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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 enz. 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 Op de Zandtange
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Christelijke Basisschool Op de Zandtange
Zandtangerweg 29
9584AL Mussel
 0599454814
 http://www.opdezandtange.nl
 directie.zandtange@sgperspectief.nl
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Schoolbestuur
Scholengroep Perspectief
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 1.965
 http://www.scholengroepperspectief.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Ellen van der Veen

directie.zandtange@sgperspectief.nl

Intern begeleider

Klasina Oosterhoff

klasina.oosterhoff@sgperspectief.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

132

2020-2021

Het leerlingenaantal van Op de Zandtange is de afgelopen jaren stabiel gebleven. We zien zelfs een
kleine groei. De afgelopen twee jaar zien we met name een stijging in de aantallen in de
kleutergroepen.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Oog voor verschillen

Christelijke identiteit

Instructierijke school

Omzien naar elkaar

Samen verantwoordelijk

Missie en visie
Als team van Op de Zandtange hebben we samen naar vier woorden gezocht die voor ons weergeven
waar we als school voor staan. Dit zijn: Leren, Geloof, Zorg en Uniek. We hebben dit samengevat in de
zin 'Liefde laat je leren'. We vinden het belangrijk naar kinderen te kijken zoals Jezus dat deed; vanuit
liefde.
Het aspect leren hebben we het afgelopen jaren opnieuw onder de loep genomen. We hebben ons als
team geprofessionaliseerd op het gebied van Expliciete Directe Instructie (EDI). Dit houdt kort gezegd
in dat we onze instructievaardigheden hebben verrijkt. We Bieden nieuwe stof aan door middel van een
goed opgebouwde instructie. Daarna gaan de kinderen klassikaal samen met de leerkracht de stof
oefenen, vervolgens mogen de kinderen het samen met andere leerlingen proberen en daarna mogen
ze alleen aan de slag. De leerkracht laat de kinderen pas alleen werken als ze de stof begrepen hebben.
Onderwijs op onze school richt zich op het aanleren van kennis, het omgaan met elkaar, participeren in
de maatschappij en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Identiteit
Op de Zandtange heeft een christelijke identiteit. Dit houdt in dat we het belangrijk vinden kinderen
voor te leven dat we ons vertrouwen in God stellen en ons van Hem afhankelijk weten. We willen de
kinderen en de ouders zien zoals Jezus hen ziet. Daarnaast vinden we het van belang kinderen te leren
op een verantwoordelijke manier met de schepping om te gaan. Het thema 'duurzaamheid' verbinden
we daar mee. We willen onze leerlingen laten opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke jong
volwassenen, dit verweven we in het thema 'maatschappelijke verantwoordelijkheid'.
Aangezien wij de betrokkenheid van ouders hierbij heel belangrijk vinden, willen we onderstaande
samen met u als ouders doen.
Op onze school vinden wij het belangrijk dat:
•
•
•
•
•

we uitgaan van en samen werken aan christelijke waarden en normen
we respectvol en open met elkaar omgaan
iedereen zich hier veilig en geborgen voelt
we samen verantwoord met de schepping en het milieu omgaan
we iedereen de ruimte geven zich te ontplooien

4

•

we leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op onze school hebben we naast een Intern Begeleider ook leerkrachten die gespecialiseerd zijn op een
bepaald vakgebied. Op dit moment hebben we binnen onze school een taalcoördinator, een
rekencoördinator, een gedragsdeskundige en een hoogbegaafdheidsspecialist. We hebben dus veel
expertise in huis die we kunnen in zetten om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk vorm te geven
en om het welzijn van uw kind goed te kunnen monitoren.

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

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

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

Wereldoriëntatie, kunst
en crea

7 u 15 min

8 uur

3 u 15 min

3 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

45 min

45 min

5 u 15 min

5 u 45 min

Levensbeschouwelijk
onderwijs

2 uur

2 uur

Motorische
ontwikkeling/schrijven

30 min

45 min

Sociaal emotionele
ontwikkeling

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen/taal
Rekenen
Muziek
Beweging

Fruit eten
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Bij groep 1 en 2 zijn de vakken niet zo strak te scheiden. De verschillende ontwikkelingsgebieden zoals
taal, reken, zintuigelijke, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling zitten verweven in het totale
aanbod.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

3 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 u 30 min

5 uur

6 u 30 min

7 uur

7 uur

8 uur

6 u 20 min

6 u 15 min

6 uur

6 u 15 min

6 u 15 min

5 u 30 min

6 u 40 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 40 min

1 u 40 min

1 u 40 min

1 u 40 min

1 u 40 min

1 u 40 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociaal emotioneel
(Kanjer)

45 min

45 min

Bij het maken van de te besteden tijd aan de vakken is gekeken naar wat de groep nodig heeft. Aan de
hand van de groepsplannen is bepaald hoeveel tijd er voor elk vak weggezet is.

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

2.2

Bibliotheek

Het team
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Ons team telt leerkrachten van verschillende leeftijden. We hebben twintigers, dertigers, veertigers en
vijftigers in dienst. Naast leerkrachten hebben we een onderwijsassistent, een dagdeel een
administratief medewerker en een dag een conciërge in dienst.
Tevens zijn een logopedist en een kinderfysiotherapeut wekelijks bij ons op school om kinderen extra te
ondersteunen. Mocht inzet van hen nodig zijn dan gaat dit altijd via ouders. De leerkracht neemt dan
contact met u op.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft zullen we altijd eerst proberen dit intern op te lossen.
Wanneer er voor een groep twee leerkrachten staan zullen we eerst proberen de duo-partner in te
zetten. Lukt dit niet dan kunnen we als onderdeel van Scholengroep Perspectief een beroep doen op
het vervangingsfonds. Ook kan het voorkomen dat een ander teamlid die dag extra kan en wil werken
en de afwezige leerkracht vervangt.
Gezien het lerarentekort komt het helaas ook voor dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. In
dat geval is de betreffende groep vrij. We doen ons best u zo ver mogelijk van te voren daarvan op de
hoogte te stellen.

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 Stichting peuterwerk, we krijgen van hen indien nodig een warme overdracht. .
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. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij
zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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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
In het schooljaar 2019/2020 hebben we ons als team verdiept in het gedachtegoed van EDI (Expliciete
Directe Instructie). We hebben hiermee geëxperimenteerd en onderling ervaringen uitgewisseld. In het
schooljaar 2020/2021 is het werken volgens EDI een vast onderdeel van onze instructies geworden en in
het schooljaar 2021/2022 gaan we dit verder uitwerken.
Zo maken we gebruik van controle van begrip wanneer we een instructie doen. Met een handige
werkvorm kan de leerkracht in één oogopslag zien of alle kinderen de instructie begrepen hebben en
hier op inzetten. Op deze manier blijkt niet pas achteraf bij het nakijken van het werk of een leerling het
begrepen heeft. De principes van EDI zijn gericht op het activeren van voorkennis van leerlingen, een
instructie van de leerkracht, begeleide inoefening, leerlingen samen de stof laten uitwerken in
bijvoorbeeld een som en daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag.
In het schooljaar 2020/2021 hebben we een nieuwe rekenmethode geïmplementeerd: Getal en ruimte
junior. Deze methode werkt ook volgens het EDI principe. Het team heeft een scholing gevolgd om
goed met deze methode te kunnen werken. Het komend jaar willen we de methode nog sterker
neerzetten binnen onze school. Met name het geven van directe goede feedback aan de kinderen en
het onderdeel automatiseren zullen hierbij aandacht krijgen.
Met de komst van de schoolbibliotheek binnen onze school in 2019 hebben we een ruime keus aan
boeken waar de kinderen uit kunnen kiezen. In het schooljaar 2021/2022 willen we met de aanschaf van
een nieuwe methode voor technisch lezen dit vak een vast onderdeel laten worden van ons
lesprogramma. Door meer aandacht te besteden aan het verklanken van woorden en van woorden tot
zinnen willen we het lezen op een hoger plan brengen.
In het schooljaar 2021/2022 nemen we een nieuwe methode voor Engels in gebruik 'Stepping stones
junior'. Vanaf groep 5 zullen de kinderen nu les krijgen in de Engelse taal.
De oudercontacten waren een belangrijk speerpunt voor ons het afgelopen jaar. Helaas heeft de
pandemie hier roet in het eten gegooid. We hopen het komend jaar de koffieochtenden met u weer op
te kunnen pakken. Daarnaast zijn we blij dat ouderavonden en ouders binnen de school (met in acht
nemen van de maatregelen) weer mogelijk zijn.
In het schooljaar 2021/2022 zullen we beginnen met het implementeren van de Kanjertraining binnen
onze school. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van het onderling vertrouwen in groepen.
Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een
prettig schoolklimaat. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een
positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Hierin komt ook ons thema
ouderbetrokkenheid weer naar voren.
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Verder zullen we als team in het schooljaar 2021/2022 met een 2 jarig traject starten bij Academica. We
zullen ons deze jaren gaan richten op een professionele cultuur, persoonlijk leiderschap en visie op
leren, feedback geven aan elkaar als collega's en aan de leerlingen.

Hoe bereiken we deze doelen?
Met de directeur, intern begeleider en de taal- en rekencoördinator hebben we elke vier weken overleg.
We kijken dan samen hoe de stand van zaken binnen de school is, welke successen we kunnen vieren en
aan welke onderdelen we aandacht moeten schenken.
Daarnaast heeft het MT wekelijks overleg over o.a. zorgleerlingen en het reilen en zeilen binnen de
school.
De directeur vormt samen met twee collega directeuren een leerkring. Door middel van intervisie en
meekijken met elkaar kunnen we van elkaar leren en houden we elkaar scherp.
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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.
Alle scholen hebben afgesproken welke ondersteuning op elke school in elk geval geboden wordt, de
zgn. basisondersteuning. Daarnaast bieden scholen ook extra ondersteuning. Dit kan per school echter
verschillen. Elke school heeft dit vastgelegd in het zgn. Schoolondersteuningsprofiel. Als wij niet (meer)
weten hoe we aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind moeten voldoen, dan wordt het Steunpunt
Passend Onderwijs ingeschakeld. Deze deskundigen helpen ons om andere mogelijkheden voor
ondersteuning in kaart te brengen en deze uit te voeren. In dit traject wordt er te allen tijde nauw
samengewerkt met de ouders. Mochten deze extra interventies ook onvoldoende resultaat opleveren
of als wij niet in staat zijn om deze begeleiding te bieden, dan gaan we samen met u zoeken naar een
andere, beter passende plek. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal
(basis) onderwijs.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist
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Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

5

Rekenspecialist

8

Specialist hoogbegaafdheid

4

Taalspecialist

8

Fysiotherapeut

-

Logopedist

-

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
In het schooljaar 2021-2022 gaan we starten met het werken met de Kanjertraining. We leren de
kinderen dat het belangrijk is dat we met elkaar kunnen bijdragen aan het fijn schoolklimaat. We
bespreken dat iedereen daar een aandeel in heeft en dat we elkaar kunnen helpen. Preventief besteden
we dus veel tijd aan het omgaan met elkaar en de keus die je hebt in welk gedrag je laat zien.
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Mocht dit nodig zijn dan is er op school een pestprotocol aanwezig.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Zien!.
We namen jaarlijks bij de kinderen van groep 5-8 de vragenlijsten van Kanvas af. Dit jaar zijn we gestart
met de Kanjertraining en zullen we het programma wat daarbij hoort gaan gebruiken. Dit programma
heet Kanvas. Hiermee brengen we de (emotionele) veiligheid van kinderen in kaart. Daarnaast vullen
leerkrachten ook zelf observatielijsten in. Door de lijsten van kinderen en leerkracht naast elkaar te
leggen krijgen we een helder beeld of kind en leerkracht dezelfde kijk en beleving hebben over
veiligheid in de klas.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Migchels

henrieke.migchels@sgperspectief.nl

vertrouwenspersoon

Brouwer-de Jonge

kleurjed@gmail.com
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid op Op de Zandtange vinden we heel belangrijk. Vaak wordt participatie (helpen,
ondersteunen) en betrokkenheid (meeleven) door elkaar gebruikt. Wij vinden het fijn wanneer ouders
meeleven met de school door hun kind te ondersteunen in het werk, mee te leven met school om zo
samen met ons aan goed en mooi onderwijs te werken.

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

•
•
•
•

via de Parro app; hierin staat nieuws uit de groepen maar ook mededelingen over bijvoorbeeld
ziekte van een leerkracht
ouders kunnen inloggen op het ouderportaal van Parnassys om de (toets) gegevens van hun
eigen kind in te zien
we houden jaarlijks één of meerdere ouderavonden
vier keer per jaar is er gelegenheid om in te tekenen voor een spreekmoment, wanneer u de
leerkracht wilt spreken kunt u hiervoor intekenen. Liever hebben we dat ouders ons even
aanspreken of een afspraak maken wanneer ze ons willen spreken
twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een koffieochtend om met de directeur en intern
begeleider schoolzaken door te spreken
twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis
elke maand krijgt u via de mail een nieuwsbrief met daarin zaken die met het reilen en zeilen op
school te maken hebben
website en facebook

Klachtenregeling
Zoals u hopelijk inmiddels heeft begrepen, willen wij graag een school zijn met ‘lage drempels’. Als u
zich ergens zorgen over maakt of het ergens niet mee eens bent, gaan wij er van uit dat u contact met
ons opneemt. Iedereen is erbij gebaat om dergelijke zaken zo snel mogelijk tot een goede oplossing te
brengen. In de eerste plaats richt u zich tot de leerkracht van uw kind. Als een oplossing uitblijft of als
de problemen blijven, wordt de directeur erbij betrokken. Het College van Bestuur van onze school
heeft, volgens de bepalingen van de Wet op het Primair Onderwijs, een klachtenregeling vastgesteld.
Op teamniveau is er een contactpersoon aangesteld bij wie u zich kunt vervoegen. Tevens is er iemand
van buiten de geledingen van de school die optreedt als vertrouwenspersoon. Namen en
telefoonnummers van contactpersonen en/of de vertrouwenspersoon kunt u vinden in de
informatiegids, deze gids krijgt u aan het begin van ieder schooljaar.
De uitgebreide Klachtenprocedure is te vinden op de website van Scholengroep Perspectief en op die
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van alle scholen. Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. De adresgegevens
van deze commissie staan achterin de informatiegids vermeld. Voor meer informatie verwijzen we u
naar de website www.onderwijsgeschillen.nl. Daar staat ook vermeld op welke manier u een klacht
kunt indienen.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Jaarlijks houden we twee keer een koffieochtend
Schoolcommissie

•
•
•

Ouders worden ingezet en gevraagd mee te helpen bij de volgende activiteiten: Excursies, uitstapje,
schoolactiviteiten als Koningsdag, sportdag, luizenopsporingsteam, schoolbibliotheek.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00
Daarvan bekostigen we:
•

Vaderdag, Moederdag, Pasen en andere schoolvieringen en afscheidscadeau groep 8

•

Kerst

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreis (elk jaar voor alle groepen) en schoolkamp (groep 8, in dat jaar gaat deze groep niet op
schoolreis).
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De ouderbijdrage is 20 euro per kind met een maximum van 50 euro per gezin.
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, wanneer u om wat voor reden dan ook dit niet kunt of
wilt betalen dan heeft dit geen gevolgen voor uw kind. Hij/zij kan gewoon meedoen met de activiteiten
die onze school organiseert.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind ziek melden via de Parro app of u kunt naar school bellen 0599-454814.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
U kunt buiten de reguliere schoolvakanties verlof aanvragen via het verlofformulier dat u op school
kunt verkrijgen en op de website staat. De directeur zal u dan laten weten of u verlof is toegekend.
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4.4

Toelatingsbeleid

Ouders kunnen hun kind aanmelden als zij de kernwaarden van het christelijk onderwijs
onderschrijven.Na het aanmelden kijken wij welke onderwijsondersteuning het kind nodig heeft en of
wij die kunnen bieden. Wij beslissen hierover binnen 6 weken. Wij vragen toestemming aan de ouders
om contact op te nemen met de school of instelling waar het kind is ingeschreven. Als wij niet kunnen
voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind, dan gaan we hierover in gesprek met de ouders. Wij
motiveren ons antwoord en helpen de ouders om een goede school voor hun kind te vinden.

4.5

Communicatie en AVG

Op onze school maken we gebruik van de Parro app. De app is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem
Parnassys. We gebruiken deze app voor berichtgeving wat de groep van uw kind aangaat. Ook worden
via deze app de spreekmoment met ouders geregeld. Voor het innen van gelden gebruiken we
Schoolkassa, deze is weer gekoppeld aan de Parro app. Tevens ontvangt u inloggegevens om thuis het
leerlingvolgsysteem (Parnassys) van uw kind in te kunnen zien.
Via de Parro app kunnen ouders uit een groep ook contact leggen met elkaar.
We vragen u jaarlijks toestemming voor het gebruik maken van gegevens van uw kind via de Parro app.
Te denken valt aan publicatie op de sociale media, het maken van foto's voor de Parro app enz. Dit alles
in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De ontwikkeling van de kinderen volgen we op meerdere manieren: observatie, correctiewerk, toetsen
uit de methode en methode-onafhankelijke toetsen van Cito. Deze toetsen worden naast de
methodegebonden toetsen afgenomen. Ook correctiewerk geeft veel informatie over de verwerking
van de leerstof. De scores van deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem opgenomen en
gedurende de gehele schoolperiode gevolgd en digitaal bewaard. Door vroegtijdige signalering kunnen
wij op tijd ons leerstofaanbod aanpassen aan de groep of een individuele leerling. Een leerling kan best
een eigen programma hebben en dan toch goed in de groep meedraaien en zich daar fijn bij voelen.
Aangezien de cijfers ook iets zeggen over het groepsniveau, gebruiken we de gegevens om te kijken
hoe onze school scoort. We doen dit na de afname van de toetsen in februari en juli. Een school met
leerlingen als die van ons, moet een bepaalde vaardigheidsscore kunnen halen op groepsniveau. We
hebben een aantal normen/doelen daarvoor opgesteld. Per Cito-ronde kijken we of we de doelen
hebben gehaald. We kijken daarbij wat goed is gegaan, wat we willen voortzetten en we kijken ook naar
wat beter zou kunnen. Verder geldt wat ons betreft dat Cito-toetsen momentopnamen blijven die naast
het andere werk van de leerlingen gebruikt worden om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
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.
Op onze school gebruiken we als eindtoets de DIA toets. Deze eindtoets wordt digitaal afgenomen. Dit
afnemen gebeurt in één dagdeel. De uitslag is een aantal dagen later bekend. In november nemen we in
proeftoets af. Op deze manier hebben de kinderen kunnen ervaren hoe de eindtoets in elkaar steekt,
daarnaast kunnen wij met de uitslag zien welke onderdelen nog extra aandacht nodig hebben.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,1%

Christelijke Basisschool Op de Zandtange

95,3%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
57,7%

Christelijke Basisschool Op de Zandtange

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (47,3%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Op onze school werken we met de Plaatsingswijzer, hierin houden we de Cito scores van groep 6, 7 en 8
bij.
Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies mee. Dit advies wordt door de leerkracht met de
leerling besproken. Naast de gegevens van de plaatsingswijzer kijken we naar de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem en de belangstelling (motivatie), zelfstandigheid (werkhouding), reflectie,
huiswerkattitude, onderwijsondersteunende opstelling thuis, veerkracht bij moeilijkheden en
algemene kennis van de leerling.
Met dit advies heeft u alvast richting om te gaan kijken op de open dagen van de verschillende
voorgezet onderwijs scholen.
Wanneer uw kind in groep 8 zit krijgt het in februari van ons het definitieve advies. Wanneer dit advies
afwijkt van het voorlopige advies wordt u uitgenodigd voor een gesprek hierover. Natuurlijk bent u ten
alle tijde van harte welkom wanneer u bij een niet afwijkend advies toch graag met ons in gesprek wilt.
De leerkracht zal ook in groep 8 individueel met elke leerling het advies bespreken.
In mei nemen we de DIA eindtoets bij de leerlingen van groep 8 af. Mocht de uitslag daarvan hoger zijn
dan het advies van februari dan nemen we altijd contact met u op. Dit om te kijken of het nodig is het
advies naar boven bij te stellen. We vinden het belangrijk dat ouders, leerling en school het eens zijn
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over het uiteindelijke advies omdat ons advies bindend is voor de voortgezet onderwijs school van uw
keus. Valt de score van de DIA eindtoets lager uit dan het advies van februari dan zijn hier geen
consequenties aan verbonden voor uw kind.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

15,4%

vmbo-k

23,1%

vmbo-(g)t

23,1%

vmbo-(g)t / havo

7,7%

havo

30,8%

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:

Vertrouwen

Respect

Veiligheid

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals
samenwerken, verantwoordelijkheid, respect, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale
competenties dragen daarmee bij aan een positief en veilig klimaat op school, het verbeteren van de
leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Vanuit de Kanjertraining nemen we mee dat
vertrouwen de basis is van het omgaan met elkaar. Aan het begin van elk schooljaar leggen we hier dan
ook nadruk op. We vragen de kinderen en elkaar of we te vertrouwen zijn. Wanneer dit openlijk naar
elkaar uitgesproken wordt kunnen we daar de rest van het jaar op terug komen. We gebruiken de
Kanjermethode om dit vertrouwen bij de kinderen en bij elkaar te bevorderen.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Met het team hebben we ons gebogen over wat we hierin belangrijk vinden. Kort maar krachtig hebben
we het samengevat in 'Liefde laat je leren". We willen vanuit de liefde van Jezus naar kinderen kijken en
hen tijd en ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen. Wij hebben als school de zorg voor de
kinderen van onze school. Deze zorg vatten we breed op. We denken daarbij o.a. aan de emotionele
zorg, de zorg om kinderen te laten groeien tot respectvolle en verantwoordelijke burgers in onze
maatschappij. We willen daarbij aansluiten bij het unieke wat elk kind in zich heeft. We willen kinderen
tijd en ruimte gunnen om zich hierin te kunnen ontwikkelen.
Dit betekent ook dat sociale opbrengsten iets is van ons allemaal. Daarin neemt de school het voortouw
en sluiten we graag aan bij ouders en zorg.

21

6

Schooltijden en opvang

Op onze school hanteren we het 5 gelijke dagen rooster. Alle kinderen gaan vijf dagen van 8.30 uur tot
14.00 uur naar school. Met uitzondering van groep 1-4 zij zijn vrij op vrijdagmiddag om 12.00 uur. Groep
1 is daarnaast ook nog om 12.00 uur vrij op woensdagmiddag.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: Groep 1 om 12 uur vrij
Vrijdag: Groep 1-4 om 12 uur vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
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
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedagen

02 september 2021

03 september 2021

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Studiedag

15 november 2021

15 november 2021

Margedag groep 1-4

06 december 2021

06 december 2021

Studiedag

20 december 2021

20 december 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Studiedag

18 januari 2022

18 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Studiedag

16 maart 2022

16 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaartvakantie

21 mei 2022

29 mei 2022

Pinkstermaandag

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Tijd(en)

Ellen van der Veen, directeur

Maandag tot en met donderdag

8.30-17.00

Klasina Oosterhoff, IB-er

Maandag en donderdag

8.30-17.00

U kunt de directie altijd bereiken via de Parro app. Dit kan ook op vrijdag en in het weekend. Afhankelijk
van de inhoud van uw bericht zult u reactie snel reactie krijgen en bij minder spoedeisende zaken de
eerstvolgende werkdag.
U kunt de werkende leerkrachten altijd na schooltijd bereiken tot half 4.
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