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De informatie in deze schoolgids vindt u ook
op scholenopdekaart.nl
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Voorwoord
Basisschool het Talent uit Asten is een school van stichting Prodas. Wij zijn onderdeel van Kindcentrum
het Talent en staan voor vernieuwend onderwijs aan kinderen van 4 t/m 13 jaar. In deze schoolgids leest
u onze visie en hoe wij werken.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool het Talent
Asterstraat 35
5721EE Asten
 0493670090
 http://www.hettalent-asten.nl
 hettalent@prodas.nl
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Schoolbestuur
Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren
Aantal scholen: 24
Aantal leerlingen: 4.330
 http://www.prodas.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Anja Jansen

anja.jansen@prodas.nl

MT-lid

Thomas Koolen

thomas.koolen@prodas.nl

MT-lid

Hilde Jacobs

hilde.jacobs@prodas.nl

MT-lid

Hilde Verhagen

hilde.verhagen@prodas.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren
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2018-2019

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
Respect

Samen

Talent

Kwalitatief

Vernieuwend

Missie en visie
Onze primaire taak is het bieden van kwalitatief, goed onderwijs. Door goed primair onderwijs geven
wij onze leerlingen gelijke kansen in de maatschappij. Leren wij hen verantwoordelijk te zijn voor de
wereld waarin zij leven. Dragen wij bij aan het geluk van onze kinderen. Onze ambitie hierbij is om
gebruik te maken van moderne methodes en methodieken. We bieden thematisch onderwijs aan
waarbij we de omgeving zoveel mogelijk bij de school willen betrekken. Dit zorgt voor uitdagend en
betekenisvol onderwijs. Onze leerlingen kunnen hun talenten op verschillende gebieden maximaal
ontplooien. Leerkrachten, kinderen en ouders dragen samen zorg voor de ontwikkeling van het kind.
Door middel van een leerling portfolio, kind- en ontwikkelgesprekken monitoren zij voortdurend het
proces waarin het kind zich bevindt. Teamleden investeren structureel in hun vakmanschap en
communiceren direct en open. Door gebruik te maken van ieders expertises leren wij van en met
elkaar.

Prioriteiten
Om onze missie en visie te realiseren in de planperiode 2019-2023 komen we daarbij tot de volgende
strategische thema’s:
Strategische doelen;
1. Het onderwijs op onze school is van een goed niveau. De opbrengsten van de school liggen op het
niveau van de schoolgroep. Wij werken aan de onderwijskundige doelen van stichting Prodas.
2. Het Talent geeft vernieuwend onderwijs volgens de vijf thema’s die horen bij de Brainport scholen.
Wij werken aan de criteria van de Brainport Juniorscholen.
3. Onze leerkrachten zijn professionals en werken in een professionele leergemeenschap (PLG). Hierbij
zijn formeel leren en informeel leren gelijkwaardig. Human Dynamics blijft onze gezamenlijke blik op
werken en leren in de school.

Identiteit
Katholieke identiteit
Wij geloven in een open leeromgeving waarin respect, ontmoeting, samenwerking en communicatie

4

sleutelwoorden zijn. Wij zijn een school waar kinderen met plezier leren, daarin zijn wij als team, als
volwassenen, een voorbeeld. Het Talent is een school waar enthousiaste mensen werken die zich
betrokken voelen bij de ontwikkeling van kinderen. Professionaliteit en verantwoordelijkheid zijn voor
ons essentieel. Wij voelen ons betrokken bij basisschool het Talent, de kinderen en hun ouders, elkaar
en de wereld om ons heen. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de mensen om ons heen en in ons vak.
Kinderen vormen zich een beeld van de overeenkomsten en verschillen tussen geestelijke stromingen
in de samenleving door de multiculturele samenleving. We vieren de katholieke feestdagen en
besteden ook aandacht aan feesten van andere geloven. Kinderen leren mede hierdoor dat de
levensbeschouwing ook in het dagelijkse leven een rol speelt.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Kleuters zitten in een gecombineerde groep 1-2.
Alle andere groepen zijn ingedeeld in leerstofjaarklassensysteem.
Verder streven we ernaar om ons onderwijs actueel en prikkelend vorm te geven. Wij proberen
kinderen uit te dagen en hen een ondernemende houding mee te geven. Dit doen we door thematisch
onderwijs te bieden, te werken met flexplekken en groepsoverstijgend te werken. De leerkrachten
zorgen hierbij voor inhoud, organisatie, de juiste feedback, feed up en feed forward en een veilig
klimaat.

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
Indien iemand van de personeelsgeleding recht heeft op verlof, wordt hiervoor bij Stichting Prodas
vervanging aangevraagd.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

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

3 u 30 min

3 u 30 min

Rekenen
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

4 u 30 min

4 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

6 uur

6 uur

5 u 45 min

5 u 45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Bewegingsonderwijs
Kunstzinnige oriëntatie
Oriëntatie op jezelf en
de wereld
Nederlandse Taal
Pauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

Rekenen/wiskunde
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Pauze
1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

10 u 15 min

10 u 15 min

10 u 15 min

10 u 15 min

9 u 15 min

9 u 15 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

Nederlandse Taal
Oriëntatie op jezelf en
de wereld
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2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Speellokaal
Human Dynamics Flexplekken
Designhoek
Green Screen
Campus
Podium

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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school.We gebruiken daarbij KO-totaal, Sil op school en Logo
3000.
De overgang tussen peuterspeelzaal/kinderopvang naar basisschool verloopt binnen ons kindcentrum
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op een natuurlijke manier. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de groepen 1-2 bereiden
samen lessen en activiteiten voor en werken nauw samen.
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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.
De specifieke ondersteuning die wij bieden is gericht op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is
speciaal gericht op taal- en woordenschatonderwijs.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider
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Onderwijsassistent
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij maken gebruik van de expertise van een leerkracht die kindercoach is. Zij is voor één dag in de week
vrij geroosterd van les activiteit om leerkrachten en kinderen te ondersteunen daar waar nodig. Deze
leerkracht maakt ook gebruik van video-interactie begeleiding.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK Veiligheid Leerlingen.
Elk jaar wordt vanuit WMK de vragenlijst 'Sociale Veiligheid Leerlingen' afgenomen bij de kinderen van
groep 5 t/m 8. Deze wordt binnen het MT, het team en MR besproken. Ook wordt deze aangeleverd bij
de inspectie. Bespreekpunten worden meegenomen tijdens bovengenoemde overlegmomenten en
hieruit volgen actiepunten. Indien nodig komen deze terug in het Sociale Veiligheidsplan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van Hees. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
jenny.vanhees@prodas.nl.
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De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Koolen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
thomas.koolen@prodas.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij willen ervoor zorgen dat de ouders:
&bull; onze school kennen
&bull; zich thuis voelen op onze school
&bull; weten waar de school voor staat
&bull; weten waarin we onderscheidend zijn
&bull; een goede manier van communicatie en samenwerking ervaren
&bull; het imago van de school positief beoordelen en uitdragen.
Dit betekent dat we als school ondernemend naar buiten kijken en dat wij de buitenwereld naar binnen
willen halen. Onze ouders willen net als wij het beste voor (hun) kinderen. Wij vinden het fijn als ouders
deel uit willen maken van onze school als leer-, ontwikkel-, en ontmoetingsgemeenschap.
Samen met de ouders spreken, vieren en delen we. Ze worden betrokken bij de ontwikkeling van de
kinderen en bij pedagogische en didactisch zaken. Ze worden geïnformeerd via Schoolpoort en
uitgenodigd voor gezamenlijke activiteiten.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Op onze school werken we met een digitaal platform genaamd Schoolpoort.
Alle digitale communicatie tussen school-ouders-kinderen gaat via dit platform.
Informatie wordt via Schoolpoort naar de ouders verzonden en is toegankelijk via een app of browser.
Ouders kunnen contact zoeken via een privé app, groepschat of schoolbrede chat. Daarnaast kunnen
privégroepen worden aangemaakt voor werkgroepen etc. Ook alle leerlingen hebben een account in
Schoolpoort en kunnen communiceren met de leerkrachten en ouders. Naast een communicatieplatform is Schoolpoort ook een digitaal portfolio. Hierin worden taken klaargezet en gemaakt, kunnen
leerlingen producten uploaden waar ze trots op zijn en worden leerlingen steeds meer eigenaar van het
eigen leerproces.
Voor meer informatie over Schoolpoort kunt u terecht bij:
Schoolpoort

Klachtenregeling
Sinds 1998 heeft elke basisschool een wettelijk verplichte klachtenregeling. Alle scholen volgen de
Prodas klachtenregeling (zie www.prodas.nl). Alle mogelijke soorten klachten kunnen volgens deze
regeling behandeld worden. Sinds 1999 bestaat er ook een wettelijke plicht voor personeelsleden om
melding te doen bij het bevoegd gezag van een mogelijk zedenmisdrijf (seksueel misbruik). Het
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bevoegd gezag is verplicht aangifte te doen bij de politie als er een redelijk vermoeden is van een
strafbaar feit. Onze school heeft twee contactpersonen voor alle boven genoemde zakenBij deze
contactpersonen kunt u altijd terecht voor:- een exemplaar van de klachtenregeling- een toelichting op
de klachtenregeling- uitleg over de procedures binnen de klachtenregeling- informatie over de
vertrouwenspersoon die uw klacht verder kan behandelen- informatie over de regeling meldplicht /
aangifteplicht seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs.

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

•
•

Binnen onze school functioneert een oudervereniging, die als belangrijkste taak heeft hetcontact
tussen school en ouders te bevorderen. Namens iedere groep wordt minimaal een ouder in de
oudervereniging afgevaardigd. Behalve dat de klassenouder lid is van de oudervereniging, zal deze in
samenwerking met de klassenleerkracht de belangen van de betreffende groep zo goed mogelijk
behartigen.De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het team, allerlei activiteiten op
schoolniveau. Daarnaast zijn wij steeds weer op zoek om ouders ook inhoudelijk mee te laten denken.
De totstandkoming van deze schoolgids, het werken met kriebelouders, verkeerswerkgroep en MR zijn
daar mooie voorbeelden van.De oudervereniging verzorgt ook rondleidingen voor de ouders en hun
kinderen die nieuwop onze school komen. De ouderraad is lid van de N.K.O. (Nederlandse Katholieke
Oudervereniging). De N.K.O.behartigt o.a. de belangen van ouders bij de centrale overheid en bij de
politiek.

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 € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas
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Er zijn geen overige schoolkosten.
Er is een groot aantal zaken op school dat niet door de overheid bekostigd wordt, zoals o.a. het
sinterklaasfeest, de kerstviering, carnavalsfeest, excursies, sportdagen, kamp en het schooluitje. De
onkosten hiervan worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage en door de school. De ouderbijdrage
wordt besteed aan activiteiten waarvan alle kinderen plezier zullen hebben.Wij verwachten dat u allen
deze bijdrage zult voldoen.
Wanneer dit voor u niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Het zal
duidelijk zijn dat zonder uw bijdrage een aantal activiteiten niet meer kan plaatsvinden. Er worden
echter geen kinderen uitgesloten van activiteiten als ouders deze bijdrage niet (kunnen) betalen.De
ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:
Groep 1 en 2 € 15,00
Groep 3 t/m 7 € 25,00
Groep 8 € 40,00
Instromers € 10,00 (kleuters die tussen 1 januari en 1 juni op school komen).
Het geld wordt mede gebruikt voor de kosten van het schooluitje, kamp voor groep 8, de scholing van
OR-leden en voor de verschillende activiteiten binnen onze school.Er zal dan ook buiten deze
ouderbijdrage geen financiële bijdrage meer van u worden gevraagd. In oktober ontvangt u een
factuur. Degenen die het bedrag in twee termijnen willen betalen, ontvangen in januari een tweede
factuur. Mocht u vragen hebben over deze ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester. Het rekeningnummer van de ouderraad is: 10.36.02.887, Rabobank Asten. Financiën
van de ouderraad staan los van de financiën van de school. Onze ouderraad wordt zeer gewaardeerd.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de
volgende verzekeringen afgesloten:
Aansprakelijkheidsverzekering
De Aansprakelijkheidsverzekering van de school garandeert gedupeerden dat schade, waarvoor de
school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook daadwerkelijk wordt
vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is echter uitsluitend meeverzekerd,
indien en voor zover de schade niet op hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering
verhaalbaar blijkt. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of diefstal
van eigendommen van personeel of leerlingen.De wettelijke aansprakelijkheid van ouderraden is
meeverzekerd. Voor ouderraden met eigen rechtspersoonlijkheid geldt deze dekking echter uitsluitend
als zij als zodanig zijn aangemeld.
Ongevallenverzekering
Deze verzekering biedt voor ongevallen in binnen- en buitenland dekking tijdens:· hun verblijf in
schoolgebouwen en op de daarbij behorende terreinen· door de school georganiseerde activiteiten· het
gaan naar en komen van de plaats waar de lessen of activiteiten plaatsvinden, mits dit gaan en komen
geschiedt via de kortste route en binnen de normale tijd die nodig is om bedoelde route af te
leggen.Verzekerd zijn uitkeringen verzekerd bij overlijden, blijvende invaliditeit en voor kosten van
genees- of tandheelkundige hulp. De verzekering van de school vergoedt uitsluitend kosten voor
genees- of tandheelkundige hulp voor zover die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed.
Daarom dienen die kosten eerst bij de eigen zorgverzekeraar te worden gedeclareerd.

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;
• 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:
Ouders melden hun kinderen ziek via Schoolpoort.
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Aanvragen voor verlof buiten de vakanties worden door het managementteam behandeld.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Het behalen van de opbrengsten zoals gepland in de periodeplannen worden door de leerkracht en
intern begeleider besproken tijdens de groeps- en toetsbespreking. Resultaten en uitkomsten worden
verwerkt tot een nieuw periodeplan. Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar opbrengsten op groepsof subgroepniveau. Trendanalyse zoals hier bedoeld, vindt niet plaats op leerlingniveau. Wanneer
verdere analyse op leerlingniveau noodzakelijk is, vindt dit plaats in de leerlingbespreking, het CLB of
zorgteam. Daarnaast vindt in de bouw onder leiding van de bouwcoördinator reflectie plaats op de
trends vanuit Esis. Er wordt nagegaan of streefdoelen en school- en/of bouw-ontwikkeldoelstellingen
zijn gerealiseerd en waarom. Resultaten en vervolgacties worden vastgelegd in de notulen. Aansluitend
wordt in het MT op schoolniveau op de opbrengsten en trends gereflecteerd. Het MT en IB trekken
conclusies op schoolniveau. Deze worden gerelateerd aan de analyse van de leerlingenpopulatie.
Resultaten en voorgenomen vervolgacties worden na de medio-toetsing vastgelegd in de notulen en na
de eindtoetsing in het schoolontwikkelplan (SOP) voor het komende schooljaar. Om de vier jaar wordt
een algehele trendanalyse uitgevoerd als opstap naar het nieuw te formuleren schoolplan.

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de Diaeindtoets in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-b

13,3%

vmbo-k

16,7%

vmbo-k / vmbo-(g)t

13,3%

vmbo-(g)t

10,0%

vmbo-(g)t / havo

6,7%

havo

10,0%

havo / vwo

6,7%

vwo

23,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Samen verantwoordelijk

Welzijn en Geluk

Jezelf kunnen zijn

Wij zijn een veilige school met structureel aandacht voor de omgang met elkaar (pijler Samen). Onze
leerlingen zijn gelukkig en krijgen de ruimte over hun geluk te praten. We spreken MET leerlingen en
ouders. Er wordt op basis van de filosofie van Human Dynamics gehandeld, we accepteren elkaar.
We borgen de veiligheid door de inzet van protocollen. Samen werken, samen leren, samen spelen.
Samen is echt een kernwaarde voor onze school en voor ons onderwijs. Dit geldt voor onze leerlingen.
Zij werken op flexplekken, in units en zij zijn samen verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Maar dit
geldt ook voor onze leerkrachten. Onze leerkrachten zitten tussen, en werken samen met leerlingen.
Het gesprek is hierbij van cruciaal belang. Leerkrachten en leerlingen voeren regelmatig
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ontwikkelgesprekken met elkaar. Dit om de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling inzichtelijk te
maken. Samen zien we ook terug door de openheid van onze school.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Samen werken, samen leren, samen spelen. Samen is echt een kernwaarde voor onze school en voor
ons onderwijs. Dit geldt voor onze leerlingen. Zij werken op flexplekken, in units en zij zijn samen
verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Maar dit geldt ook voor onze leerkrachten. Onze leerkrachten
zitten tussen, en werken samen met leerlingen. Het gesprek is hierbij van cruciaal belang. Leerkrachten
en leerlingen voeren regelmatig ontwikkelgesprekken met elkaar. Dit om de persoonlijke ontwikkeling
van iedere leerling inzichtelijk te 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.
Wij vinden het belangrijk om goed, kwalitatief onderwijs te bieden dat een goede aansluiting biedt op
het voortgezet onderwijs. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen
plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We proberen in onze school
vernieuwend bezig te zijn, waarbij we de goede zaken behouden. Goede prestaties bij de leervakken
zijn belangrijk. Maar we hopen met onze inspanningen meer te bereiken. Wij vinden het belangrijk dat
we een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de opvoeding. We leren kinderen verantwoordelijk te
zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.Er is aandacht voor ontwikkeling en versterking
van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van kinderen.
Het ziekteverzuim van de leerkrachten en kinderen is laag dit komt door de aandacht die wij hebben
voor elkaar en de kinderen. De sociale veiligheid, gebaseerd op het gedachtengoed van Human
Dynamics is van belang voor kwalitatieve veiligheid binnen het hele Kindcentrum. Samen met de IB-ers
van de school werken we aan kwalitatief goed onderwijs op pedagogisch en didactisch gebied, hierbij
schrijven we periodeplannen die ons de focus geven om doelen te behalen en leerlijnen te doorlopen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:30

13:00 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:30

13:00 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:30

13:00 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Korein Kinderplein, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Korein Kinderplein, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

14 oktober 2019

18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019

03 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari 2020

28 februari 2020

Meivakantie

20 april 2020

01 mei 2020

Zomervakantie

13 juli 2020

21 augustus 2020

21

© 2019

