrij
Vrijdag: Groep 1 en 2 hebben VRIJ

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKEM en Wee-Play, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKEM en Wee-play, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Kinderen die gebruik maken van de voor- en/of naschoolse opvang worden door betreffende
organisatie naar onze school gebracht en/of opgehaald. U kunt informatie krijgen bij de verschillende

24

opvangorganisaties m.b.t. opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties (zie hierboven).

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag stichting

04 oktober 2021

Herfstvakantie

23 oktober 2021

Studiedag school

06 december 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

studiedag school

17 februari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

Paasmaandag

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Pinkstermaandag

06 juni 2022

Studiedag stichting

07 juni 2022

Zomervakantie

23 juli 2022

31 oktober 2021

09 januari 2022

06 maart 2022

08 mei 2022

04 september 2022

Vrijdag 24 december 2021: kerstviering alle groepen. De leerlingen van groep 1/2 komen dan ook naar
school; zij hebben op maandag 20 december 2021 vrij.
Vrijdag 25 februari 2022: carnaval op school voor alle groepen. De leerlingen van groep 1/2 komen dan
ook naar school; zij hebben op maandag 21 februari 2022 vrij.
Vrijdag 22 april: Pasen/ koningsspelen. De leerlingen van groep 1/2 komen dan ook naar school; zij
hebben op dinsdag 19 april 2022 vrij.
Groep 3/4 heeft nog 3 extra vrijdagen vrij: 5 november 2021+11 maart 2022+3 juni 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Bereikbaar

Dag(en)

Tijd(en)

maandag t/m vrijdag

8.00 uur- 17.00 uur

Op school hanteren wij geen spreekuur. Mocht u interesse hebben in een afspraak kunt u contact
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opnemen met de directeur via het telefoonnummer: 0475-481877
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