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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van SWS Twaspan
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
SWS Twaspan
Spoorstrjitte 7
9033WJ Deinum
 058-2542083
 http://www.sws-twaspan.nl
 twaspan@elanowg.nl

Schoolbestuur
Elan Onderwijsgroep
Aantal scholen: 20
Aantal leerlingen: 2.041
 http://www.elanonderwijsgroep.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Dhr. E. Yedema

twaspan@elanowg.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

99

2019-2020

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
Groepsdynamisch Onderwijs

3-talige school

Samenwerkingsschool

Passie

Talent

Missie en visie
Wij zijn een school waar het welbevinden van onze schoolbevolking en de verantwoordelijkheid voor
elkaar wordt gegarandeerd door:
1.

2.

•

Het bieden van gelijke kansen en geven van ruimte aan talenten van leerlingen. Daarom stellen
we leerlingen in staat om zich te ontwikkelen naar hun eigen, specifieke mogelijkheden, niet
alleen in cognitieve, maar ook in sociaal emotionele, motorisch-zintuiglijke en culturele zin
We staan en gaan voor kwaliteit van onderwijs waarbij met overtuiging en passie gewerkt en
geleerd wordt. Gezien vanuit deze visie geven we invulling aan de volgende belangrijke
kernpunten:
Vreugde/passie: Waardering en autonomie, dát geeft werkplezier en voldoening. Voor ouder,
leerkracht en kind. Wij staan voor een school waar kind, ouder en leerkracht graag naar toe gaan
en met energie aan het werk kunnen. Doe waar je goed in bent en leer samen, speel samen en
werk samen. De ontmoeting zorgt voor ontspanning. Bindend in ons team is de passie voor ons
vak. Didactische specialist, coöperatief met ouders en ook pedagogische specialist. Dat dragen
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•

•

•

•

•

wij uit en dat stralen wij uit. Een professional met 'vuur'. Ruimte voor persoonlijke groei. Lef,
relativeren en humor horen daar bij.
Vertrouwen: Een veilige pedagogische omgeving, een klimaat voor denken en leren en
emotionele veiligheid, vraagt om vertrouwen in elkaar. Vertrouwen in elkaars kwaliteiten, de wil
om elkaar te helpen, ruimte geven om autonoom te werken. Waardering en autonomie geven
immers werkplezier aan leerling en leerkracht! Vertrouwen geven vraagt zelfvertrouwen; durven
het experiment aan te gaan, durven ontdekken en onderzoeken, leren van successen en
betekenis geven aan het vervolg. Altijd met een structuur waar we op terug kunnen vallen; waar
we elkaar op kunnen aanspreken. De structuren helpen ons in het geven van vertrouwen, geven
ons houvast, helpen ons in zelfvertrouwen.
Samenwerking: Samenwerken en samen leren en het bevorderen van interactie, levert sterke
leermomenten op. Daarom wordt er op alle niveaus gezocht naar vormen van samenwerking en
samen leren. in de klassen herkenbaar in de gekozen didactische werkvormen: coöperatief leren,
maatjesleren, groepsdoorbrekend werken, etc. De uitgangspunten van coöperatief leren zijn
leidend in het ontwikkelen van sociale vaardigheden van onze leerlingen; wat moet je kunnen en
kennen om te kunnen samenwerken en om samen te leren? Samenwerking met onze ouders
moet leiden tot een optimale afstemming in de driehoeksverhouding leerling-leerkracht-ouder.
Wij werken in de overtuiging dat dit denken optimale ontwikkelingskansen geeft.
Respect: Vanuit onze identiteit willen we een bijdrage leveren aan een, in alle opzichten, leefbare
en rechtvaardige samenleving. In ons onderwijs is er, vanuit de erkenning van - en respect voor het individu, gerichte aandacht voor het ontwikkelen van een sociaal-maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef bij leerlingen. Elke ouder, ongeacht godsdienst of
levensbeschouwing is welkom om zijn of haar kind bij ons aan te melden. In onze school is helder
beleid geformuleerd over open en respectvol handelen voor leerlingen en medewerkers. Onze
leerlingen hebben de vrijheid om zijn of haar opvattingen te volgen, zolang hij of zij ruimte laat
voor anderen om dit ook te kunnen doen.
Transparantie/communicatie: Communicatie is makkelijker als voor alle partijen duidelijk is wat
we van elkaar verwachten: waar staan we voor, waar gaan we voor en welke afspraken en regels
passen daar bij. Het helpt ons als vooraf duidelijk is waar we elkaar in kunnen helpen en waar we
elkaar op kunnen aanspreken. Ieder in zijn/haar eigen rol. We weten dat de driehoeksverhouding
leerkracht-kind-ouder belangrijk is in het bieden van ontwikkelingskansen. Een goede relatie
geeft een goed uitgangspunt bij, soms emotionele, gesprekken met kinderen en ouders.
Kwaliteit van onderwijs: We laten ons in ons handelen leiden door identiteit en visie. Dat
betekent dat wij vanuit passende doelen en leerlijnen resultaatgericht werken. Dat maken wij
herkenbaar door op schoolniveau, op groepsniveau, op het niveau van individuele leerlingen en
bij de individuele ontwikkeling van leerkrachten de zogeheten plan-do-check-act cyclus
(handelingsgericht werken) krachtig te hanteren.

Prioriteiten
In het schooljaar 2020-2021 bestendigen we ons concept Groepsdynamisch Onderwijs (GDO).
Verder zetten we de leerkrachten in hun kracht m.b.t. het hanteren van de Engelse taal, door middel
van het volgen van de cursus Classroom English.

Identiteit
De doelstelling die SWS Twaspan hanteert is de volgende:
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“Het onderwijs wordt integraal aan alle leerlingen aangeboden waarbij de ontmoeting een belangrijk
aspect is. Het levensbeschouwelijk onderwijs heeft het karakter van algemeen menselijke vorming. De
school is gericht op humaniteit met religie als mogelijk onderdeel daarvan, gelijkwaardigheid en op
respect voor verscheidenheid. Het kind staat centraal met zijn vragen en is uniek. De leraren staan open
voor levensbeschouwelijke diversiteit”.
Onze samenwerkingsschool is toegankelijk en staat open voor alle leerlingen zonder onderscheid naar
godsdienst of levensovertuiging. Bij de start van de samenwerkingsschool is aangegeven dat we de
identiteit van zowel de openbare als de christelijke school willen borgen. Het bijbelverhaal, vieringen
maar ook levensbeschouwing in de breedste zin van het woord hebben hierin hun plek gekregen en
bieden we aan alle leerlingen aan. U kunt daarbij denken aan filosofie, oriëntatie op
wereldgodsdiensten maar ook thema’s die kinderen bezig houden. Een identiteitscommissie bestaande
uit ouders van de school is betrokken bij dit borgingsproces. Waar mogelijk proberen we de ouders te
betrekken bij Z!ngeving. Door deze manier van werken is er een geheel eigen kleur en identiteit aan de
school gegeven. We bieden aan, maar dragen niet uit. Dit laten we aan de ouders zelf. Alle kinderen,
ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat onze school een levendige, kleurrijke school is die een
afspiegeling van zowel de regio als de maatschappij is.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Het verschil tussen vraag en aanbod van onderwijzend personeel is groot. Hierdoor zijn er weinig
leerkrachten beschikbaar voor invalwerkzaamheden. Met vele scholen vissen we uit dezelfde vijver met
invallers. Aangezien dit gevolgen kan hebben voor de organisatie van ons onderwijs bij ziekte van
personeel, is dit protocol ontstaan. Hierdoor zijn alle betrokkenen bij de school op de hoogte van de te
nemen stappen wanneer er ziekte is onder het personeel. Hiervoor wordt onderstaand stappenplan
gehanteerd.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wanneer een leerkracht ziek wordt, meldt deze dat zo snel mogelijk bij de leiding van de school.
De leiding van de school vraagt het eigen personeel, allemaal parttimers, of zij een dag extra
kunnen werken.
Als stap 2 geen resultaat oplevert, neemt de leiding contact op met de invalpool met de aanvraag
voor een invaller.
Als stap 3 geen resultaat oplevert wordt de groep van de zieke leerkracht voor maximaal één
werkdag verdeeld over de andere groepen.
Als de leerkracht langer dan één werkdag ziek is en er nog steeds geen invaller beschikbaar is,
zullen de ouders van de kinderen uit de betreffende groep worden gevraagd de kinderen thuis te
houden zolang er geen invalkracht beschikbaar is.
Als de kinderen uit een bepaalde groep langer thuis zouden moeten worden gehouden bij gebrek
aan invalkrachten, wordt deze last mogelijk gedeeld met andere groepen uit dezelfde bouw.
Zodoende zijn het niet steeds dezelfde kinderen die een dag onderwijs missen. Een beslissing
hierover wordt weloverwogen gemaakt door het team van SWS Twaspan.

NB: In alle gevallen geldt dat het een zeer ongewenste situatie is dat kinderen thuis moeten blijven
vanwege ziekte van een leerkracht. Dit is dan ook een uiterste redmiddel dat alleen zal worden ingezet
als dit echt niet anders kan.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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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.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 u 45 min

6 u 45 min

5 u 30 min

5 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

Bewegingsonderwijs
Arbeid met
ontwikkelingsmateriaal
Kunstzinnige oriëntatie
Rekenen en Wiskunde
Levensbeschouwing
Taalontwikkeling

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

1 u 30 min

2 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

4 uur

2 u 45 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
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Bewegingsonderwijs
1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

Levensbeschouwing
Engelse taal
Frysk

2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Bibliotheek
Mediatheek
Gymlokaal
Multifunctionele ruimte
Extra lokaal

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
In het schoolgebouw bevinden zich twee organisatie die peuteropvang bieden; Kindercentrum Deinum
en It Hummelhonk (Kids First). Kindercentrum biedt verder voor- en naschoolse opvang. Er is
afstemming en een warme overdracht wanneer kinderen vanaf hun vierde jaar naar de basisschool
gaan.
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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.
Wij bieden onderwijs aan alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Ieder kind is van harte welkom. We
willen graag dat alle kinderen de juiste onderwijsplek krijgen waarbinnen ze maximale
ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Daarom analyseren we elke aanmelding aandachtig, waarbij we
beoordelen of wij, met onze expertise, de juiste onderwijsplek zijn voor elk individueel kind. Slechts
zeer sporadisch kan het voorkomen, dat wij constateren dat wij niet de beste onderwijsplek kunnen
bieden. In dat geval zoeken wij binnen ons netwerk een school die wel past bij de onderwijsbehoeften
van een individueel kind.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

5

Specialist Het Jonge Kind

6

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We werken volgens de principes van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Binnen het onderdeel 'Sociaal
sterke groep' wordt effectief aandacht besteed aan:
•
•
•
•

effectieve conflicthantering
socio-kring
het naar binnen- en buitengaan van kinderen
spelverrijking

Deze onderdelen leveren de volgende opbrengsten op:
•
•
•

er heerst rust in de school
een goede omgang tussen de kinderen
weinig conflicten tussen kinderen
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De werkwijze en principes van het GDO zorgen ervoor dat pestgedrag geen kans krijgt, doordat
ongewenst gedrag zich niet kan doorontwikkelen, maar in de kiem wordt gesmoord.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
OK-thermometer.
Elke maand wordt de OK-thermometer door de kinderen ingevuld. Deze geeft inzicht in hoe het kind
zich voelt over de groep, zichzelf en de leerkracht. Al deze individueel ingevulde thermometers worden
verwerkt in een groepsoverzicht. Hierin is in een oogopslag het welbevinden van de kinderen te zien.
Daar waar nodig worden kindgesprekken gevoerd om te achterhalen waarom er eventuele problemen
worden ervaren en wordt hier direct een oplossing voor gezocht.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. v.d. Wulp. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
tvdwulp@elanowg.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. v.d. Wulp. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
tvdwulp@elanowg.nl.

10

4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Vanuit de driehoek school-ouder-kind is eenieder van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.
Vooral de samenwerking tussen school en ouder is een voorwaarde voor het kind om binnen voor het
kind duidelijke kaders tot ontwikkeling te komen. Ouderbetrokkenheid achten wij daarom van groot
belang.
Ouderbetrokkenheid kent verschillende vormen.
In de eerste plaats betrekken we de ouders bij de ontwikkeling van hun kind middels de 10minutengesprekken. Deze vinden minimaal plaats na de eerste toetsperiode begin februari en na de
laatste toetsperiode in juni.
Ook zijn er verschillende momenten in de jaarplanning ingeroosterd voor 15-minutengesprekken op
facultatieve basis. Zowel ouders als school kunnen tijdens dit moment aangeven behoefte te hebben
om met elkaar in gesprek te gaan.
Tot slot is er altijd de mogelijkheid om tussentijds een afspraak met elkaar te maken om zaken te
bespreken. We willen hier openheid en betrokkenheid in uitstralen.
Een andere vorm van ouderbetrokkenheid is de inzet van ouders tijdens festiviteiten, excursies, etc.
Ouders kunnen zich hier jaarlijks voor opgeven via de ouderhulplijst. Op deze manier worden ouders
betrokken bij activiteiten die wij als school met de kinderen ondernemen.
Ook organiseren we eens in de maand een oudercafé waar ouders en school op een informele manier
met elkaar over allerlei onderwerpen van gedachten kunnen veranderen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden voornamelijk geïnformeerd via ons ouderplatform Social Schools. Hierop worden
groepsberichten en schoolberichten geplaatst die van belang zijn voor de informatievoorziening of die
een indruk geven van de activiteiten die wij op school met de kinderen ondernemen. Aan het einde van
iedere week wordt het automatisch een overzicht samengesteld van de berichten van die week. Deze
worden middels een nieuwsbrief aan ouders verstuurd.
Tevens heeft Social Schools een agenda functie, waarin alle geplande activiteiten zijn opgenomen,
evenals de vakanties en overige vrije dagen.

Klachtenregeling
Op bovenschools niveau is een klachtenregeling vastgesteld welke via deze link te bereiken is.

Ouderinspraak
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Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Oudercafé

•
•
•

Ouders worden gevraagd te helpen bij verschillende feesten en andere activiteiten die in een schooljaar
zijn gepland. Ook worden zij gevraagd te rijden bij bijvoorbeeld excursies.

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 € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Afscheid groep 8

•

Culturele uitjes

•

Kerst

•

Sinterklaas

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

4.3

Schoolkamp
Schoolreis
Schoolschaatsen
Sinterklaascadeau groep 1-4

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Er is bovenschools een collectieve verzekering afgesloten.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelden kan telefonisch vóór 8.15 uur of in de Social Schools omgeving.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Extra verlof kan worden aangevraagd via de directeur van de school. U wordt gevraagd een
verlofformulier in te vullen. De directeur beoordeeld de aanvraag en geeft al dan niet toestemming.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Halverwege het schooljaar worden alle kinderen getoetst binnen ons Leerlingvolgsysteem van Cito
(LOVS). Per groep worden de volgende toetsen afgenomen:
Groep 2:
•
•

Taal voor kleuters
Rekenen voor kleuters

Groep 3 t/m 5:
•
•
•
•

DMT
Begrijpend Lezen 3.0
Rekenen en Wiskunde 3.0
Spelling 3.0

Groep 6 t/m 8:
•
•
•
•

DMT
Begrijpend Lezen 3.0
Rekenen en Wiskunde 3.0
Spelling 3.0

De resultaten van deze toetsen worden op leerling- en groepsniveau geanalyseerd en vergeleken met
de doelstellingen die we hebben gesteld. Dit geeft een positief of negatief resultaat. Resultaten waar
we niet tevreden over zijn worden in de opbrengstenvergadering geanalyseerd door het gehele team
van leerkrachten, intern begeleider en directie. Dit levert verbeterpunten op die concreet worden
gemaakt zodat deze de komende onderwijsperiode kunnen worden ingezet. Aan het einde van het
schooljaar worden deze verbeterpunten weer geanalyseerd en waar nodig omgezet in nieuwe
verbeterpunten voor het nieuwe schooljaar.
Van de totale analyse wordt een document gemaakt door de intern begeleider.

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 Diaeindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

7,7%

vmbo-(g)t

23,1%

havo

46,2%

vwo

23,1%

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:
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Vertrouwen

Respect

We laten niemand alleen

Werkwijze Sociale opbrengsten
Vanuit Groepsdynamisch Onderwijs (GDO) nemen we iedere maand de OK-thermometer af bij de
kinderen. Verder wordt tweemaal per jaar de VISEON lijst gescoord. Op deze manier houden we zicht
op de sociale opbrengsten en kunnen we vroegtijdig knelpunten signaleren en hier een verbeterplan op
maken.

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.
We hanteren in ons handelen de principes van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Dit is een
schoolbrede aanpak, gericht op dat wat het beste is voor de kinderen vanuit een
groepsverantwoordelijkheid. Deze principes schrijven voor hoe zowel onze didactische als
pedagogische aanpak eruit ziet.
Ongeveer eens in de maand hebben we een GROENE vergadering. hierin passeren de principes van
GDO de revue en wordt direct bijgestuurd op punten waar het beter kan. Ook worden successen met
elkaar gevierd. Zodoende blijven de principes helder en toepasbaar voor iedereen die bij ons werkt.
Borging van het onderwijsproces vindt plaats.
Eens in de twee weken hebben we een BLAUWE vergadering waarin praktische zaken met elkaar
worden besproken ten behoeven van de totale organisatie.
Elk jaar vind een gesprek plaats met ieder individueel personeelslid waarin wensen worden besproken
voor het komende schooljaar. Samen wordt gekeken hoe elk individu zich zo kan ontwikkelen dat we
beter worden in wat we doen en de kans hebben nieuwe vaardigheden of kennis aan te leren.
We schrijven voor elk nieuw schooljaar een 'schooljaarplan'. In dit plan staan de acties beschreven voor
het betreffende schooljaar. Het geeft richting aan de ontwikkeling van de school.
Het 'schooljaarplan' is onderdeel van het 'schoolplan'. Dit is een plan voor vier schooljaren waarin de
ontwikkeling voor de langere termijn staat beschreven.
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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).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1/2

tweemaal per dag

Gymnastiek

3/4

dinsdag-, vrijdagochtend

Gymnastiek

5/6

dinsdag-, vrijdagochtend

Gymnastiek

7/8

maandagmiddag, dinsdagochten

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum Deinum, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum Deinum, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
De school beschikt niet zelf over opvangmogelijkheden, maar heeft inpandig wel een opvang, welke
wordt georganiseerd door een externe partner. Het betreft Kindercentrum Deinum:
http://www.kinderopvangdeinum.nl/

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

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)

Gesprekken

Aanwezigheid personeelslid

Afhankelijk van personeelslid

Met iedere werknemer is op afspraak een gesprek te plannen. Voor de leerkrachten is dat altijd na
schooltijd, vanaf 14.15 uur. Afhankelijk van de urgentie kan hier altijd van afgeweken worden.
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