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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt geschreven 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 manier 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 Kerkewei

Kitty Engelbertink (locatieleider)

Jasper Diele (directeur) 

Voorwoord
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Contactgegevens

De Kerkewei
Kerkewei 2
7596KN Rossum (Overijssel)

 0541625234
 info.kerkewei@konot.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

2

mailto://info.kerkewei@konot.nl


Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

directeur OG Jasper Diele dir.kerkewei@konot.nl

locatieleider Kitty Engelbertink dir.kerkewei@konot.nl 

Onderwijsgemeenschap het Web heeft één directeur en op elke locatie is er een locatieleider 
werkzaam. De locatieleider is minimaal drie dagen per week aanwezig en is voor ouders het eerste 
aanspreekpunt. 

Als team voelen we ons samen de baas van ons onderwijs! 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

165

2018-2019

Schoolbestuur

Stichting Kathol. Onderw. NO Twente
Aantal scholen: 22
Aantal leerlingen: 4.465
 http://www.konot.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.

1.2 Profiel van de school

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

dorpsschool

plezier en succes zelfbewustzijn zelfvertrouwen

maximaal ontwikkelen Rots & Water 

Missie en visie

Missie:

Leren voor jouw toekomst! 

Visie:

We bieden een veilige plek waar kinderen werken aan zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en 
eigenaarschap.

We bieden onderwijs waardoor elk kind zichzelf maximaal kan ontwikkelen.

Samen zijn we een school waar je wordt uitgedaagd het beste in jezelf te ontdekken én hier iets mee te 
doen! 

Prioriteiten

In schooljaar 2018-2019 lag de focus op:

- Het (begrijpend) leesonderwijs

Elke dag starten we groepsoverstijgend met technisch lezen. Groepsoverstijgend, kijkend naar 
leesniveaus, worden er verschillende werkvormen ingezet waaronder duo-lezen, mandjes lezen en 
voorlezen.  We kijken kritisch naar ons begrijpend leesonderwijs en willen hierin blijven versterken. 

- Implementatie Snappet

De leerlingen in de groepen 4 t/m 8 verwerken leerstof (taal, rekenen, spelling) met Snappet. Snappet 
biedt adaptieve lesstof aan, zodat leerlingen op hun eigen niveau verwerken. 

- Onderzoekend en Ontwerpend leren 

Sinds dit schooljaar bieden we wereldoriëntatie geïntegreerd aan met de methode Blink Wereld. We 
zijn als leerkrachten getraind in een onderzoekende attitude. Blink biedt thema's aan waarmee je 
wereldoriëntatie in samenhang en met veel ruimte voor eigen onderzoek aanbiedt.

- Rots & Water 
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Rots & Water is een psychofysieke methode. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke 
invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening 
worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.Spel en fysieke oefening 
worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd 
door het maken van verwerkingsopdrachten.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden 
en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen.

- Opstellen schoolplan 2019-2023 

Samen bepalen we strategische doelen, passend bij het Strategisch Beleidsplan van KONOT, voor de 
komende vier jaren.

In schooljaar 2019-2020 blijven we bovenstaande thema's doorontwikkelen. 

Het 1 paginaplan Onderzoekend en Ontdekkend leren krijgt een vervolg. Bij begrijpend lezen richten 
we ons specifiek op een leerlijn aanpakstrategieën. We hebben de ambitie om een Rots & Water school 
te worden. 

Daarnaast richten we ons specifiek op:

- Een doorgaande lijn plusaanbod voor meer/hoogbegaafde kinderen.

- De onderbouw (groepen 1 en 2); leerlijnen versterken en onderwijs bieden passend bij onze visie.

- Teambreed vakmanschap versterken (nascholing) gericht op innovatief en ambitieus onderwijs.

Identiteit

Onze school is een katholieke school die met behoud van eigen identiteit open staat voor 
andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van de leerkrachten, kinderen 
en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en 
ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen. 
Respect, vertrouwen, betrokkenheid, openheid en positief zijn vinden we belangrijke kernwaarden. 

Vanuit genoemde tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar zes levensvragen:

Wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? 
Wat is ruimte? Wat is tijd? 

Onze identiteit wordt zichtbaar door: 

• Onze omgang met elkaar; normen en waarden zijn zichtbaar.
• Rituelen; dagopeningen, regenbooghoek, vieringen.
• Burgerschapsvorming. 
• Ondersteunen t.a.v. sacramentsprojecten (Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel) die 

vanuit de parochie worden geïnitieerd. Het initiatief, de organisatie en de verantwoordelijkheid 
ligt bij de parochie.

• Betrokkenheid op de wereld bevorderen door o.a. samen te werken met maatschappelijke 
organisaties, mee te doen aan acties en projecten. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Vervanging van de leerkrachten wordt geregeld door het OBT/Mobiliteitscentrum te Borne.

http://www.obt.nl/Mobiliteitscentrum-ObT

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

lezen
1 u 45 min 1 u 45 min

taal
4 uur 4 uur 

rekenen
2 uur 2 uur 
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min

buitenspel 
5 u 45 min 5 u 45 min

muziek
1 u 15 min 1 u 15 min

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 7 u 30 min 7 u 30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
6 u 30 min 5 u 30 min 5 u 15 min 5 uur 5 u 15 min 4 uur 

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

Rekenen/wiskunde
5 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 uur 4 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 15 min 1 u 25 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 15 min 3 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min

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

Levensbeschouwing
30 min 30 min 45 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
30 min 45 min

schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min

muziek
45 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min

spelling
1 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 u 45 min

verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

zelfstandig werken (aan 
doelen) 1 u 20 min 1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 15 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• werkruimte 

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.

Er vindt vanuit de peuteropvang van kinderdagverblijf Calimero een warme overdracht plaats voordat 
kinderen bij ons starten. Indien wenselijk hebben we vaker contact en vindt er een prima samenwerking 
plaats in het belang van het kind.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. 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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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

We bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De intern begeleider kijkt bij de intake en/of 
schoolloopbaan met de groepsleerkracht en ouders mee naar de specifieke onderwijsbehoeften van het 
kind en in hoeverre we kunnen voldoen aan deze behoeften in de groep en op school. We maken 
gebruik van de diensten van het Onderwijs Ondersteunings Centrum (OOC) van KONOT te Oldenzaal. 
Twee keer per jaar komt de orthopedagoog voor de consultatieve leerlingenbespreking op school. 
Indien wenselijk kunnen we een financieel arrangement of didactisch onderzoek voor een leerling 
aanvragen of leerkrachtondersteuning krijgen van een Ambulant Begeleider die met ons nog beter de 
specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengt. We proberen zo lang mogelijk passend onderwijs te 
bieden, mits de leerling zich conform de visie maximaal blijft ontwikkelen in een veilige omgeving. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Rots en Water trainers 2

ICT digicoach 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We bieden de leerlingen jaarlijks een Rots & Watertraining. Deze wordt gegeven door onze twee Rots 
en Watertrainers. 

Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale 
vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale 
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag.Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind. Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk 
getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.
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Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-
programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige 
doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen 
gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, 
Rots en Water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN ! Veiligheidsbeleving in groep 5-8 .

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen jaarlijks de ZIEN! vragenlijst veiligheidsbeleving in. 

Een keer per vier jaar wordt er een leerlingentevredenheidsonderzoek afgenomen waarin ook sociale 
veiligheid wordt meegenomen. 

We monitoren vooral ook door dagelijks alle leerlingen te ZIEN. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Grashof - Damhuis. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via s.damhuis@konot.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Grashof - Damhuis. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via s.damhuis@konot.nl.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad

Klachtenregeling

De klachtenregeling is op de website van Konot te vinden:

https://www.konot.nl/ouders/protocollen/

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Nieuwsbrief: Maandelijks stuurt de locatieleider een nieuwsbrief met data en belangrijke items.

Email: Belangrijke informatie wordt per mail gedeeld.

Ouderportaal: Ouders hebben toegang tot het ouderportaal. Het ouderportaal geeft inzicht in de 
resultaten van het kind. Denk hierbij aan methodetoetsen en CITO-toetsen.

Social Schools: Foto's van activiteiten in en buiten de school worden gedeeld middels Social Schools.  

Website: Onze website houden we actueel. Hier is algemene onderwerpen en informatie te vinden.

Informatieavond: Jaarlijks vindt er bij de start van het schooljaar een informatieavond plaats. De 
leerkrachten informeren de ouders over groepsspecifieke en schoolse zaken.

Gesprekkencyclus: Het schooljaar start met een Kind-Ouder-Leerkracht (KOL) gesprek. Ter 
voorbereiding wordt door ouders samen met de leerling een vragenlijst ingevuld. We vinden de 
driehoek Kind-Ouder-Leerkracht erg waardevol. Er staan in het schooljaar nog drie extra KOL-
gesprekken gepland (november - februari - juni). De KOL gesprekken in november zijn facultatief. 
Daarnaast is het altijd mogelijk om als ouder een gesprek met de leerkracht aan te vragen. 

Het kantoor van de directie is naast de hoofdingang. De deur staat altijd open voor ouders. 

Iedere leerling verdient de beste samenwerking tussen school en ouders. 

We zien ouders als educatieve partners en streven naar een constructieve samenwerking waarin het 
kind centraal staat. 

Naast de kwaliteit van de leerkracht zijn de thuis en gezinsfactoren succesfactoren voor het leren.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,50

Daarvan bekostigen we:

• enkele schoolse activiteiten 

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor de Jeugd Drie Daagse in groep 8 betalen ouders €50,- 

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.

• Medezeggenschapsraad

Ouders participeren in allerlei werkgroepen. Denk hierbij o.a. aan de festiviteiten, verkeer, 
luizenwerkgroep, deco, enz. Elke groep heeft een klassenouder.  Ouders begeleiden regelmatig allerlei 
buitenschoolse activiteiten. 

Er is ook een werkgroep Vormsel en een werkgroep Communie. 

4.3 Schoolverzekering

Voor alle KONOT-scholen is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij Axa- 
verzekeringen. De kinderen zijn hiermee onder schooltijd verzekerd tegen kosten als gevolg van 
ongevallen tijdens schooltijd en onderweg van en naar school (dus niet WA). Hiervoor gelden de 
volgende voorwaarden: Verzekerden: Deze verzekering is uitsluitend van kracht ten aanzien van: De 
leerlingen, leerkrachten en het overige personeel inclusief de vrijwilligers van de scholen. Dekking: 
Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schoolbezoek op de dagen, waarop de scholen voor 
het onderwijs zijn geopend. Onder schoolbezoek wordt verstaan het verblijf in de school en het gaan 
van huis naar school en het gaan van school naar huis, met dien verstande, dat de verzekering op 

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Zou u uw kind bij voorkeur telefonisch ziek willen melden (0541-625234)? 

Kunt u ons niet bereiken, dan mag u dit ook per mail doen; dir.kerkewei@konot.nl 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Om verlof aan te vragen verzoeken wij u het verlofaanvraag-formulier in te vullen en bij de locatieleider 
in te leveren. Dit kan op papier of per mail (dir.kerkewei@konot.nl). 

Het verlofformulier vindt u op onze website:

https://www.kerkewei.nl/praktische-informatie/verlofaanvraag/

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

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

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

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

genoemde dagen niet eerder en niet later van kracht zal zijn dan ten hoogste 1 uur voor en 1 uur na de 
officiële openingstijden. Tevens is deze verzekering van kracht tijdens excursies en schoolreizen e.d. 
onder leiding van de leerkrachten van de scholen. Tot de school worden ook gerekend de bij de school 
behorende speelplaatsen, gymnastieklokalen en sportvelden. Nadrukkelijk is overeengekomen, dat het 
ongevallenrisico verbonden aan luchtvaart en het meerijden met een motorrijwiel van deze verzekering 
is uitgesloten. Tevens wordt materiële schade niet gedekt, alleen letselschade is dus verzekerd. Voor 
deze verzekering gelden de volgende verzekerde bedragen per persoon: € 454 € 13.613 € 454 - Bij 
overlijden - Bij blijvende invaliditeit - Tandheelkundige kosten Assisterende ouders zijn tijdens de 
schoolse activiteit, evenals de leerkrachten, verzekerd wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid.  
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten hebben een belangrijke plaats in ons onderwijsproces. We meten de 
tussenresultaten met de toetsen van CITO. We streven naar onderwijs waar leerlingen zich maximaal 
kunnen ontwikkelen. Kijkend naar de cognitieve ontwikkeling en de specifieke onderwijsbehoeften 
wordt leerlingen de leerstof aangeboden. Snappet zorgt voor nog meer gepersonaliseerde verwerking 
bij de basisvakken. 

De tussenresultaten worden zowel op leerling- als groepniveau met de leerlingen besproken. Er wordt 
gereflecteerd op de behaalde resultaten en samen wordt gekeken naar wat de leerlingen nodig hebben. 
Zowel op groeps- als leerlingniveau worden er doelen gesteld. De tussenresultaten en gestelde doelen 
worden in een groepsplanbespreking met de IB'er , leerkracht(en) en directie besproken. Samen wordt 
gekeken naar de analyse, krachtige interventies en de gestelde doelen. 

5.2 Eindtoets

De gemiddelde score die bij de school zelf en het bestuur van deze school Stg. Konot bekend is, wijkt af 
van de score die in het VensterPO getoond wordt. De score die (het bestuur van) de school, uitgaande 
van de berekeningsregels van de inspectie hanteert, vindt u onder ‘Door de school zelf ingevuld’.

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,9%

vmbo-b 20,0%

vmbo-b / vmbo-k 2,9%

vmbo-k 5,7%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,7%

vmbo-(g)t 17,1%

vmbo-(g)t / havo 2,9%

havo 22,9%

havo / vwo 5,7%

vwo 14,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

eigenaarschap 

zelfbewustzijn zelfvertrouweneen veilige plek 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

We willen een veilige plek bieden voor alle leerlingen, waar kinderen werken aan zelfbewustzijn, 
zelfvertrouwen en eigenaarschap. 

Dit zijn waarden welke terug te vinden zijn in de school, in hoe we met elkaar omgaan. 
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Middels Rots & Water proberen we de kinderen sociaal sterker te maken. 

We meten de sociale opbrengsten twee keer per jaar met een (leerlingen)vragenlijst van ZIEN!  De 
opbrengsten van de vragenlijsten worden door de leerkracht met de leerling besproken en de 
leerkracht bespreekt ook de opbrengsten met de IB'er en de Rots en Water trainers. A.d.h.v. de analyse 
bekijken we wat de specifieke behoeften van de leerlingen zijn. Kinderen die iets extra's nodig hebben 
worden geselecteerd voor de kleine groep Rots & Water, wat inhoudt dat ze 10 keer in een kleine groep 
werken aan hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. 

Daarnaast ZIEN we elk kind iedere dag. Merken we iets op dan gaan we in gesprek met de leerling en 
indien nodig met de ouders. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Onderwijskundig heeft de school de basis goed op orde. De cognitieve opbrengsten zijn goed. We 
hebben het systeem van kwaliteitszorg zo ingericht dat we steeds gefocust zijn op verbetering van het 
onderwijs in onze school. We zijn leerbaar en zijn steeds op zoek naar verbetering van onze school. We 
borgen hetgeen dat goed werkt. We maken dit op uit de interne analyse, uit de feedback in het 
kwaliteitsonderzoek en uit de feedback die we krijgen van externe gasten die onze school ter inspiratie 
bezoeken. In de afgelopen planperiode heeft de school onderwijskundig een sterke doorontwikkeling 
doorgemaakt. Het steeds meer ontwikkelen van programmagericht naar doelgericht onderwijs is de 
grote lijn in deze onderwijsontwikkeling geweest. Het delen van het eigenaarschap over de eigen 
ontwikkeling met kinderen, de digitale verwerking bij de basisvakken en het versterken van de 
collegiale onderwijskundige samenwerking hebben hier sterk aan bijgedragen. De leerlingenzorg staat 
sterk en is georganiseerd volgens onze schoolvisie. We hebben een deskundig, en leergierig 
onderwijsteam dat in staat is om maatwerk te bieden. Daarnaast werken we met externe specialisten 
samen om zo te komen tot een zo passend mogelijk aanbod voor elke leerling. We hebben hierbij 
mooie stappen op het gebied van groepsoverstijgend werken gezet.   Op het gebied van onderzoekend 
en ontwerpend leren hebben we positieve stappen gezet. We bieden de zaakvakken geïntegreerd aan 
en werken aan schoolbrede thema’s waarbij we de verbinding met de omgeving nadrukkelijk zoeken.   
De leerkrachten maken op basis van de doelen en de leerlijnen keuzes in het onderwijsaanbod. Omdat 
we goed zicht hebben op onze onderwijskundige kwaliteit durven we los te laten. Dit maakt dat we zelf 
de regie bij onderwijsontwikkeling kunnen nemen. Ons onderwijs is gericht op het aanleren van kennis 
en vaardigheden. Voor alle vakken hebben we vanuit de methoden doorgaande leerlijnen 
geïmplementeerd. Naast het leren in de lessen benutten we binnen onze school ook de mogelijkheden 
om op andere manieren te leren. Dit gebeurt binnen projecten, in taken of bij buitenschoolse (sport-) 
activiteiten.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Er zijn drie kenmerken die ons onderwijsteam kenmerken. De eerste is dat we werken vanuit bedoeling, 
vanuit de why (Sinek, 2012). Om ervoor te zorgen dat we binnen onze doelen onze focus houden 
hebben het werken vanuit bedoeling vertaalt in een model. Dit is het missie-visie-actie-model.  Het 
tweede kenmerk is dat we samenwerken vanuit vertrouwen waardoor men zich open stelt voor 
feedback met als gevolg dat er voor elk teamlid ontwikkelkansen mogelijk worden.  Met elkaar creëren 
we zo een leer- en werkplek waar elkaars persoonlijke talenten gekend zijn en benut worden. We zijn 
kritisch en durven keuzes én fouten te maken. Het derde kenmerk is dat iedereen leerbaar is. Hiermee 
bedoelen we dat er bij eenieder de bereidheid is om aan het eigen handelen te twijfelen en om open te 
staan voor nieuwe, betere inzichten. We halen kennis en inspiratie van buiten de school. We doen dit 
via studies, cursussen en leergangen. We delen het geleerde binnen de school met elkaar. We hanteren, 
vanuit het genoemde missie-visie-actie-model, een heldere en eenvoudige systematiek bestaande uit 1 
paginaplannen om onze schoolontwikkeling vorm te geven. Dit helpt ons de balans en de focus te 
houden.

De ontwikkelthema's voor schooljaar 2019-2020 zijn: 

• Doorgaande lijn plusaanbod meer/hoogbegaafde leerlingen
• Onderwijs in de groepen 1 - 2 (gericht op visie en doorgaande lijnen)
• Vakmanschap versterken (teamscholing) om ambitieus en innovatief onderwijs te kunnen blijven 

bieden
• Onderzoekend en Ontwerpend leren (verdieping 2018-2019)
• Begrijpend lezen (leerlijn aanpakstrategieën) 
• Ambitie om een Rots en Water school te worden
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

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

Groepen 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.15 uur vrij

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag: groepen 1 en 2 om 12.15 uur vrij 

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groep 1 dinsdag en donderdag

Gymnastiek groep 2 dinsdag en donderdag

Gymnastiek groep 3 nog geen rooster 

Gymnastiek groep 4 nog geen rooster

Gymnastiek groep 5 nog geen rooster

Gymnastiek groep 6 nog geen rooster

Gymnastiek groep 7 nog geen rooster

Gymnastiek groep 8 nog geen rooster

Elke groep heeft twee uur per week gym. We volgen de methode 'Vakwerkplan LO'.

De groepen 3 t/m 8 gaan hiervoor naar de sporthal de Rossweide. Groep 1 en 2 gymmen in de 
speelzaal. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met kinderopvang Calimero , buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met kinderopvang Calimero, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Kinderopvang Calimero biedt voorschoolse en buitenschoolse opvang aan. Ook bieden zij opvang 
tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Zij zijn dichtbij school gevestigd. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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