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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 Openbare Basisschool de Tweemaster
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool de Tweemaster
Aleoeten 37
2904VA Capelle aan den IJssel
 010-4500012
 http://www.obsdetweemaster.nl
 info-tweemaster@blickoponderwijs.nl

Extra locaties
Tweemaster hoofdgebouw
Aleoeten 37
Capelle aan den IJssel

De Tweemaster heeft twee gebouwen op dezelfde locatie in gebruik. Het hoofdgebouw gebruikt
Aleoeten 37 als adres. Het tweede (dependance) gebouw heeft nummer 39. Hier zijn ook de
peuteropvang en Buitenschoolse Opvang (BSO) gevestigd.

Schoolbestuur
Stichting BLICK op onderwijs
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 3.662
 http://www.blickoponderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

B. van Dam

b.vandam@blickoponderwijs.nl

Adjunct-directeur

J. Verschoor

j.verschoor@blickoponderwijs.nl
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Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

378

2018-2019

Ondanks de landelijke tendens van krimpende scholen, kent De Tweemaster een groei. Het aantal
groepen is hiermee gegroeid van 14 naar 15.
De groei zet zich voort in schooljaar 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
respect voor mens en materiaal

opbrengst gericht werken

veilig klimaat en goede sfeer

cultuur, natuur en techniek

Vreedzame School

Missie en visie
Ons motto “Ontdek, Leer en maak Plezier” wil zeggen dat: ·
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De school zich profileert als een duidelijk herkenbaar openbare school, die openstaat
voor andersdenkenden en haar omgeving.
Iedereen is anders en dat mag, zo lang we er met elkaar over kunnen praten en samen tot een voor
ieder bevredigende oplossing kunnen komen
De school onderwijs biedt, waarbij de talenten van leerlingen zo goed mogelijk benut worden
We ervan overtuigd zijn dat leren alleen kan plaatsvinden als er sprake is van een veilig pedagogisch
klimaat wat gekenmerkt wordt door rust, regelmaat en open communicatie
De school een heldere structuur heeft met een aantal duidelijke regels, die de basis vormen voor een
goed pedagogisch klimaat
De school zich ervan bewust is dat ze middenin de samenleving staat en slechts een onderdeel vormt
van de totale onderwijsloopbaan van de kinderen. Daarom worden de kinderen goed voorbereid op het
voortgezet onderwijs
Leren pas goed lukt als je er plezier in hebt. Daarom biedt de school kinderen een stimulerende, maar
tevens overzichtelijke leeromgeving aan
De leeromgeving aansluit bij de snel veranderende informatie en communicatiemaatschappij
Er naast leren van cognitieve vaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden
(samenwerken, rekening houden met elkaar en het verwerven van kennis), er ook aandacht is voor een
ander aspect van het onderwijs, namelijk cultuuroverdracht. Daarom is er aandacht voor cultuur, zoals
theater- en museumbezoek
Er vanuit wordt gegaan dat ieder kind uniek is. Dat betekent voor het onderwijs op onze school, dat we
rekening houden met de individuele verschillen tussen kinderen, we deze respecteren en dat we daar
rekening mee houden in het onderwijsleerproces. Daarbij zijn kinderen onderdeel van een groep.
De school de capaciteiten van leerlingen benut
De school inspeelt op de vraag naar een goede opvang van de kinderen voor, tussen en na schooltijd
De school de betrokkenheid van ouders stimuleert door een actieve, open en transparante houding

Prioriteiten
afstemming tussen de leerbehoeften van de groep en die van het individuele kind
de leerling verantwoordelijkheid geven voor zijn eigen leerproces
leren door ervaren en beleven
coöperatieve werkvormen
communicatie met ouders
zorg op maat via efficiënte en effectieve zorgstructuur
gevarieerd aanbod van cultuuractiviteiten
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samenwerking met kinderopvangorganisatie(s) en peuterspeelzaal
aanbod burgerschap en omgang met elkaar via de Vreedzame School
aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Voor het vak bewegingsonderwijs hebben de groepen 3 tot en met 8 een vakdocent. Voor muziek en
drama worden incidenteel vakdocenten ingehuurd.
Godsdienstig Vormingsonderwijs kan gevolgd worden in de groepen 6, 7 en 8. Dit is facultatief en na
toestemming van de ouders/verzorgers. Het volgen van Humanistisch Vormingsonderwijs
wordt bepaald door de beschikbaarheid van docenten.

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

Verlof personeel
Voor leerkrachten met (ziekte-)verlof wordt geschikte vervanging gezocht. Dit kunnen losse vervangers
zijn uit de vervangingspool, maar ook collega's die extra werken op die dag. In een enkel geval wordt
een beroep gedaan op uitzendbureaus.
Het tekort aan leerkrachten vraagt veel aandacht. Om groepen en leerkrachten niet onevenredig te
belasten hanteren wij een protocol.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama

2.2

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Muziek

Invulling onderwijstijd
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
De school geeft per schooljaar aan elke groep 940 uur les. Dit geldt voor onder- en bovenbouw. In de
schoolcarrière van een kind wordt totaal 7520 lestijd geboden. Indien er zich een calamiteit voordoet,
kent het jaarrooster enkele vastgestelde roostervrije dagen, die ingezet kunnen worden. Deze
roostervrije dagen staan vermeld op de jaarkalender, die aan het begin van het schooljaar uitgedeeld
wordt aan de leerlingen en hun ouders.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 u 50 min

7 u 50 min

2 u 50 min

2 u 50 min

oriëntatie op jezelf en de
wereld

2 u 30 min

2 u 30 min

kunstzinnige en
creatieve vorming

4 u 40 min

4 u 40 min

6 u 40 min

6 u 40 min

30 min

30 min

Vak
taalontwikkeling
voorbereidend rekenen

bewegingsonderwijs
schrijven

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 35 min

4 u 30 min

4 u 45 min

4 u 40 min

4 u 30 min

4 u 30 min

5 uur

5 u 05 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 15 min

5 u 20 min

5 u 30 min

5 u 50 min

5 u 30 min

5 u 30 min

2 uur

3 u 10 min

3 u 40 min

3 u 50 min

3 u 40 min

3 u 40 min

3 u 20 min

3 u 05 min

2 u 35 min

2 u 35 min

2 u 35 min

2 u 35 min

1 u 25 min

1 u 25 min

1 u 35 min

1 u 25 min

1 u 25 min

1 u 25 min

50 min

50 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
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schrijven
1 u 10 min

1 u 10 min

40 min

25 min

15 min

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

pauze

De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-11.45 uur en 13.00- 15.00 uur. Op
woensdag gaan de leerlingen van 8.30-12.30 uur naar school.
De school kent een inlooptijd van 5 minuten. Bij binnenkomst wordt een gerichte leeropdracht
gegeven.

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Fysiotherapie
Logopedie
School Maatschapplijk Werk (SMW)
Gitaaracademie

Binnen school wordt gelegenheid geboden om gebruik te maken van fysiotherapie, logopedie en
School Maatschappelijk Werk.
Op donderdag tussen 15.00 en 21.00 uur is er gelegenheid om individueel en/of groepsverband
gitaarlessen te volgen (meer informatie www.degitaaracademie.nl).

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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.
De Tweemaster werkt intensief samen met kinderopvang IJsselkids. Onder de naam 'Heksenketel'
verzorgen zij voor- en naschoolse opvang.
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Daarnaast levert IJsselkids ook peuteropvang bij 'Het Kwetternest'. De peuteropvang werkt met
voorschoolse lesprogramma’s. Zo wordt de overgang naar de basisschool goed voorbereid. Om de
doorgaande ontwikkelingslijn verder te bevorderen, werken de peuter- en kleutergroepen op
verschillende momenten met elkaar samen. Voorbeelden: vieringen, kinderboekenweek, projecten en
speelmomenten.
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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.
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies
weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden. Wat is het
basisaanbod? Wat is het aanbod voor getalenteerde leerlingen? En wat is het aanbod voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften? Daarom heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Hierin
leest u wat onze school voor uw kind tebieden heeft. De meeste leerlingen maken gebruik van de
basisondersteuning. Deze vorm van ondersteuning past het beste bij hun onderwijsbehoefte. Binnen
deze basisondersteuning zijn aanpassingen mogelijk in de vorm van een verdiept (uitdagender aanbod)
en een intensief arrangement (extra ondersteuning). De aanpassingen en toevoegingen in deze
arrangementen hebben betrekking op het leerstofaanbod, het klassenmanagement, de leertijd en het
didactisch en pedagogisch handelen.
Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan debasisondersteuning is extra individuele
ondersteuning en zorg mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een leerling voldoen aan
bepaalde voorwaarden.Hiervoor heeft het 'Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den
IJssel' een toetsingskader opgesteld.
Het schoolondersteuningsplan heeft dit jaar een revisie gekregen. Het zal gedurende dit schooljaar
wederom bijgesteld worden a.d.h.v. ervaringen en wisselende mogelijkheden binnen de school.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

6

Intern begeleider

8

Onderwijsassistent

10

Rekenspecialist

10

Remedial teacher

4

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taalspecialist

8

Fysiotherapeut

2

10

Logopedist

3.2

1

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Vanaf mei 2017 zijn wij gestart met het programma De Vreedzame School. Dit is een aanpak voor
sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd
wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een
democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op
een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk
zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.
De kinderraad draagt bij aan de handhaving van gemaakte afspraken. De inzet van gediplomeerde
(leerling-)mediatoren is een nieuwe stap om conflicten en pesten te voorkomen.
www.devreedzameschool.nl

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
leerlingvolgsysteem (LVS) ZIEN .
De school maakt gebruik van het SOVA-LVS Zien. Bij dit digitale volgsysteem op het gebied van
welbevinden en veiligheid worden de leerlingen gescoord door leerkrachten en leerlingen zelf. Het
programma is onderdeel van Parnassys.
www.driestar-educatief.nl/.../sova-methoden-en-zien

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. E. van der Valk. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via e.vandervalk@blickoponderwijs.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. vertrouwenspersonen CED groep. U kunt de
vertrouwenspersoon bereiken via evp@cedgroep.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De school ziet ouders als partners bij de ontwikkeling van een kind naar zelfstandigheid, naar
volwassenheid. De school wil een belangrijke bijdrage leveren bij deze ontwikkeling gedurende acht
mooie jaren. De school moet waarmaken wat zij belooft. Ouders moeten daarbij de school in zijn
professionaliteit ondersteunen. Overleg en samenspraak spelen een belangrijke rol binnen de school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden geïnformeerd via Email, de
website van de school (www.obsdetweemaster.nl), schoolapp PARRO, Facebook, brieven, maar vooral
via persoonlijk contacten. Voor het laatste zijn vaste momenten ingeroosterd w.o. de algemene
informatieavond, kennismakingsgesprekken, gesprekken n.a.v. de rapporten, adviesgesprekken
voortgezet onderwijs. Niet onbelangrijk zijn de persoonlijke contacten tussen leerkrachten en ouders
op individuele basis.

Klachtenregeling
Onze school valt onder de stichting BLICK. De stichting is aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De Landelijke
Klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele
getuigen en/of deskundigen te horen. In een rapport aan het stichtingsbestuur geeft de
Klachtencommissie een gemotiveerd oordeel of de klacht gegrond is. De Klachtencommissie kan in het
rapport een aanbeveling opnemen over de door het bestuur te nemen maatregelen.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
ouderraadpleging via de medezeggeschapsraad
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Betrokkenheid van de ouders bij een school is een waardevol goed. De school dient hier zeer zorgvuldig
mee om te gaan en waar mogelijk te stimuleren.
Het verlenen van hand- en spandiensten
De ouderraad stelt jaarlijks een lijst samen van beschikbare ouders. Deze ouders helpen bij activiteiten
zoals excursies, schoolreizen, het verzorgen van materialen en de voorbereiding van vieringen. Elke
groep kent een klassenouder.
Activiteiten ter directe ondersteuning van het onderwijs
De ouderraad werkt met coördinatoren die, wanneer nodig, werkgroepen samenstelt. Te denken valt
aan ouders die de bibliotheek beheren, materialen uitzoeken etc.
Deelname aan didactisch handelen
In deze categorie diensten zijn ouders daadwerkelijk met de kinderen aan het werk: bijv. bij het
technisch lezen of bij het werken met computers.
Meebeslissen en meedenken over de opzet en organisatie van het onderwijs
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in.

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 € 60,00
Daarvan bekostigen we:
•

Pasen

•

Project

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor het meerdaagse schoolkamp van groep 8 wordt een vrijwillige bijdrage van € 30,- gevraagd.

Onderwijs in het primair onderwijs is gratis. De genoemde ouderbijdrage is dan ook op vrijwillige basis.
De ervaring leert dat de meeste ouders het belang zien van de vrijwillige bijdrage en deze bijdrage
graag voldoen om de activiteiten te kunnen realiseren. Indien ouders problemen hebben, kan een
regeling getroffen worden. hiervoor kan contact gezocht worden met de penningmeester van school.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Zowel leerkrachten als ondersteunend personeel en participerende ouders zijn via de school verzekerd
voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Elke leerling (in casu de ouders van de leerling) is in principe zelf
aansprakelijk voor schade door hem/haar aangericht. Dit is niet van toepassing als school tekort schiet
in toezicht of beheersmaatregelen.

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:
Wanneer een kind de lessen moet verzuimen wegens ziekte of bij een calamiteit, verwachten wij dat de
ouders de school telefonisch op de hoogte stellen. Bij voorkeur voor aanvang van de lessen.
Bij afwezigheid van het kind zonder bericht, wordt door de school telefonisch contact gezocht met
ouders.
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen een verlofformulier verkrijgen bij de directie of downloaden van de website. Op dit
aanvraagformulier staat vermeld, wanneer verlof toegekend wordt en de termijnen waarop het verzoek
ingediend moet worden.
Indien het verzoek meer dan 10 dagen betreft, moet het verzoek aan de leerplichtambtenaar gericht
worden.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De school gebruikt de tussenresultaten CITO bij het samenstellen van de trendanalyse. Vervolgens is
dat de basis voor het bepalen van de groepsplannen. In de groepsplannen worden de leerlijnen
beschreven. De leerlingen van een groep worden binnen het groepsplan benoemd, ingedeeld en
gekoppeld aan hun onderwijsbehoeften. Gedurende het half jaar, dat hiermee gewerkt wordt, kunnen
bijstellingen gemaakt worden. Bij de volgende toetsing worden de resultaten geanalyseerd en samen
met de toets gegevens gebruikt bij het samenstellen van de volgende periode.

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.
De school gebruikt het leerlingvolgsysteem van CITO. De verwijzingen van de leerlingen naar het
voortgezet onderwijs zijn vooral gebaseerd op de gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem.
Zie hiervoor ook 'Uitstroom naar het vervolgonderwijs'.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen 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

2,6%

vmbo-b / vmbo-k

7,9%

vmbo-k

15,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t

5,3%

vmbo-(g)t

13,2%

vmbo-(g)t / havo

13,2%

havo

13,2%

havo / vwo

15,8%

vwo

13,2%

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:

veiligheid

ontmoeten

samenwerken

Onze schoolbevolking is een goede afspiegeling van de pluriforme, Nederlandse samenleving. Wij zien
het als onze opdracht om de kinderen voor te bereiden op een actieve deelname aan onze
maatschappij. Onze school draagt zorg voor een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen
en volwassenen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. De school is een oefenomgeving voor
belangrijke, algemeen aanvaarde waarden en normen van onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk
dat onze leerlingen samen leven en samen leren, betrokken zijn bij een ander, respect tonen voor de
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cultuur, het geloof en de mening van anderen. Bewustwording speelt hierbij een belangrijke rol.
Sinds schooljaar 2017-2018 werkt de school met de aanpak 'Vreedzame School'
Wij volgen leerlingen met het 'ZIEN'. Na de screening van de leerlingen (individueel en in
groepsverband) volgt een analyse van de gegevens. In schooljaar 2019-2020 wordt de vervolgaanpak
nader uitgewerkt in de trendanalyse.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Zie hiervoor. Dit onderdeel is gespreksonderwerp gedurende dit schooljaar.

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.
De school geeft zijn kwaliteitsbeleid weer in de schoolgids, het schoolplan en het jaarplan. Andere
documenten, zoals uitkomsten van enquêtes en de klachtenregeling vormen een aanvulling op de
kwaliteitszorg.
In de volgende schoolplanperiode 2019-2023 wordt de focus gelegd op de cyclus PDCA (Plan, Do,
Check, Act) d.m.v. het werken via 4D(Data, Duiden, Doelen, Doen / CED). Ook de 'Teach like a
Champion' technieken zullen daarbij geïntegreerd zijn.
Beleid van een school wordt afgestemd op het bestuursbeleid. De medezeggenschapsraad van de
school, waarin vertegenwoordigers van personeel en ouders zitting hebben, geven advies en/of
instemming op beleidsonderdelen van de school.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:30

- 12:30

12:30 - 18:00

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Maandag: De school kent een inlooptijd van 5 minuten

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groepen 3 t/m 8

dinsdag, woensdag en vrijdag

Het gymrooster wordt voor het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met IJsselkids B.V., in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en De Lunchclub, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met IJsselkids B.V. en Sport BSO JaDa , in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De eerder genoemde organisaties regelen ook
opvang tijdens vrije dagen en vakantie. Voor aanmelding en plaatsing kan contact met hen opgenomen
worden.

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

22 februari 2020

01 maart 2020

Goede Vrijdag / Pasen

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Hemelvaartweekend

21 mei 2020

24 mei 2020

2e pinksterdag

01 juni 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020

Andere verlofdagen:
Studiedagen (leerlingen vrij)
25-09-2019
06-12-2019
21-02-2020
16-03-2020
02-06-2020
Roostervrije dagen (door lesuitval kan deze dag ingezet worden om gemiste uren in te halen)
03-02-2020
26-06-2020
Afwijkende lestijden
vrijdag 06-09-2019 middag vrij
vrijdag 18-10-2019 middag vrij
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donderdag 19-12-2019 middag vrij / avond kerstviering
vrijdag 20-12-2019 middag vrij
vrijdag 24-04-2020 koningsdag 12.30 uur uit
vrijdag 17-07-2020 middag 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)

Dagelijks

maandag t/m vrijdag

8.30-16.00

Voor het maken van een afspraak over uw kind kunt u contact opnemen met de leerkracht. Indien er
ander vragen zijn kunt u ook een afspraak maken met de directie van de school.
Telefoon 010-4500012
Mail info-tweemaster@blickoponderwijs.nl
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