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

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Katholieke Basisschool De Brakken

Voorwoord
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Ligging

Contactgegevens

Katholieke Basisschool De Brakken
Burgemeester Sweensplein 7
5121EM Rijen

 0161223074
 http://www.brakken.nl
 info@brakken.nl

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Cor Diepstraten info@brakken.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2017-2018 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

431

2017-2018

We hebben vanaf schooljaar 2017-2018 wat meer aanmeldingen gehad, daarom starten we in 
schooljaar 2018- 2019 5 kleutergroepen

Schoolbestuur

Stichting Nuwelijn
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 1.432
 http://www.nuwelijn.nl

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

Samenwerken (coöperatief)

Goede sociale leermethodesOnderwijs op maat

Sterke gymleerkrachten Structuur en rust

Missie en visie

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, die nauw samenwerkt met 
de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Het onderwijs heeft als onderlegger het 
leerstofjaarklassensysteem. 

Onze missie-kern vatten we samen met de slogan: BEST-Betrokken, Evenwichtig, Sociaal en Talentvol. 

Onze leerlingen: 

a) ontwikkelen zich naar hun eigen mogelijkheden en talenten via het ‘ Even Anders’ onderwijs op het 
leerplein en het handelingsgericht werken. (Betrokken en Talentvol) 

b) leren op een goede manier met elkaar om te gaan d.m.v. de kanjermethode en leren op een goede 
wijze samen te werken via de coöperatieve werkvormen die aangeboden worden. (Sociaal) 

c) zijn zelfredzaam (Evenwichtig) We werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen, zodat zij in de 
toekomst als betrokken en evenwichtige deelnemers aan de maatschappij, zich sociaal zullen opstellen 
en hun talenten gaan inzetten. 

Onze kernwaarden zijn: passie, motivatie, betrokkenheid van het personeel, veilige sfeer, innovatie en 
ontwikkelkracht, Bereidheid tot actief delen. 

Visie-uitspraken:

- De leeromgeving wordt zo ingericht dat aan de leerbehoefte van elk individueel kind wordt voldaan. 

- Samenwerkend leren bereiken we door voldoende coöperatieve werkvormen in te zetten. 

- Ervaringsgericht onderwijs inzetten zodat kinderen meer zelf ontdekken. 

- Belangrijkste is om vanuit het kind te denken zodat de leerling centraal staat.. 

- Een grote groep van de kinderen kan na de instructie de stof zelfstandig verwerken aansluitend op het 
niveau van het kind..

- Samen met leerlingen richten wij een uitdagende leeromgeving in. 

- Leerkrachten begeleiden de leerlingen om zelf ontdekkend te werken. 

- Leerlingen leren om samen te werken maar hebben hierin wel een zelfstandige visie. 
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- Wij geven zowel bij de reken gerelateerde als bij de taal gerelateerde vakken op drie niveaus 
instructie.

- We bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen. 

Prioriteiten

1. Binnen het basisarrangement wordt structureel gewerkt met het groepsoverzicht en de 
groepsplannen voor de hoofdvakken (technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling) om zo 
opbrengstgericht te kunnen werken.

2. Binnen dit basisarrangement werken we op drie instructieniveaus via het ‘Even Anders’ onderwijs 
waardoor we maatwerk leveren voor alle kinderen zodat zowel de zwakke, gemiddelde als sterke 
leerling zich ontwikkeld naar de mogelijkheden. Binnen dit ‘Even Anders’ onderwijs wordt gebruik 
gemaakt van Coöperatieve Leervormen waardoor leerlingen samenwerkend, uitdagend kunnen 
werken.

3. Op de Brakken is een doorgaande lijn voor alle kinderen t/m 12 jaar (voorschools – school – opvang).

4. Op de Brakken werken de leerlingen met tablets en effectieve software en wordt er voor 
leerkrachten ingezet op ICT vaardigheden.

Identiteit

Onze school is een katholieke basisschool en we dragen de katholieke identiteit uit naar de leerlingen 
en hun ouders en naar elkaar. We werken met de methode trefwoord en houden op school vieringen bij 
de katholieke feesten waarbij saamhorigheid, verbondenheid en sfeer belangrijk zijn.
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De meeste lessen worden in de klas gegeven maar we werken ook met een tussenruimte tussen 2 
dezelfde groepen waar kinderen rustig kunnen werken of extra uitleg kunnen krijgen. Daarnaast 
werken er kinderen uit verschillende klassen op het leerplein als ze na een korte uitleg al aan het werk 
kunnen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Bij afwezigheid van leerkrachten maken wij gebruiken van de invalpoule Leswerk.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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

Bewegingsonderwijs
5 u 30 min 6 u 30 min
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Kunstzinnige oriëntatie
45 min 45 min

Taal
5 u 30 min 6 u 30 min

Rekenen
1 u 45 min 2 uur 

Oriëntatie op de jezelf 
en de wereld 8 uur 9 u 15 min

Schrijven
30 min

De uren zijn in hoofdlijn weergegeven en kunnen wisselend per thema ingevuld worden. 

Onder oriëntatie op jezelf en de wereld verstaan we:

• Ontwikkelingsmaterialen/expressie
• Levensbeschouwing
• Kanjertraining
• Sociale redzaamheid
• Verkeer

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 uur 5 uur 4 uur 3 uur 4 uur 4 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 6 uur 5 u 30 min 5 uur 4 u 45 min

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 2 u 25 min 2 u 25 min 2 u 25 min 2 u 25 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 30 min 1 u 15 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 1 uur 

Schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 45 min 30 min

Begrijpend lezen
1 uur 1 u 15 min 1 u 30 min 1 u 40 min 1 u 30 min

7



De uren zijn in hoofdlijn weergegeven en kunnen wisselend per groep ingevuld worden. 

Kanjertraining
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Theaterlokaal
• Schoolkeuken 
• Moestuin

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

We hebben op school een samenwerking met de peuterspeelzaal Harlekijn. Dit houdt in dat er 
regelmatig overleg en samenwerking is tussen pedagogische medewerkers en leerkrachten groep 1/2. 
De peutergroepen brengen een bezoek aan de kleuters en de kleuters brengen een bezoek aan de 
peuters. De openavonden en opendagen zijn gezamenlijk. 

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.

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft 
welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. 

KOC de Brakken is een katholieke basisschool met een leerstofjaarklassensysteem. Voor meer 
informatie over onze school verwijzen wij u naar het Schoolondersteuningsplan en de website van de 
school. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 9

Orthopedagoog 4

Remedial teacher 8

Leerkrachtondersteuner 8

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We werken op school met de kanjermethode in alle klassen en hebben een anti-pestprotocol. Ook is er 
een leerkracht opgeleid tot anti-pestcoördinator.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.
De leerlingen van de bovenbouw vullen jaarlijks de enquête in.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Bregje Hoeks. 

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Kleemans. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Naast onze betrokken ouders van de M.R. en de O.R. is er de mogelijkheid voor andere ouders om te 
helpen bij de schoolbibliotheek, de Brakkendag, luizencontrole, Carnavalsoptocht, klussen op school en 
excursies met de klas.

Klachtenregeling

We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, bijvoorbeeld de 
leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u nog niet 
tevreden, dan kunt u het bevoegd gezag (het bestuur) inlichten. Het bevoegd gezag zal samen met u 
naar een oplossing zoeken. Als het nodig is, kan dat gebeuren door een interne klachtencommissie.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders en leerkrachten gaven aan dat het 
schooljaar te willen beginnen met een welkomstgesprek. Daarnaast zijn er 2 keer per jaar 10 
minutengesprekken. Verder worden ouders op de hoogte gehouden via de wekelijkse nieuwsbrief en 
krijgen ze informatie en foto's van de klas  via klasbord. Ook op Facebook zijn er foto's van activiteiten 
te vinden. 

Onlangs hebben we een enquête onder de ouders en leerkrachten gehouden over o.a. 
ouderbetrokkenheid bij ons op school. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen goed in hun vel 
zitten en hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. De school werkt al fijn samen met ouders, een 
mooi voorbeeld is de ouderraad en de medezeggenschapsraad van de school. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Kerst

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 
(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene 
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet 
onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn 
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 
die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 
mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee 
schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 
school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er 
schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. 
Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de 
school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij 
jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een 
leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door 
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch, via de mail  of via het portaal van Digiduif ziek melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Bij de leerkracht kunt u verlof aanvragen voor bijzondere gebeurtenissen zoals huwelijk, begrafenis, 
jubilea. U kunt gebruik maken van een digitaal formulier dat online ingevuld kan worden. Of u kunt een 
word-document downloaden, invullen en inleveren bij de leerkracht.

Aanvragen van extra verlof gaan via de directie, zoals verlof in het kader van een crisissituatie,  extra 
vakantieverlof buiten de schoolvakanties. Zie leerplichtwijzer.nl voor meer info.

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

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

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

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

De tussentijdse resultaten worden gemeten d.m.v. het leerlingvolgsysteem van CITO. Deze 
opbrengsten worden twee keer per jaar geanalyseerd door het zorgteam en met de leerkrachten 
geëvalueerd. Hieruit volgen de verbeterpunten en eventuele aanpassingen. 

5.2 Eindtoets

De school scoort voldoende in het jaar 2017-2018 op het vlak van eindopbrengsten. De school neemt 
daarvoor de IEP-eindtoets af bij groep 8 leerlingen. 

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 voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,1%

5 Ontwikkeling van leerlingen
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vmbo-b 8,3%

vmbo-b / vmbo-k 6,3%

vmbo-k 6,3%

vmbo-(g)t 29,2%

vmbo-(g)t / havo 8,3%

havo 22,9%

vwo 16,7%

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.

afwijzing van discriminatie

verdraagzaamheidvrijheid van meningsuiting 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen:

- kennis hebben van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

- zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 

- zich redzaam leren te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. 

- de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een rol spelen leren. 

- leren met zorg om te gaan met het milieu.
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Binnen ons onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Op de juiste wijze met 
elkaar omgaan en van elkaar leren, zijn ook 2 belangrijke aspecten binnen ons onderwijs. 
Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel 
van verschillende vak-en vormingsgebieden. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de 
kinderen te leren samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid) en het nemen en dragen 
van verantwoordelijkheid.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

In ons jaarplan geven we aan welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd, welke vragenlijst(en) we 
hebben ingezet, welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan en welke actuele ontwikkelingen 
van belang zijn.

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste 
aandachtspunten nader uit. Bewust schrijven we dit jaarplan op hoofdlijn en 'to the point'. Dit past bij 
de visie dat we als school een efficiëntieslag willen maken. In een notendop, minder hooi op de vork, 
meer in de actiestand en daardoor meer ruimte om de verbeterpunten goed op te pakken, uit te diepen 
en te borgen. Dit betekent dat er in dit jaarplan wellicht wat minder verbeterpunten staan dan 
voorheen. Dit zegt echter niets over het ambitieniveau van de school, deze is onverminderd hoog.

We focussen ons in dit jaarplan op 4 speerpunten voor komend schooljaar. 

1. Woordenschat en aanvankelijk lezen bij de onderbouw 

2. Technisch lezen en begrijpend lezen bij de bovenbouw 

3. Ontwikkelen van digitale vaardigheden bij team en deze vertalen naar ons onderwijs (eerste fase) 

4. Teamontwikkeling, op weg naar eigenaarschap.

Parallel hieraan loopt het opbrengstenverbetertraject onder begeleiding van het CED. Dit 
verbetertraject moet ervoor zorgen dat de opbrengsten structureel verhoogd worden en passen bij het 
ambitieniveau van de school. De inhoud van dit traject correspondeert met de eerste twee 
speerpunten. Een belangrijke voorwaarde voor het bovenstaande is de teamontwikkeling. In een 
groeiende mate zal het eigenaarschap bij het team komen te liggen. Zij geven de daadwerkelijk inhoud 
en vorm aan de veranderingen. Dit vraagt een meer faciliterende rol van het management om de 
kwaliteiten in het team goed te kunnen benutten. Hiertoe wordt ook het taakbeleid door het MT meer 
ingericht op talenten en kwaliteiten van ons team. De teamontwikkeling nemen we op als vierde 
speerpunt.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Harlekijn, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Vrijdag: groep 1: vrijdag vrij. groep 2,3 en 4 middag vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek gr. 3 t/m 8 Zie gymrooster 

Het gymrooster wordt aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd. 
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6.3 Vakantierooster

Voor de actuele vakantiedata en vrije dagen verwijzen we naar de website van de school.

Vakanties 2018-2019

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 13 oktober 2018 21 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 06 januari 2019

Voorjaarsvakantie 02 maart 2019 10 maart 2019

Meivakantie 19 april 2019 05 mei 2019

Zomervakantie 06 juli 2019 18 augustus 2019

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

School  Maatschappelijk werk Woensdag 8:30-12:15

De school vindt een goed contact met ouders erg belangrijk. Indien u een vraag heeft dan is de volgorde 
dat u dit eerst met de groepsleerkracht bespreekt. Is het onderwerp wat groter dan is een afspraak 
maken met de juf of meneer altijd een mogelijkheid. 

Voor vragen rondom opvoeden of andere zaken is er schoolmaatschappelijk werk op school 
beschikbaar. 4 keer per jaar is er op woensdagochtend een spreekuur voor schoolaatschappelijk werk.

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Harlekijn, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Binnen het Kindontmoetingcentrum bevinden zich 
ook het Kinderdagverblijf en de voor-en naschoolse opvang.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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