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Voorwoord
Voorwoord:
Geachte ouders en verzorgers,
Deze gids is geschreven voor ouders die al voor Tabitha hebben gekozen en voor ouders die nog een
keuze voor een basisschool moeten gaan maken.
Scholen verschillen van elkaar. Elke school heeft zijn eigen karakter, sfeer en specialismen. De
basisschoolperiode is een belangrijke tijd voor u en uw kind. Daarom zult u een bewuste keuze willen
maken. Deze gids is geschreven om u daarbij te helpen en laat zien wat u als ouder van de school kunt
verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen.
Wij vinden het heel belangrijk dat uw kind een school bezoekt waar hij of zij zich veilig voelt. Dat u een
school kiest voor uw kind waar u vertrouwen in hebt en waarvan de sfeer en het onderwijsaanbod u
aanspreken. Deze gevoelens vormen samen de basis voor een langdurige samenwerking tussen kind,
leerkracht en ouder. Een samenwerking waarbinnen uw kind zich ontwikkelt tot iemand die aan het
eind van de basisschoolperiode met vertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaat.
In deze schoolgids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en studiedagen. Er
wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarbij hebben gemaakt. Wat
we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit
welke visie en missie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
U krijgt een eerste indruk, maar voor de ouders die nog geen keuze hebben gemaakt vinden wij het veel
belangrijker dat u een keer bij ons langskomt voor een kennismakingsgesprek en een kijkje komt
nemen in de klassen. U bent van harte welkom. We wensen u veel leesplezier.
Namens het team: welkom op Tabitha en een heel goed schooljaar toegewenst!
Met vriendelijke groeten,
Tim Klazinga
Directeur CBS Tabitha
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
CBS Tabitha
Femina Mullerstraat 74
2135MS Hoofddorp
 0235622855
 https://www.cbs-tabitha.nl
 directie@cbs-tabitha.nl
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Extra locaties
CBS Tabitha, dependance
Femina Mullerstraat 78
2135MS Hoofddorp
 023-5622855
6 groepen maken gebruik van klaslokalen in het gebouw van
Basisschool De Octopus, Femina Mullerstraat 78.

Schoolbestuur
Stichting Meer Primair
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 5.148


Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Tim Klazinga

T.Klazinga@cbs-tabitha.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

353

2019-2020

We zien dat onze leerlingenaantallen iets dalen. Dit is een gevolg van de vergrijzing in de directe
omgeving van de school. We hebben geïnvesteerd in onze opbrengsten, maar dit heeft ook geleid tot
een lichte verdere daling van ons leerlingenaantal. De nieuwbouw in de omliggende parken geeft ons
de kans om ons leerlingenaantal weer op peil te brengen. We willen graag twee jaargroepen per
leerjaar aanhouden.
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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.

Kernwoorden
Zelfstandige werkhouding

Gezonde Kanjerschool

Kind-ouders-school samen

Enthousiast

Specialisten

Missie en visie
Onze missie
Met onze enthousiaste en gedreven leerkrachten leggen wij een solide basis neer voor alle kinderen,
zodat zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke personen, die vol zelfvertrouwen in de
maatschappij staan. Kinderen zijn sociaal, kunnen goed samenwerken en keuzes maken. Ze kunnen
reflecteren op hun eigen handelen, om later goed te kunnen anticiperen in een snel veranderende
maatschappij. We werken hard, in een positieve sfeer en vinden het belangrijk dat iedereen gezien
wordt.
Ons verhaal
CBS Tabitha is een school die zich profileert door haar veilige pedagogische klimaat. Bij ons op school
krijgen onze leerlingen waardevolle christelijke normen en waarden mee. Onze leerlingen gaan sociaal
met elkaar om en ontwikkelen zich op onze Kanjerschool tot zelfstandige personen die sterk in hun
schoenen staan. Onze leerkrachten staan voor toekomstgericht, kwalitatief goed onderwijs waarbij zij
dagelijks werken met het expliciete instructiemodel. Wij sluiten onze instructie en lessen aan op de
leerbehoeften van de kinderen. We bieden gedifferentieerde en activerende werkvormen aan waarbij
bewegend, coöperatief en groepsdoorbrekend leren een grote rol speelt. Een groot gedeelte van ons
team is gespecialiseerd op een eigen vakgebied zodat zij een doorgaande lijn kunnen uitzetten voor
hun collega’s en hun expertise dagelijks kunnen delen in het team. Op Tabitha werken leerkrachten,
ouders en leerlingen samen om een optimaal werk- en leerklimaat te creëren.
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Prioriteiten
- Doelmatige instructie met mogelijkheid voor reflectie;
- Bevorderen coöperatief en bewegend leren;
- Meer eigenaarschap naar de kinderen;
- Intensivering samenwerking met ouders

Identiteit
CBS Tabitha is een christelijke school. Dat betekent vooral dat wij op een christelijke manier
met elkaar proberen om te gaan. Een dusdanige sfeer met elkaar creëren, dat ieder kind,
maar ook iedere volwassene, zich veilig voelt bij ons op school.
We willen ieder kind een veilige en dus liefdevolle omgeving aanbieden en daarnaast vooral
ook een open school zijn. Zo leert ieder kind dat we er moeten zijn voor de ander, dichtbij
en veraf. Ieder kind is immers uniek en we willen zoveel mogelijk aandacht geven aan de
mogelijkheden en beperkingen van elk kind.
Vanuit deze levensovertuiging proberen wij de kinderen liefde en respect bij te brengen
voor mensen en dingen om ons heen. Iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van
leven en denken is van harte welkom. Dat betekent dus ook dat er niet alleen kinderen
van christelijke ouders bij ons op school zitten en we ook openstaan voor andere wereldgodsdiensten. We gaan er wel van uit, dat wanneer u voor onze school kiest, u het
christelijke karakter zult respecteren.
Tabitha is een vrouw uit de bijbel in het verhaal van Eneas en Dorkas (Handelingen 9: 32–43).
Zij staat symbool voor onze school. Een vrouwelijke apostel die zorg en aandacht besteedt aan
haar medemens, in het bijzonder de kinderen. We hebben bewust gezocht naar een
vrouwennaam, omdat de straatnamen in Toolenburg-Oost alleen vrouwennamen hebben.
Op school vertellen wij verhalen uit de bijbel. Waarden en normen, hierdoor gegeven, geven wij
graag door. Deze verhalen staan altijd in een context en hebben vaak een thema. Dit thema
wordt aan het begin van de week geïntroduceerd en daar worden we bij geholpen door de
methodes ´Trefwoord´ en ´Wat een verhaal´. Deze methode biedt niet alleen de bijbelverhalen aan,
maar ook veel niet-bijbelse verhalen die het thema ondersteunen.
Respect voor de medemens komt bij ons op school ook nadrukkelijk aan de orde bij de aandacht
voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Met deze ontwikkeling bedoelen wij
o.a. sociale vaardigheden, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaarheid
en zelfrespect.
Hierbij worden we ondersteund door onze Kanjertraining. Onderwerpen als een ruzie weer goedmaken, samen spelen, samen delen en samen werken komen hierbij in de lessen voor de kinderen
aan de orde.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

De directeur van onze school is Tim Klazinga. Hij is samen met het middenmanagement
(bouwcoördinatoren, IB-er en ICT-ers) belast met de algehele leiding van de school en zij hebben de
verantwoordelijkheid voor personele zaken, de schoolorganisatie, financiën, communicatie, interne en
externe relaties en de onderwijsinhoudelijke lijn. De directeur draagt de eindverantwoording over alle
activiteiten in en rond de school.
In onze school zijn fulltime en parttime leerkrachten werkzaam. Zij zijn verantwoordelijk voor het
onderwijs in hun eigen groep. De verdeling over de groepen kunt u vinden op de website. Naast het
lesgeven aan een groep, zijn er ook een aantal leerkrachten met andere taken.
Om van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven, worden regelmatig cursussen gevolgd.
Intern begeleider (Inge Kuit)
Zij begeleidt de leerkrachten van groepen 1 t/m 8 en coördineert de zorg. Daarnaast werkt zij veel
samen met de specialisten binnen onze school.
ICT'er (Salomé Vleeming)
Onze ICT-er draagt zorg voor de computers en het computeronderwijs binnen school.
De Bouwcoördinatoren
Onze school beschikt over een middenmanagement. Er zijn verschillende bouwcoördinatoren
aangesteld. Er is een bouwcoördinator voor de groepen 1 en 2 (Barbara van der Zwaart), voor de
groepen 3, 4 en 5 (Petra van der Wel) en voor de groepen 6, 7 en 8 (Francine Looij). Regelmatig hebben
zij overleg met IB-er, de ICT-er en de directie in een managementvergadering, de zogenaamde
kadervergadering.
Specialisten
Wij werken met verschillende specialisten bij ons op school. Zij hebben allemaal een gedelegeerde
verantwoordelijkheid voor hun aandachtsgebied. We hebben specialisten voor:
- Taal (Daniëlle Tibbe);
- Rekenen (Yvon van Vuuren)
- Het jonge kind (Kim van Leeuwen)
- Kanjertraining en gedrag (Cynthia Wassink en Jessica Kolasa)
- Meer- en hoogbegaafdheid (Salomé Vleeming en Pascal Emmer)
Onderwijsassistenten
We hebben op school twee onderwijsassistenten (Pascal Emmer en Naomi Jongkind). Zij ondersteunen
de leerkrachten in de groep. Pascal Emmer verricht ook Remedial Teaching-werkzaamheden.
Stagiaires
Wij hebben op Tabitha stagiaires van de PABO en van de opleiding SPW (Onderwijsassistent). Ieder jaar
levert het Nova college studenten aan Tabitha. Deze studenten blijven anderhalf jaar op de werkvloer
in verschillende groepen. Zij ondersteunen de leerkrachten door met kleine groepjes kinderen te
werken of andere groepsgebonden activiteiten uit te voeren.
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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
Bij ziekte of verlof hanteren we de volgende volgorde voor een eventuele vervanger:
1.

RTC De Beurs benaderen (vervangingsmanager);

2.

Vaste invallers benaderen;

3.

Duo-collega's benaderen;

4.

Mensen met terugkomdagen benaderen;

5.

Ambulante mensen inzetten (BC-ers in eigen bouw);

6.

Groepen naar huis sturen

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
Kinderen hebben tijdens de basisschooltijd recht op minimaal 7520 uren onderwijs. Dit is gemiddeld
940 lesuren per jaar. Dit schooljaar is het derde jaar dat we met een 5-gelijke dagen-model werken.
Omdat daarvoor de onderbouw minder lang naar school ging maken we dit schooljaar en volgend
schooljaar voor het laatst met 960 lesuren per jaar. Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen we met 940
lesuren per jaar gaan werken (in alle groepen).
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 u 30 min

7 u 30 min

9 u 30 min

9 u 30 min

2 uur

2 uur

6 uur

6 uur

Kringactiviteiten
Spelen/werken
Gym
Buitenspelen

Er wordt thematisch gewerkt. Elk thema duurt 6-8 weken.
Tijdens de Kringactiviteiten:
- Is 15 minuten per dag aandacht voor levensbeschouwing (Trefwoord);
- Wordt één uur per week gewerkt met Kanjertraining;
- Wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod voor taal (foenemisch bewustzijn) en rekenen
(ordenen);
- Wordt tijd ingeruimd om voor te lezen;
- Is er altijd in één kring aandacht voor verkeer;
- Is er regelmatig aandacht voor zingen/muziek en Engels.
Tijdens spelen/werken:
- is er altijd minimaal één hoek waar aan de reken(orden-)doelen spelend wordt gewerkt;
- is er altijd minimaal één hoek waar aan de taal(foenemisch bewustzijn-)doelen spelend wordt
gewerkt;
- Wordt regelmatig gewerkt met een kleine kring of een klein groepje.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 u 30 min

4 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

6 uur

5 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

2 u 15 min

1 u 30 min

2 uur

2 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming

2 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
30 min

30 min

45 min

30 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 uur

30 min

15 min

30 min

2 u 15 min

1 u 45 min

2 uur

1 u 15 min

2 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

Kanjertraining
Schrijven
Spelling
Ochtendpauze
Muziek
Begrijpend Lezen
Studievaardigheden
30 min

Verkeer
30 min

45 min

De uren zoals in bovenstaand overzicht opgenomen zijn een richtlijn.
We werken vanuit onze schooldoelen, dus het kan zijn dat, wanneer een bepaald onderdeel meer
aandacht nodig heeft, om onze schooldoelen te kunnen halen, dat het weekrooster afwijkt van
bovenstaand rooster.
Binnen de groepen 3 werken we op twee dagen met een hoekenuur.
Naast woordenschatonderwijs is een rekencircuit een belangrijk onderdeel hiervan. Vandaar dat de
uren voor het grootste gedeelte meegerekend zijn bij rekenen.
Twee keer in de week doen we aan tutorlezen. Kinderen uit groep 7 lezen dan met kinderen uit groep 3
en kinderen uit groep 8 met kinderen uit groep 4. Dit is meegenomen bij (technisch) lezen, net zoals het
stillezen, dagelijks een kwartier, wat de kinderen in de hogere groepen doen.
In de groepen 3, 4 en 5 worden de vakken muziek en Engels met elkaar afgewisseld.
Voor ons creatieve aanbod werken we regelmatig groepsdoorbroken met een creatieve carrousel.
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2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Ruime speelmogelijkheden rondom de school
Lokaal voor plusgroep

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

10

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.
Met de komst van de wet op het Passend onderwijs wordt er van de school verwacht dat kinderen met
verschillende onderwijsbehoeften kunnen worden opgevangen binnen het regulier onderwijs.
Wij stellen bij alle kinderen de onderwijsbehoeften centraal.
De samenwerking met de leerkracht als onderwijsprofessional, de ouders als ervaringsdeskundigen
en het kind met zijn eigen belevingswereld is de basis waarop wij ons onderwijs passend willen maken.
We werken dus altijd vanuit de triade kind-ouders-school. De organisatie en inhoudelijke vormgeving
van onze onderwijszorgstructuur staat beschreven in het Zorgverbredingsplan van CBS Tabitha en het
Onderwijsprofiel van Passend onderwijs Haarlemmermeer, met o.a. een beschrijving van het
leerlingvolgsysteem, de onderwijszorg op leerling-, groeps- en schoolniveau en op bestuurlijk niveau.
De meeste leermethoden op CBS Tabitha bieden een basisstofpakket, een breedtepakket en een
dieptepakket aan. Dat wordt binnen de groepen aangeboden. Voor kinderen die bij de verwerking van
de basisstof andere onderwijsbehoeften hebben, wordt een aangepast pakket aangeboden dat aansluit
bij hun ontwikkelingsniveau.
Aan kinderen die niet genoeg hebben aan de basisstof en meer uitdaging nodig hebben, worden extra
opdrachten aangeboden. Voor een aantal kinderen is dat nog niet genoeg. Voor hen is er de klas voor
meer- en hoogbegaafde kinderen. Wekelijks wordt aan kinderen die hieraan deelnemen coaching en
integrale extra uitdagende opdrachten aangeboden. Ons uitgangspunt is dat we leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften zo lang mogelijk bij het programma van de basisgroep houden.
Onderzoek wijst ook uit dat kinderen hierdoor de meeste vooruitgang boeken. Zo nodig vullen wij dit
aan met geïntensiveerde inoefening en instructie (convergente differentiatie).
Onze onderwijsondersteuners werken dan ook zo veel mogelijk in de groep.
Toch zijn er leerlingen die vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften door school geheel of
gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep, en een eigen leerlijn hebben.
Soms is dit een eigen leerlijn voor taal én rekenen, soms is dit een eigen leerlijn voor slechts één vak.
Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt (OPP). Eventueel krijgen zij ook
buiten de groep ondersteuning van onze leerkrachtondersteuners en/of onderwijsassistenten. Ondanks
dat we, door onze zorgstructuur, veel kinderen passend onderwijs kunnen bieden, zijn onze
mogelijkheden, als reguliere basisschool, niet onuitputtelijk. We hebben voorwaarden afgesproken
waarbinnen we verwachten dat we aan onze belangrijkste opdracht:´Alle kinderen begeleiden naar de
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eind-/kerndoelen van groep 8´ kunnen voldoen:
- De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen op school;
- De leerling kan zich aan de school- en groepsregels houden en kan zelfstandig werken;
- Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen zo veel mogelijk elkaars adviezen op;
- Er is constructief overleg mogelijk tussen ouders, school en eventuele andere instanties over zorg;
-

De leerbaarheid van de leerling is zodanig, dat het reguliere leerstofaanbod helemaal of
grotendeels kan verwerken:
We streven er naar dat ieder kind de basisschool kan verlaten met een minimale beheersing van de
leerstof tot eind groep 6;
Een kind heeft maximaal twee eigen leerlijnen.

Grenzen aan de zorgverbreding:
- Indien een leerling een beperking heeft die ernstige (gedrags)problemen met zich meebrengt en dit
leidt tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep;
- Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging/ behandeling vraagt dat
daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling, als het onderwijs aan de
betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen;
- Indien het onderwijs aan de leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de
aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de
groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

7

Onderwijsassistent

9

Rekenspecialist

1

Remedial teacher

1

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taalspecialist

1

Jonge kind

1

ICT

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Ons anti-pestprogramma is opgenomen in ons sociaal veiligheidprotocol.
Deze kunt u vinden op de website van de school.
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Wij volgen het anti-pestprogramma van Kanjertraining.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KANVAS.
Op CBS Tabitha vinden wij het belangrijk dat de kinderen en ouders met plezier naar school komen.
Het is ons streven om elk kind een fijne schooltijd te bezorgen. Daarvoor is sociale veiligheid in de
klassen nodig. Een veilige leeromgeving, waarbij respect ons uitgangspunt is. Wij vinden het belangrijk
dat we samen met de ouders en kinderen een sfeer creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Ieder kind
mag er zijn en daarom hechten wij groot belang aan hoe de kinderen met zichzelf en elkaar omgaan.
Wij zien de samenwerking met ouders als kracht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen.
Om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, werkt Tabitha met de
Kanjertraining. De Kanjertraining sluit aan bij wat wij op Tabitha juist zo belangrijk vinden. De
kanjertraining staat voor vertrouwen, sociale veiligheid, rust en wederzijds respect. Zo zorgen wij voor
een prettig schoolklimaat. De doelen van de Kanjertraining zijn dan ook:
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen;
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen;
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed
te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is opgenomen in de database van
het NJi als effectief bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent
een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan
worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer
dan alleen een methode, het vormt voor ons de leidraad om pedagogisch beleid te maken.
Wij vinden het erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school. U
weet dan namelijk hoe u daar thuis mee om kunt gaan. Ook is het belangrijk dat u op de hoogte bent
van de grenzen die we hanteren op school. Daarom organiseren wij voor u een aantal
contactmomenten:
- Minimaal één keer per jaar een informatieavond voor ouders, waarin de werkwijze van de
Kanjertraining besproken en ervaren wordt;
- Twee keer per jaar kunt u een les van De Kanjertraining in de klas van uw kind bijwonen;
- Tot slot krijgt u na een leskern een informatie doe blad mee naar huis, zodat u op de hoogte bent wat
er in de lessen besproken is.
Om de groep positief te vormen werken wij ook met de Gouden Weken in de eerste weken van het
schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer
in de klas. In deze weken besteden wij extra aandacht aan groepsvormende activiteiten.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. C. Wassink (tevens vertrouwenspersoon) voor de
groepen 5 t/m 8 en J.Kolasa voor de groepen 1 t/m 4 . U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
c.wassink@cbs-tabitha.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. C. Brussen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via c.brussen@cbs-tabitha.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op CBS Tabitha is sprake van een grote ouderbetrokkenheid. Wij werken vanuit de triade ouder-kindschool en proberen zo veel mogelijk samen met de ouders op te trekken. De lijnen zijn kort en er is
ruimte om elkaar 's ochtends kort te ontmoeten. De leerkrachten staan iedere ochtend bij de deur van
de klas om ouders en kinderen te verwelkomen. De directeur staat altijd bij één van de ingangen.
Het jaar wordt altijd gestart met een omgekeerd oudergesprek, omdat we ook graag van u willen
weten hoe uw kind in de thuissituatie is.
Eén keer per maand wordt een ochtend (de 'Koppen bij elkaar'-ochtend georganiseerd, waarbij de
directie in gesprek gaat met ouders over bepaalde beleidsvraagstukken.
In alle facetten van de school is sprake van ouderparticipatie. Dit varieert van het helpen tijdens de
sportdag tot het begeleiden van onderbouwleerlingen op de computer.
Als zijn we erg blij met zo'n grote betrokkenheid en met de vele hulp die we van ouders krijgen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Eén keer per maand wordt een nieuwsbrief gestuurd met alle relevante informatie over
onderwijskundige zaken en activiteiten op school. Daarnaast mailen de directie en de leerkrachten
regelmatig belangrijke zaken rondom de groepen rechtstreeks naar de ouders. Ook worden de ouders
via de schoolapp van SchoolsUnited op de hoogte gehouden van wat er in de klas gebeurt. Tenslotte
kunnen de ouders de resultaten van hun kinderen volgen via het Ouderportaal van ParnasSys.

Klachtenregeling
Sinds 1 augustus is het verplicht om te beschikken over een klachtencommissie. Dit vinden wij een goede
zaak want schoolbesturen en scholen worden steeds meer aangesproken op hun kwaliteit. Soms is het
handelen of nalaten 'klachtwaardig'. Waar dat zo is, heeft de klager daadwerkelijk de mogelijkheid om een
klacht in te dienen. De (vertrouwens) contactpersoon volgt hierbij de door Meer Primair opgestelde
klachtroute. De Stichting Meer Primair is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Zie website
Meer Primair.
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn
over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan: de communicatie vanuit de school, de manier
waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan er vanuit dat we de
meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid
deze te uiten naar de school:
- naar de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in de klas,
- naar de schoolleiding als het gaat om klasoverstijgende onderwerpen.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet
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naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief
onderzoek aan onze Klachtencommissie. In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u
zich laten bijstaan door de contactpersoon en/of de externe vertrouwenspersoon. Met name bij
klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten,
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning
door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over
mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in contact met de externe vertrouwenspersoon
voor verdere ondersteuning.
Nuttige adressen:
Onze contactpersonen zijn werkzaam op onze school.
Namen contactpersonen: Caroline Brussen en Cynthia Wassink. Zij zijn allebei bereikbaar op: 0235622855.
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht.
Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de
klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject. Zijn naam is
Pieter de Wit, werkzaam bij OnderwijsAdvies. Hij is bereikbaar op 0182-556499 of per mail op
p.dewit@onderwijsadvies.nl.
Schoolbestuur
Meer Primair 023-554 23 51 (www.meerprimair.nl)
Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie
p/a Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-285 95 90, mail: info@onderwijsgeschillen.nl
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage
bij de schoolleiding
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur: Centraal Meldpunt, tel. 0900-111 31 11 (lokaal tarief) op weekdagen van 08.0017.00 uur.
Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen
zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders/verzorgers en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij
mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een zedendelict,is de school verplicht tot het doen van
aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

School-ouderovereenkomst
Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden,
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

16

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
1* per maand wordt een ouderochtend georganiseerd

•
•
•

Ouders kunnen worden ingezet bij:
- leesondersteuning (naast het tutorlezen);
- als biebouder;
- computerhulp;
- als hulp bij workshops tijdens de creatieve carrousel;
- spelletjesmiddagen bij de kleuters;
- vervoer naar excursies;
- schoonmaak van leermiddelen (bij de kleuters), of andere organisatorische klussen in de klas;
- meefietsen naar de gymles.
In samenwerking met school neemt de ouderraad deel in diverse werkgroepen, bijvoorbeeld
Sinterklaas,
Kerst, Schoolreis, evenementen als Fancy Fair, Pasen, sportdagen en eventuele vieringen.
Aan het begin van elk schooljaar worden er groepsouders gekozen (meestal 2 per groep).
Zij zijn de verbinding tussen de leerkracht en de ouders. Als bij een activiteit ouders nodig
zijn zal de groepsouder dit meestal coördineren. Deze ouders zijn geen klankbord voor klachten.

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 € 52,50
Daarvan bekostigen we:
•

Andere activiteiten voor de kinderen die binnen het budget passen

•

Cultuuractiviteit

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn geen overige schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft voor alle kinderen een scholierenongevallen-verzekering afgesloten.
Deze verzekering dekt het ongevallen-risico voor uw kind tijdens de schooluren en
onderweg van en naar school.
De kinderen zijn verzekerd tijdens het verblijf in het schoolgebouw of op de daarbij
behorende terreinen tijdens de officiële schooluren. Zij zijn eveneens verzekerd tijdens
verblijf op sportvelden en in gymlokalen of tijdens een excursie, schoolreis, schoolkamp e.d.,
mits en zolang de kinderen onder toezicht staan. We zijn als school niet verzekerd voor diefstal.
Geeft u uw kind geen kostbare zaken en/of geld mee naar school.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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;
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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.
•

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind door ziekte of om een andere reden verhinderd is de lessen te volgen, dient u dit
tussen 08.00 en 08.45 uur aan de school te melden. Wij vragen u om dit het liefst telefonisch te doen.
In verband met mogelijk besmettingsgevaar vragen wij u te melden om welke ziekte het gaat.
Wanneer een leerling zonder opgaaf van reden niet op school verschijnt, zal er in de loop van de
ochtend contact op worden genomen met de ouders/verzorgers.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Zie bijlage: 'buitengewoon verlof'.

19

5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Vanaf groep 3 worden er methodegebonden toetsen afgenomen op het gebied van rekenen, spelling,
taal en lezen. Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie en begrijpend lezen getoetst. Het is zo mogelijk de
prestaties van de kinderen goed te volgen.
De leerkracht bepaalt aan de hand van deze toetsen of een kind nog extra instructie of oefenstof nodig
heeft. Vier keer per jaar wordt een groeps-/leerlingbespreking gehouden, waarbij de groepsdoelen
gesteld en geëvalueerd worden en wordt besproken welke extra individuele zorg eventueel nodig is.
In de groepen 1/2 wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van Kleuterplein met daarop enkele
aanvullingen die wij als school belangrijk vinden.
Naast eerdergenoemde toetsen worden de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 twee keer per jaar
getoetst met landelijke toetsen van het CITO. De Cito-toetsen omvatten voor de hogere leerjaren
spelling, rekenen, technisch lezen, taalverzorging en begrijpend lezen. Deze toetsen laten zien hoe het
kind presteert t.o.v. andere kinderen in Nederland in dezelfde leeftijdscategorie. Tevens worden de
kinderen vanaf de tweede helft groep 3 in februari/maart en in mei/juni getoetst op leesniveau.
Na de afnames, twee keer per jaar, worden de opbrengsten teambreed geanalyseerd en wordt een
schoolzelfevaluatie gemaakt, waarin, in samenwerking met onze taal- en rekenspecialisten, eventuele
interventies worden uitgewerkt.
Tenslotte worden er ook in de groepen 3 t/m 8 op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling
twee keer per jaar door de leerkrachten en leerlingen observatielijsten per computer ingevoerd, de
Kanvas. Dit is het volgsysteem van de Kanjertraining.

5.2

Eindtoets

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Het schooladvies voor de middelbare school wordt gebaseerd op de behaalde resultaten in de groepen
6, 7 en 8, de sociaal - emotionele ontwikkeling, de werkhouding in de klas en huiswerkattitude. Dit
advies wordt met ouders en het kind besproken.
Vanaf groep 6 worden ouders en kinderen meegenomen op het gebied van het verwachte
uitstroomniveau voor de middelbare school.
De gesprekkencyclus m.b.t. tot het advies ziet er als volgt uit:
Juni groep 6: Oriëntatie op het VO
Juni groep 7: Vooradvies
November groep 8: Voortgang
Februari groep 8: Definitief advies
Het schooladvies wordt gevormd door de huidige leerkracht(en), vanaf groep 7 de voorgaande
leerkracht(en), IB en directie.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

2,1%

vmbo-k

14,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t

2,1%

vmbo-(g)t

23,4%

vmbo-(g)t / havo

14,9%

havo

6,4%

havo / vwo

14,9%

vwo

21,3%
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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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Vertrouwen

Sociale redzaamheid

Wederzijds respect

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Vanuit de Kanjertraining vullen alle kinderen in de
groepen 5 t/m 8 de lijsten voor sociale veiligheid in. Bij de afname van deze sociale veiligheidslijsten
wordt er gekeken naar de volgende onderdelen:
- Welbevinden
- Veiligheidsbeleving;
- Ondervindt agressie;
- Angst voor agressie;
- Klas ziet problemen;
- Leerkracht treedt op.
Na de afname worden deze lijsten geanalyseerd door de Intern Begeleider en de Kanjercoördinatoren.
Hier gebruiken wij ook de adviezen vanuit het Kanvas voor.
CBS Tabitha valt op deze onderdelen binnen de score 'In de veiligste 20% van de normgroep'. Het
onderdeel welbevinden en veiligheidsbeleving komt in de lessen van de Kanjertraining terug. Op CBS
Tabitha blijven wij onze kinderen monitoren op dit gebied, door twee keer per jaar deze vragenlijsten af
te nemen. Wanneer we in de vragenlijsten opvallende zaken zien, gaan we individueel in gesprek met
het kind (de zogenaamde kindgesprekken). Door dit onderdeel regelmatig te observeren en
analyseren, zien wij dat onze leerlingen vol zelfvertrouwen zitten, zichzelf kunnen evalueren en
respectvol om kunnen gaan met elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Hoewel pesten nooit geheel is uit te sluiten, proberen wij dit wel zo veel mogelijk te voorkomen. De
school biedt duidelijkheid en veel structuur. Wij hebben een Sociaal Veiligheid Protocol opgesteld,

22

voortbouwend op de Kanjertraining, waarnaar wordt gehandeld als er sprake is van pestgedrag of
grensoverschrijdend gedrag. Om pesten te voorkomen, besteden wij veel aandacht aan de overdracht
van normen en waarden. Kanjertraining, gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling van
kinderen, is onze basis. Aan de hand van thema's worden gesprekken gevoerd, oefeningen en
activiteiten gedaan. Vertrouwen, wederzijds respect en sociale redzaamheid zijn belangrijke
kernwaarden bij de lessen van de Kanjertraining.
Aan het begin van elk schooljaar worden de Gouden Weken ingezet en worden de Kanjertrainingafspraken met de kinderen bepaald, besproken en ondertekend. Deze worden vervolgens zichtbaar
opgehangen in alle groepen. Deze regels gelden onder schooltijd, maar we verwachten dat ze ook
invloed hebben op de manier waarop je na schooltijd met elkaar omgaat. Iedere leerkracht die
werkzaam is op Tabitha volgt de basistraining en houdt vervolgens zijn licentie bij door het volgen van
nascholing, om zo de volledige licentie te halen.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
Wij bieden onze instructies zoveel mogelijk via het EDI (Expliciete Directe Instructie)-model aan. Hierbij
is het belangrijk dat de kinderen betrokken worden bij het leren en dat de doelen betekenisvol worden
aangeboden. Via modellen, begeleide inoefening en verwerken in coöperatieve werkvormen (met
vormen van bewegend leren) gaan de kinderen de stof zo veel mogelijk op hun eigen niveau zelfstandig
verwerken.
Binnen CBS Tabitha wordt gewerkt met beleidsplannen op de verschillende vakgebieden. Hiervoor zijn
verschillende specialisten HBO+ opgeleid, om de beleidsplannen goed te kunnen coördineren.
In deze beleidsplannen is omschreven hoe we onze kinderen in 8 jaren begeleiden naar de kerndoelen.
Per jaar zijn hierin de doelen vastgelegd. Twee keer per jaar zijn er groepsbesprekingen waarin de
individuele zorg per groep wordt besproken en vastgelegd in een document ´Groepsconsultatie´. Deze
gesprekken worden gearrangeerd door de zorgcoördinator (de intern begeleider). Hierbij wordt
gekeken naar de individuele onderwijs-behoeften van de kinderen.
Daarnaast zijn er twee keer per jaar gesprekken waarin de groepsdoelen worden gesteld op zowel
sociaal als cognitief gebied en waarbij het tweede gesprek dient om de groepsdoelen tussentijds te
evalueren. Eventuele interventies binnen de groep worden besproken en vastgelegd.
De groepsoverzichten worden twee keer per jaar handelingsgericht samengesteld. Hierin worden de
belemmerende/stimulerende factoren opgenomen, alsmede een korte samenvatting van de evaluaties
in het voorafgaande half jaar.
De A (kinderen die verlengde instructie krijgen), B (basis), C (kinderen die meer uitdaging nodig
hebben)-indeling vormt de basis voor het HGW (HandelingsGericht Werken)-rooster in de weekagenda.
Aanpassing volgt meestal na de Cito-M(idden)-toetsen en de Cito-E(ind)-toetsen. Twee keer per jaar is
er een opbrengstenvergadering (na de Cito-M en de Cito-E), waarbij schoolbreed naar de kracht- en de
zorgsignalen wordt gekeken (o.b.v. de Cito-uitslagen).
Interventies/ verbetermaatregelen worden vastgelegd en uitgewerkt in de schoolzelfevaluatie. De
interventies worden gecoördineerd door onze zorgcoördinatoren (intern begeleiders) en onze
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vakspecialisten rekenen en taal. De resultaten van de interventies worden besproken tijdens de
volgende opbrengstenvergadering (een half jaar later).
Sociale vaardigheden worden gevolgd met de KANVAS-lijst (het volgsysteem van Kanjertraining). Deze
wordt 2 keer per jaar ingevuld. Eventuele uitvallers worden besproken met de Kanjercoördinator en de
gedragsspecialist en daar wordt een plan voor gemaakt. Interventies worden dus ook door hen
gecoördineerd. Al onze leerkrachten dienen de Kanjertraining te hebben gevolgd.
De doorgaande lijn voor taal van 1-8 is vervat in een taalbeleidsplan (zie Taalbeleidsplan CBS-Tabitha).
Er is een nieuw taalbeleidsplan geschreven dat meeloopt met ons schoolplan. Het rekenbeleidsplan
wordt in dit schooljaar geschreven voor een periode van 3 jaar.
Door steeds meer te werken met specialisten zijn we bezig om ons onderwijs een extra kwaliteitsimpuls
te geven.
Om de tevredenheid te blijven monitoren houden we iedere twee jaar een tevredenheidsenquête onder
ouders/verzorgers, personeel en leerlingen (via 'Scholen met succes'). Als hier nieuwe aandachtspunten
uit komen, wordt hier een verbeterplan voor geschreven, gecoördineerd door de directie.
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6

Schooltijden en opvang

Wij werken met een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen iedere dag van 08.30-14.00
uur naar school gaan en ook op school lunchen met de leerkracht. Hierdoor hebben wij geen
tussenschoolse opvang nodig en gaan de kinderen tussen de ochtend en de middag ook niet naar huis.
Dit geldt voor alle groepen (1 t/m 8).

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

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:15 - 14:00

14:00 - 18:00

Dinsdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:15 - 14:00

14:00 - 18:00

Woensdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:15 - 14:00

14:00 - 18:00

Donderdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:15 - 14:00

14:00 - 18:00

Vrijdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:15 - 14:00

14:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Maandag: Opvang voor en naschool door Naschoolse opvang
Dinsdag: Opvang voor en naschool door Naschoolse opvang
Woensdag: Opvang voor en naschool door Naschoolse opvang
Donderdag: Opvang voor en naschool door Naschoolse opvang
Vrijdag: Opvang voor en naschool door Naschoolse opvang

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Alle groepen

2 lesuren per week

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
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Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Small steps en Happy Kids, 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 Small steps, Happy Kids en Babbels, buiten
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

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

Pasen

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinksteren

01 juni 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020

Naast de reguliere vakanties zijn er nog 4 studiedagen:
(4 oktober 2019, 6 december 2019, 3 februari en 2 juni).
Ook op deze dagen zijn de kinderen vrij.

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 bereikbaar

Alle werkdagen

08.00-16.30

Op afspraak

Alle werkdagen

09.00-16.00
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De school is telefonisch bereikbaar tussen 08.00 - 14.00 uur en tussen 14.30-16.30 uur. Tussen 14.00 en
14.30 uur lunchen wij met het hele team.
Als u binnen het keuzemenu voor optie 1 kiest krijgt u contact met het hoofdgebouw, optie 2 staat voor
locatie De Octopus. Per e-mail zijn de leerkrachten rechtstreeks te bereiken. De e-mailadressen kunt u
vinden in het informatiebulletin, dat u ontvangt bij de start van het schooljaar.
Als u een leerkracht telefonisch wilt spreken kunt u bellen voor en na de lestijden. In de ochtend tussen
08.00 - 08.15 uur en 's middags tussen 14.30 - 16.30 uur.
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