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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 Catamaran
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare basisschool De Catamaran
Maria Daneelserf 22-24
2907BD Capelle aan den IJssel
 0104512336
 http://www.obsdecatamaran.nl
 info-catamaran@blickoponderwijs.nl
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Schoolbestuur
Stichting BLICK op onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 3.538
 http://www.blickoponderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Hedy van Harselaar

h.vanharselaar@obsdecatamaran.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

172

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.
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Kernwoorden
Doelgericht leren

Zelfvertrouwen

Samen met ouders

Taal- en leesonderwijs

Missie en visie
Horen, Zien & Leren!
Op obs De Catamaran worden kinderen letterlijk en figuurlijk gezien en gehoord. Zij gebruiken hun
eigen stem in gesprek met ons en in samenspraak met andere kinderen. We helpen kinderen sociaal
sterk te worden. Zo leren wij kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en verantwoordelijkheid te
dragen. Wij kijken niet alleen naar het resultaat, maar ook naar de weg er naar toe, zodat kinderen leren
terugkijken op hun eigen handelen en werk. Fouten maken mag, want juist daar leren we allemaal van!
De school biedt een stevige basis van rust, structuur en houvast waarin leren niet alleen doelgericht,
maar ook helder is. Met ons enthousiaste, ervaren en gemotiveerde team - in samenspraak met ouders
- zijn wij verantwoordelijk voor de positieve ontwikkeling van elk kind en diens talent.
Zo dragen wij ons steentje bij aan het BLICK-ideaal: Boeiend leren voor nu en in de toekomst!

Prioriteiten
Dit zijn de onderwijsinhoudelijk thema's waar wij het komende schooljaar aan werken:
1. Zicht op ontwikkeling & extra ondersteuning: verantwoord afstemmen op de leerling(en):
- Verdieping van onze zorgstructuur op groeps- en schoolniveau met behulp van de PDCA-cyclus. Dit de
Plan DO Check Act-cyclus, waarmee we gestructureerd en planmatig steeds de goede stappen van het
ontwikkelproces volgen en beïnvloeden. Deze cyclus begint steeds weer opnieuw als een logisch
vervolg van het ontwikkelproces van een leerlingen en de groep.
- Analyse van toetsen en afstemming op alle niveaus van de kinderen in de groep.
- School- en trendanalyses maken en interpreteren naar aanleiding van diverse toetsen en observaties.
- Registratie van de bevindingen en afspraken & groepsplannen aanpassen na (tussen)evaluaties en
groepsbesprekingen.
- De individuele plannen voor kinderen worden goed opgesteld en bijgehouden
(ontwikkelperspectieven en individuele handelingsplannen).
- Kleuteronderwijs: implementatie van het observatiesysteem Doorgaande leerlijnen van het jonge
kind van ParnasSys.
2. Didactisch handelen, het geven van de goede les:
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- Zichtbaar worden van doorgaande lijnen in de school betreffende de 4 fasen van de goede les met
aandacht voor doelgericht leren, werken met het directe instructiemodel (DIM) en effectieve directe
instructie (EDI), Teach-technieken, zoals de wisbordjes en de beurtstokjes, zelfstandig werken met het
stoplicht en de time-timer en coöperatief werken in verschillende samenwerkingsvormen.
- Verdiepen en borgen van dit proces van schooljaar 2019-2020 betreffende Doordacht Passend
Lesmodel (DPL) met ondersteuning van het CED. Hierbij vinden klassenbezoeken plaats en
leerkrachtobservaties met behulp van de observatie/kijkwijzer van DPL en het observatiesysteem
vanuit BLICK in het kader van de gesprekkencyclus.
- Kleuteronderwijs: speciale aandacht voor het onderwijs aan het jonge kind met begeleiding door het
CED in relatie tot het nieuwe observatiesysteem "Doorgaande leerlijnen van het jonge kind".
- We zijn een school in ontwikkeling en hechten waarde aan collegiale consultatie, leren van elkaar en
feedback geven / ontvangen.
3. Rekenonderwijs:
- Gefaseerde invoering nieuwe rekenmethode Wereld In Getallen 5, inclusief
implementatiescholing, onder leiding van rekenspecialisten in de school.
- Verbetering rekenonderwijs met behulp van de rekenspecialisten door analyse van de rekenresultaten
en benodigde afstemming van het lesaanbod op leerlingen en de groep.
4. Taal / Lezen:
- Het onderwijs aan anderstalige kinderen op onze school.
- Ondersteuning en begeleiding taalzwakke leerlingen.
- Begrijpend lezen in de school aan de hand van toetsanalyses binnen de groepen en trendanalyses
binnen de school.
5. Gedrag:
- Trainingen Rots & Water / Marietje Kessels in de school.
- Evaluatie naar aanleiding van het invullen van het observatiesysteem ZIEN voor sociaal-emotionele
ontwikkeling (groep 3-8) en de sociale veiligheidspeiling (groep 6-8). Hierna wordt kritisch gekeken naar
het anti-pestprotocol en de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor eventuele
aanpassingen.
- Samenwerking met de leerlingenraad, onze denktank.
Naast deze 5 thema's is er aandacht voor:
- ICT en inzet hiervan als middel ter bevordering van ons onderwijs;
- voor de opbouw van het WKC De Catamaran, het Wijk Kind Centrum, waarmee we met onze
partners IJsselkids en KindeRdam de school als centrale plek in de wijk positioneren;
- voor het vormgeven van het kwaliteitsbeleid, waarbij het kwaliteitsbeleid binnen BLICK
richtinggevend is, werkend met de eerder genoemde PDCA-cyclus (Plan Do Check Act). Zie hiervoor
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ook verder bij het hoofdstuk over de tussentijdse resultaten.

Identiteit
Wij zijn een openbare basisschool waar iedereen welkom is!
Obs De Catamaran is een ontmoetingsplaats voor kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) met
verschillende culturele en religieuze achtergronden. Wij zijn een school waar we met elkaar omgaan
door elkaar te accepteren en te respecteren.
Wij zijn een laagdrempelige, open school en een afspiegeling van de samenstelling van de wijk om ons
heen. Hiermee is er een natuurlijke plek gecreëerd voor actief burgerschap en sociale integratie.
Een veilige school
Wij zijn een veilige school met oog voor de goede omgang met elkaar en gevoel van veiligheid als
voorwaarde om tot leren te komen. We doen dit door te zorgen voor een prettige en kindvriendelijke
sfeer. Alle betrokkenen bij de school spelen hierin een belangrijke rol door met elkaar in gesprek te gaan
en te blijven. De school streeft naar een “open klimaat” waarin we elkaar zo goed mogelijk informeren
en waarin we zorgen of kritiek ook met elkaar bespreken. Wij bieden kinderen een veilige plek, waar zij
zich op hun gemak kunnen voelen. Kinderen leren hier van en met elkaar. Zelfvertrouwen en leerplezier
staan voorop.
Een passend onderwijsaanbod
Wij zorgen voor een gedegen onderwijsaanbod met oog voor wat kinderen nodig hebben om de
volgende stap in hun ononderbroken ontwikkeling te zetten. We hebben een maatschappelijke
verantwoordelijkheid om de maximale ontplooiing voor elk kind mogelijk te maken om ze voor te
bereiden op het voortgezet onderwijs en hun plek in de maatschappij. Hiervoor willen we kinderen een
brede basis meegeven. Ieder kind heeft echter ook zijn/haar eigen talent. In een uitdagende
leeromgeving willen wij kinderen de ruimte bieden om hun talenten, waar mogelijk, naar eigen
vermogen te ontdekken en te ontwikkelen. Ieder kind is hierin uniek.
Ons motto "Horen, zien & leren" helpt hierbij.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

In schooljaar 2020-2021 starten we met 3 gecombineerde kleutergroepen 1-2 en 6 enkelvoudige
groepen 3 t/m 8.
In totaal hebben we 9 groepen.
Sommige leerlingen maken gebruik van de bovenschoolse Plusklas van BLICK.
Het onderwijzend personeel werkt nauw samen met interne begeleiding, onderwijs-assistentie,
conciërge, schoonmaak en directie.
Ook zijn er binnen ons team specialisten actief voor rekenen, taal/lezen en gedrag van wiens expertise
wij samen met ouders en kinderen profiteren.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Leerkrachten kunnen afwezig zijn door ziekte of verlof. Dit kan gepland zijn, maar komt ook
onverwacht voor. De directie doet haar uiterste best om voor de vervanging hiervoor te regelen.
Gezien het huidige lerarentekort is dit een grote uitdaging. Ons bestuur BLICK heeft een Flexteam, een
vervangingspool, met vervangers die veel ingezet worden. Vaak zijn parttime-collega's van de school
bereid om extra te komen werken. Hierover zijn afspraken gemaakt met het team om te voorkomen
dat de aanwezige teamleden niet overvraagd worden.
Mocht het toch niet lukken om de vervanging te regelen, dan kijken we of er een groep verdeeld kan
worden. Kinderen gaan dan met een zelfstandig werkprogramma naar de gastgroep. Daar krijgen ze
gelegenheid om hun eigen werk te maken, maar vaak worden ze ook flexibel betrokken bij de
activiteiten van de gastgroep, zoals een creales.
Als ook dit regelmatig is gebeurd, kan er uit nood voor gekozen worden om aan ouders te vragen om
kinderen thuis te houden. Dit wordt altijd vooraf bij ouders aangegeven. Als kinderen niet thuis (of
elders) kunnen worden opgevangen, komen ze naar school en worden zij in een andere groep geplaatst.
Alleen aan ouders van vierjarigen die niet leerplichtig zijn kan mogelijk op het moment zelf gevraagd
worden om een kind weer mee naar huis te nemen, zodat er eventueel minder kinderen te verdelen
zijn.

Vakleerkrachten
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Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
Onderwijs in de groepen 3 t/m 8
In deze groepen ligt het accent op de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen). Ook
wereldoriëntatie, creatieve vakken en sociale ontwikkeling spelen een belangrijke rol, naast de lessen
bewegingsonderwijs in de grote gymzaal door een vakdocent bewegingsonderwijs.
We gebruiken moderne lesmethoden die het onderwijs op 3 niveaus aanbieden en waarbij ook digitale
ondersteuning is voor leerkracht en leerlingen.
> Technisch lezen : Veilig Leren Lezen / Estafette
> Begrijpend lezen : Grip op lezen
> Rekenen : Wereld in getallen 5
> Taal en spelling : Taal op maat / Spelling op maat
> Wereldoriëntatie : de reeks van Wijzer door...
Voor schrijven gebruiken we de methode van Pennenstreken. Schrijven is als motorische vaardigheid en
ter ontwikkeling van de hersenen belangrijk. Hiernaast is er vanaf groep 6 ook de mogelijkheid om op
school de juiste typevaardigheid aan te leren via een digitaal programma.
Op advies van de interne begeleiding kunnen ook andere materialen en methoden ingezet worden
(individueel of in kleine groepen) om te anticiperen op de verschillende niveaus van ontwikkeling.
ICT
In de school hebben we iPads, Chromebooks en laptops ter ondersteuning van het onderwijs en de
gebruikte methoden.
Voor extra ondersteuning van kinderen die meer oefening nodig hebben of juist meer uitdaging, maken
we gebruik van programma's als Bouw! Tutorlezen, Dexlex, Rekentuin en Taalzee. Thuis kan hier ook mee
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geoefend worden.
De aangegeven onderwijstijd is per week.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Taal- en leesactiviteiten
Reken- en
wiskundeactiviteiten

Het kleuteronderwijs
In de kleuterjaren wordt sterk kindgericht gewerkt en er wordt rekening gehouden met de individuele
belangstelling, de rijpheid en het tempo van de kinderen. Jonge kinderen leren spelenderwijs door zelf
te ontdekken in uitdagende leersituaties.
De leerkrachten werken met de verschillende thema’s van de nieuwe methode Kleuterplein 2, waarin
alle ontwikkelingsgebieden, zoals taal-, reken-, creatieve, muzikale en motorische activiteiten
geïntegreerd zijn. De kinderen spelen en werken hiervoor in wisselende hoeken en buiten op het
schoolplein.
Steeds wordt gewerkt aan het bevorderen van de zelfstandigheid en omgaan met uitgestelde
aandacht. Kleuters kunnen heel veel zelf en kunnen ook veel van elkaar leren.
De oudste kleuters in groep 2 krijgen veel gelegenheid voor voorbereidende activiteiten op het gebied
van lezen, schrijven en rekenen. Zij starten al spelenderwijs met lezen. Zij leren het verschil tussen een
letter, een woord en een zin en herkennen aan het eind van groep 2 ook al heel wat letters.
Regelmatig maken we gebruik van computerprogramma’s en iPads. In elke (kleuter)klas is een digitaal
schoolbord aanwezig ter ondersteuning van de activiteiten. Voor kinderen die extra begeleiding op het
gebied van taal nodig hebben of juist meer aankunnen, werken we met het digitale programma van
BouwTutorlezen!. Dit wordt georganiseerd door de interne begeleiding en de onderwijsassistente. Hulp
van ouders is hierbij zeer welkom.
Engels
Voor de doorgaande leerlijn Engels wordt in de hele school van groep 1 t/m 8 gebruik gemaakt van de
digitale methode Take it easy. Ongelooflijk hoeveel de kleuters van deze digitale nanny, een native
speaker, spelenderwijs oppikken.
De aangegeven onderwijstijd is per week.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 15 min

4 u 45 min

4 u 30 min

4 u 30 min

3 u 45 min

4 u 15 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 uur

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

3 uur

2 u 30 min

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

2 uur

1 u 45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 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

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Schrijven
Sociale vaardigheden
Pauze
Loop- en kleedtijd gym
Spel en
beweging/bewegend
leren

Op onze school werken we met een lesrooster dat zo dicht mogelijk bij de praktijk komt.
- Er is veel tijd voor taal/lezen, passend bij de behoefte aan onze leerlingen. In groep 3 worden de
vakken taal en lezen (inclusief spelling en begrijpend lezen) geïntegreerd in de methode Veilig Leren
Lezen. In de groepen 4 t/m 8 zijn de vakken gesplitst, waarbij er aparte methoden zijn voor taal,
spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.
- Het schrijfonderwijs blijft een rol spelen t/m groep 8, waarbij er vanaf groep 6 tijd is voor het behalen
van het typediploma onder schooltijd (digitaal).
- De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal om de hoek van de school. Hiermee is er veel loopen kleedtijd, die ook ingeroosterd is. Als een groep aan het begin of eind van de lesdag gymles heeft,
vervalt dit kwartier en roostert de leerkracht een vak naar behoefte in.
- In het lesrooster is extra tijd gemaakt voor beweging op de dagen dat er geen gymles is. Deze extra
spel en beweging is om een goede afwisseling te hebben tijdens de schooldag van 5 uur in het
continurooster. Deze tijd kan ook binnen door gebracht worden met bewegend leren.
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- Tijdens de eet- en drinkmomenten wordt er (dagelijks) voorgelezen, kan er naar het Jeugdjournaal
gekeken worden of is er een moment van stillezen.
- De kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen onder schooltijd vrijwillig en gratis godsdienstles
volgen. De ouders kunnen hun kinderen voor deze lessen opgeven. Kinderen die geen godsdienstles
volgen, krijgen les van de eigen groepsleerkracht. In de bovenbouwgroepen wordt, zoals wettelijk
verplicht, uiteraard aandacht besteed aan de bekendste wereldgodsdiensten in het kader van de
algemene vorming.

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Er zijn 3 centrale speel- en werkruimtes in de school, voor de kleuters, de middenbouw en de
bovenbouw.
Podium in de aula van de bovenbouw
Uitnodigend schoolplein

Bibliotheek in de school
Op obs De Catamaran maken we gebruik van de Bieb op School, waarvoor we nauw samenwerken met
de centrale bibliotheek van Capelle aan den IJssel en hulp/biebouders. De kinderen mogen elke 2 weken
boeken lenen voor op school en thuis. De boeken gaan dan mee in een speciale, oranje tas, zodat we
zeker weten dat er in elk gezin (prenten)boeken zijn voor de kinderen om te lezen of om uit voorgelezen
te worden.
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Een podium in de aula van de bovenbouw
Het is fantastisch om in de school een podium te hebben voor allerlei activiteiten van de leerlingen. Hier
vinden de musicals plaats, de optredens van de toneelclub (na schooltijd), er wordt gedanst en
opgetreden, ook rondom de projecten in de school. De schoentjes worden hier gezet van de peuters
voor Sinterklaas. Het podium wordt voor elk feest weer versierd door de Ouderraad om de school in de
speciale sfeer te brengen.
Groot schoolplein
Onze school ligt aan een groot en uitnodigend schoolplein. Hiervan wordt onder schooltijd intensief
gebruik gemaakt. Ook de naschoolse opvang van KindeRdam speelt met hun kinderen hier buiten. Een
deel is afgeschermd voor de peuters van Peutererf, zodat zij hier veilig kunnen spelen.
Speellokaal
Met onze kleuters zijn we graag buiten. liefst 2 keer per dag. Het speellokaal is komend schooljaar
(tijdelijk) in gebruik als kleuterlokaal in afwachting van een extra lokaal. Bij slecht weer zijn er afspraken
met de buurschool om gebruik te maken van hun speellokaal en kunnen we ook uitwijken naar het
Wijkcentrum bij ons op de hoek.

2.4

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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Peutererf van IJsselkids.
De peuterspeelzaal Peutererf van IJsselkids zit aan ons gezamenlijke schoolplein en is één van onze
partners van het WijkKindCentrum WKC De Catamaran.
Ook deze peuterspeelzaal werkt met een VVE programma en ontvangt een deel van haar peuters dan
ook 4 keer per week op aangeven van het Centrum van Jeugd en Gezin. Hun programma sluit aan op
onze werkwijze met Kleuterplein 2. De doelen van ons kleuterobservatiesysteem van ParnasSys sluiten
ook aan bij hun observatieprogramma van KIJK.
Leerlingen die vanuit Peutererf naar ons komen worden warm overgedragen, zodat wij meteen kunnen
aansluiten bij de huidige ontwikkeling van de leerlingen met oog op de doorgaande ontwikkelingslijn.
Met toestemming van de ouders ontvangen wij ook het overdrachtsdocument.
We bieden het onderwijs zoveel mogelijk in dezelfde thema's aan en waar mogelijk sluiten we ook bij
activiteiten bij elkaar aan. De aankomende kleuters komen ook regelmatig kijken bij ons in de
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basisschool.
Overigens zijn er in de wijk Schollevaar nog meer aanbieders van kinderopvang met wie we goede
contacten onderhouden vanwege het gezamenlijk belang van de kinderen.
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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.
Uw zoon of dochter maakt onderdeel uit van een groep en wordt begeleid door de groepsleerkracht
(en). De leerkracht is de eerste contactpersoon voor een ouder. Er zijn gesprekken tussen ouders en
leerkracht(en) omtrent de ontwikkeling van een kind. Deze gesprekken kunnen ook over incidenten
gaan. Ook kan het zijn dat u zich zorgen maakt om uw kind. Dan is het belangrijk om dit met ons af te
stemmen en een gesprek aan te vragen.
Indien nodig werkt de leerkracht hierbij samen met de intern begeleider. Soms vallen zorgen buiten
onze eigen begeleidingsexpertise en zoeken we contact met externe specialisten. Dit alles om uw zoon
of dochter te geven wat hij of zij nodig heeft om de juiste keuzes te kunnen maken. Onze school heeft
twee intern begeleiders, een gedragsspecialist, een taal/leesspecialist en rekenspecialisten. Zij zijn
echter maar beperkt vrij geroosterd voor extra werkzaamheden hiervoor en hebben vooral een
adviserende rol. Voor leerlingen met specifieke behoeftes, welke verder gaan dan hetgeen binnen de
klas geboden kan worden, kan (tijdelijk) extra ondersteuning aangeboden worden. Hierbij maken we
gebruik van specialisten van buiten de school, zoals vanuit het BLICK Expertisecentrum en ons
Samenwerkingsverband Aan den IJssel.
Obs De Catamaran kan volgens haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) onderwijs bieden aan kinderen
met lichte leer-en/of gedragsproblemen en kinderen met een lichte lichamelijke beperking. Indien er
sprake is van (ernstige) visuele of auditieve beperkingen, ernstige leer- en/of gedragsproblemen of
medische behandelingen, dan zullen wij helaas op zoek moeten naar een andere, passende
onderwijsplek voor uw kind. Het SOP is te vinden op de website van de school.
De benoemde dagdelen van de specialisten zijn de dagdelen die ze per week in de school zijn, mogelijk ook
voor de klas.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

6

Rekenspecialist

16

Taalspecialist

7

14

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
In alle klassen wordt gebruik gemaakt van lessen uit de methode Kinderen en hun sociale talenten.
Daarnaast wordt in alle groepen jaarlijks een Rots & Watertraining voor de gehele klas aangeboden
(onder schooltijd).
Voor de hogere groepen is dit een Marietje Kessels training, waarbij er mee richting de overgang naar
het voortgezet onderwijs gewerkt wordt.
Uiteraard hebben we ook een anti-pestprotocol en zijn we alert op digitaal pesten. Er is in de
bovenbouw aandacht voor mediawijsheid en alle risico's die hierbij horen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
ZIEN! en Jonge Kind .
Groep 1-2
Voor de kleuters vullen we het observatiesysteem Doorgaande leerlijnen van het jonge kind van
ParnasSys in. De leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling geeft een beeld per kind en per groep. Deze
informatie wordt meegenomen tijdens de groepsbespreking om te bepalen of er acties nodig zijn.
Groep 3 t/m 8
Elk schooljaar vullen de leerkrachten tweemaal ZIEN! in, het leerlingvolgsysteem van ParnasSys voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen voor de groepen 3 t/m 8.
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen zelf ook de leerlingvragenlijst van ZIEN! in.
Bijzonderheden worden besproken tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. Indien nodig
kan naar aanleiding hiervan een gesprek met een leerling en/of ouders plaats vinden.
Elk jaar nemen we de leerlingtevredenheidsvragenlijsten af via Vensters in het kader van sociale
veiligheid voor groep 6 t/m 8. Deze uitkomst wordt besproken met de betreffende leerlingen, het team,
de Medezeggenschapsraad en de leerlingenraad, waarna eventuele acties uitgezet worden.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. de Bruin. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
s.debruin@obsdecatamaran.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. J. Meijboom. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
j.meijboom@cedgroep.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij zien ouders als belangrijkste samenwerkingspartner. Zij kennen hun kind het beste en kunnen
leerkrachten van belangrijke informatie voorzien, maar ook meedenken over de aanpak bij bijvoorbeeld
gedrags- of leerproblemen.
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij ouders dan ook graag uit voor een kennismakingsgesprek.
Dit wordt ook wel een omgekeerd tien-minutengesprek genoemd, omdat het vooral de bedoeling is dat
de nieuwe leerkracht(en) van u informatie over uw kind krijgt/krijgen, zoals waar hij/zij goed in is, wat
uw kind lastig vindt en wat verder belangrijk is voor de leerkracht(en) om te weten.
Voor kinderen is het belangrijk als ouders en school samenwerken en van elkaars aanpak op de hoogte
zijn. Ouderbetrokkenheid is belangrijk om de resultaten van de leerlingen te verbeteren. Dit kan door te
helpen met huiswerk, maar ook door te vragen waar het kind op school mee bezig is en door
belangstelling voor school te tonen.
Daarnaast vinden wij ouderparticipatie belangrijk. Voor ons zijn dit de Medezeggenschapsraad,
Ouderraad en hulpouders. Ouders kunnen altijd meedenken en meehelpen in de school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Algemeen
Aan het begin van het schooljaar wordt onze informatie- en activiteitenkalender uitgedeeld.
Bij nieuwe inschrijvingen krijgen de ouders van de nieuwe leerling(en) eveneens deze kalender. Op
verzoek wordt een exemplaar van deze schoolgids meegegeven. De schoolgids is ook op onze website
terug te vinden onder downloads.
Daarnaast geven wij ouders in het lopende schooljaar nog meer informatie. Zo verschijnt zeer
regelmatig onze nieuwsbrief De Flessenpost. Wij verspreiden deze digitaal via de mail (ParnasSys) of de
ouderapp (Parro).
Ook andere tussentijdse informatie wordt op deze wijze gedeeld. Een enkele keer ontvangt u nog
informatie op papier.
Tijdens het schooljaar is alle informatie terug te vinden op onze website: www.obsdecatamaran.nl
Door de leerkrachten wordt vaak rechtstreeks met ouders gecommuniceerd betreffende zaken die de
groep betreft. Dit gaat meestal via de Parro-app. Dit kan om berichten voor alle kinderen van een groep
gaan, maar ook om individuele berichten.
Communicatie rondom voortgang
Hiernaast werkt onze school met een ontwikkelingsmap, waarin vanaf groep 2 schriftelijke rapportages
worden verzameld. Deze ontwikkelingsmap is van het kind zelf en groeit met hem/haar mee t/m groep
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8. In het midden en aan het einde van het schooljaar zijn er schriftelijke rapportages. Gesprekken
vinden plaats aan het begin en in het midden van het schooljaar.
Daarnaast hebben ouders een inlog voor het ouderportaal in ParnasSys. Hier kunt u (een deel van) de
resultaten volgen van uw kind.
Uiteraard kunnen er ook tussentijds gesprekken zijn. Dit kan op initiatief van u als ouders, maar ook
vanuit de leerkracht(en)/school.
We vinden korte lijnen tussen school en gezin erg belangrijk. Beter een gesprek teveel dan een gesprek
te weinig. Het is belangrijk om gezamenlijk het proces rondom uw kind te bewaken en uw kind ook te
laten merken dat hij/zij centraal staat.

Klachtenregeling
Op onze school spant het personeel zich in om het onderwijs zo goed mogelijk vorm en inhoud te
geven. Het is daarbij van belang dat u de school op de hoogte stelt als u toch niet helemaal tevreden
bent over de school of het schoolklimaat. Een verbeterde kwaliteit kan dan het gevolg zijn. Ten aanzien
van de dagelijkse gang van zaken in de school is onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel
en de schoolleiding de eerst aangewezen weg om problemen op te lossen.
Indien dat, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de officiële klachtenregeling binnen
stichting BLICK op onderwijs. U kunt daarvan gebruikmaken als uw klacht– gelet op de aard daarvan –
niet via de weg van het gesprek kan worden opgelost of als uw klacht niet naar tevredenheid is
afgehandeld. Wilt u van de officiële klachtenregeling gebruikmaken, neem dan contact op met de
schooldirecteur. Deze verwijst en begeleidt u naar de externe vertrouwenspersoon.
Rechtstreeks contact opnemen met deze vertrouwenspersoon kan ook. Stichting BLICK op onderwijs
heeft via de CED-groep twee externe vertrouwenspersonen ingehuurd om ouders, leerlingen en
medewerkers in diverse situaties te ondersteunen. Eerste contactpersoon is dhr. J. Meijboom. Beide
personen zijn bereikbaar via:
•
•

e-mail aan het centrale e-mailadres van de CED-groep: evp@cedgroep.nl.
een brief in een gesloten envelop gericht aan de vertrouwenspersoon sturen aan: BLICK op
onderwijs, Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel. Het stafbureau zorgt ervoor dat de
gesloten envelop wordt doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon

De school heeft zelf ook een interne vertrouwens/contactpersoon. Dit is Joyce Nonnekes. U kunt bij
haar terecht met uw verhaal en zij zal u, indien nodig, doorverwijzen.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Hulpouders in de school
Als het Coronavirus weer meer volwassenen toestaat in de school zijn er bijna dagelijks hulpouders in
de school:
- Luizenmoeders controleren na elke vakantie alle kinderen.
- Hulpouders helpen bij het versieren van de school als er weer een feest aankomt en/of bij het feest
zelf. Zij kunnen hiervoor intekenen op lijsten.
- Structureel zien we ouders helpen bij lees/rekenspelletjes.
- Ook zijn er hulpouders die structureel kinderen digitaal begeleiden met lezen en rekenen. Hiervoor
krijgen ze vooraf instructie en aanwijzingen.
- Elke 2 weken zijn de biebouders in de school om te zorgen dat kinderen weer hun boeken kunnen
ruilen voor thuis.
Ook staan we open voor ouders die zelf met ideëen komen, die aansluiten bij de visie en het
lesprogramma van de school.

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 € 50,00
Daarvan bekostigen we:
•

Eindejaarscadeautje voor alle leerlingen

•

Extra activiteiten, zoals rondom het Lustrumjaar Catamaran 15 jaar!

•

Paasontbijt, eten/drinken tijdens sporttoernooien en Koningsspelen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Driedaags schoolkamp voor groep 8
Voor groep 8 wordt geen schoolreis, maar een driedaags schoolkamp georganiseerd. Hierbij wordt
nauw samengewerkt met de Ouderraad. Voor groep 8 bestaat de vrijwillige ouderbijdrage dan ook uit
een afwijkend bedrag, hoger dan 50 euro, dat afhankelijk van de bestemming van het schoolkamp kan
verschillen.

4.3

Schoolverzekering

Er is geen sprake van een schoolverzekering.
Op school geldt uw eigen aansprakelijkheidsverzekering (WA) en ziektekostenverzekering. Alleen in
noodgevallen kan, onder bepaalde voorwaarden, een beroep gedaan worden op een bovenschoolse
ongevallenverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur, die bij voorkomende
verzoeken altijd contact met het bestuur van BLICK dient op te nemen.

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:
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Als uw kind door ziekte of anderszins verhinderd is de school te bezoeken, vragen wij u ons dit tijdig te
laten weten. Dit kan telefonisch tot 8.45 uur of persoonlijk bij de conciërge of leerkracht. Dit kan niet
per mail of app. Bij onduidelijkheid kan het zijn dat de conciërge u bij afwezigheid van uw kind
telefonisch benadert. We willen zeker weten dat alle kinderen goed op school gekomen zijn.
De teamleden houden het verzuim van leerlingen bij. Als een kind afwijkend verzuim vertoont nodigen
we de ouders uit voor een gesprek. Elk ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de
leerplichtambtenaar. Bij herhaling zal de leerplichtambtenaar u schriftelijk op de hoogte brengen van
de overtreding en u eventueel uitnodigen voor een gesprek.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Voor bijzondere omstandigheden kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind bij de directeur. Hiertoe
vult u een aanvraagformulier in dat te verkrijgen is bij de conciërge of de directeur. In de leerplichtwet
staat dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een
leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden
zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor
dit ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Op de achterzijde van het aanvraagformulier staat alles duidelijk
omschreven.
Toestemming voor extra verlof tot een maximum van tien dagen mag de directeur van de school op
grond van het hiervoor vermelde verlof geven. Voor meer dan tien dagen dient u altijd een schriftelijke
aanvraag te doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Capelle aan den IJssel. Zorgt u er wel
voor dat uw verlofaanvraag bij voorkeur 4 weken voor de verlofdatum bij de directie aanwezig is, met
uitzondering van calamiteiten.
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. Bij overtreding kan een procesverbaal opgemaakt worden door de leerplichtambtenaar en kan er een geld-boete worden opgelegd.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Zicht op ontwikkeling met behulp van de PDCA-cyclus
Horen, zien en leren is ons motto. Onze school werkt daarvoor steeds bewuster met de PDCA-cyclus
om ons doelgericht onderwijs goed af te kunnen stemmen op wat een kind nodig heeft. Er wordt
planmatig gewerkt volgens de toetskalender, volgens de cyclus van Plan Do Check Act.
Deze cyclus beginnen we in deze toelichting met de check, omdat zicht op ontwikkeling die hiermee
plaats vindt essentieel is voor de verdere keuzes met betrekking tot het onderwijs. Uiteindelijk volgen
de fasen elkaar continu op.*
We krijgen zicht op de ontwikkeling door CHECK. Hiervoor maken we gebruik van diverse toetsen:
- CITO vanaf groep 1 t/m 8 (2 keer per schooljaar, waarmee zicht komt op de langetermijnontwikkeling
van een kind), kinderen worden gevolgd via het leerlingvolgsysteem van CITO voor technisch lezen,
begrijpend lezen, rekenen en spelling;
- methodetoetsen (na een aantal weken werken aan bepaalde doelen per vak, geeft zicht op resultaten
op korte termijn).
Hiernaast geven observaties van leerlingen veel informatie:
- zeker bij de kleuters, die we doelgericht observeren met de doorgaande leerlijnen van het jonge kind
van ParnasSys. Behalve taal, rekenen en motoriek gaat dit ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kleuters;
- voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 vullen de leerkrachten de observatielijsten in van ZIEN! over de
sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen vanaf groep 5 vullen ook de leerlingvragenlijsten in. De
leerlingen vanaf groep 6 vullen elk jaar de vragenlijst sociale veiligheid in van Vensters PO;
- in het najaar wordt door de leerkrachten van groep 1 t/m 6 de SIDI-vragenlijst ingevuld om te kijken of
er mogelijk kinderen zijn die meer uitdaging nodig hebben.
Leerkrachten verzamelen alle informatie die ze analyseren om te begrijpen wat er nodig is voor de groep /
per leerling = ACT:
- Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het CITO-analyse tool en de doelenlijsten van de
methodetoetsen.
Samen met de intern begeleider bekijken de leerkrachten de resultaten en analyses tijdens de
groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen wordt zowel het functioneren van de groep als de
individuele ontwikkelingen van de leerlingen besproken. Waar nodig wordt het onderwijs afgestemd op
wat een kind nodig heeft, op zijn/haar onderwijsbehoefte.
Als blijkt dat er in belang van het kind afgeweken moet worden van het reguliere lesprogramma wordt
er overleg gepleegd met de ouders. Een verlenging van de leertijd kan een optie zijn. Kinderen kunnen
in sommige gevallen ook meer baat hebben bij een eigen leerlijn voor een vak. Ook kan er gekeken
worden of een kind juist meer uitdaging nodig heeft en/of baat heeft bij een plek in de plusklas voor
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cognitief getalenteerde leerlingen vanuit het bestuur. Dit betreft leerlingen die op leergebied meer
en/of andere uitdaging nodig hebben en begeleid worden in het leren leren. De plusklassen worden
geclusterd georganiseerd op een aantal scholen van BLICK. De dagdelen worden verzorgd door
specialisten cognitief getalenteerde leerlingen. In samenspraak met alle betrokkenen wordt bekeken of
een kind terecht kan in een plusklas, waar een beperkt aantal plekken beschikbaar is.
PLAN : de afspraken worden vastgelegd in de groepsplannen, individuele handelingsplannen en/of
ontwikkelingsperspectieven.
Indien nodig is er een gesprek met ouders.
DO : met de plannen gaan de leerkrachten aan het werk in de groep, eventueel samen met ondersteuning
intern dan wel extern.
CHECK : op enig moment worden de methodetoetsen / CITO-toetsen weer afgenomen en vindt er weer een
CHECK plaats.
*Hierna volgt weer de ACT-fase van analyseren en interpreteren, PLAN-fase van plannen maken en
DO-fase van uitvoeren.
De PDCA-cyclus vindt 2 keer per schooljaar uitgebreid plaats naar aanleiding van de CITO. Tussentijds
zijn er 2 momenten van tussenevaluatie om te te bekijken of er bijgestuurd moet worden.
Als er aanleiding is, wordt er een extra oudergesprek gevoerd om ouders mee te nemen in de
ontwikkeling van hun kind. Ouders ontvangen twee keer per schooljaar de CITO-resultaten via het
ouderportaal van ParnasSys en bij de schriftelijke rapportage in de ontwikkelingsmap.
Met de overdracht naar het volgende schooljaar wordt de cyclus voor de groep weer voortgezet, elk
jaar weer. Inspanningen van het kind en van velen thuis en op school in de basisschooltijd leiden
uiteindelijk tot de uitstroom van het kind aan het eind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

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.
Eind 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met het Coronavirus. Deze groep 8 bestaat
uit 12 leerlingen, waarvan de resultaten ver uit elkaar liggen. De uitstroom naar de diverse scholen voor
VO is dan ook heel divers.
Schooladvies versus Coronacrisis
Het schooladvies is in februari afgegeven op basis van de Midden groep 6, groep 7 en groep 8 toetsen
volgens OKR van Koers VO. Normaliter volgt de Centrale Eindtoets in april. Vanwege de Coronacrisis
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zijn na het schooladvies alleen de methodetoetsen nog afgenomen. Deze hebben niet geleid tot een
aanpassing van het uiteindelijke advies.
Is de uitstroom naar verwachting?
Ja. De vaardigheidsscores van groep 3 t/m 8 van deze groep laten de trend zien. Er is naar verwachting
gescoord op CITO-midden groep 8, zelfs beter. De resultaten van de toetsen CITO-Midden groep 8
tonen op drie van de vier vakken een groei, met name op het gebied van rekenen. Bij de
vaardigheidsgroei van de individuele leerlingen van Rekenen-Wiskunde is de (landelijk) gemiddelde
groei 6,7 en heeft de groep een groei van 6,45 gehaald. Dit is een goede groei, aangezien alle leerlingen
(op 1 na) de Midden 8 toets hebben gemaakt. De uitstroom is naar verwachting.
Wat heeft de school eraan gedaan om het maximale te bereiken?
Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en afstemming.
Dit schooljaar is veel aandacht besteed aan het leren omgaan met fouten maken, het geloof in eigen
kunnen, het stellen van (haarbare) doelen en manieren waarop je dingen kunt leren. Dit gebeurde
tijdens de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling (ook executieve functies), professionele Rots &
Watertraining en dagelijks bij de instructie en/of evaluatie van het werk. Het doel hiervan was om deze
groep (intrinsiek) te motiveren, het zelfvertrouwen te vergroten en het zelfbeeld te verbeteren.
Cognitief is ingezet op passend onderwijs.
Sinds januari 2020 hebben de rekenaars van groep 8 twee keer per week extra rekenondersteuning
gekregen door de rekenspecialist vanuit BLICK-Expertise. De zwakke rekenaars van groep 8 hebben in
de combigroep het rekenonderwijs gevolgd van groep 7, waardoor zij nogmaals alle instructie herhaald
hebben gekregen. Dit heeft positieve effecten gehad op de resultaten van de midden CITO groep 8 voor
rekenen. Er is veel extra aandacht aan begrijpend lezen (en studievaardigheden) besteed o.a. met
behulp van de methode Blits, het Citotoets Begrijpend Lezen hulpboek en diverse opdrachten van
internet (juf Milou, lessen Close Reading). Gedurende het hele schooljaar is er elke week een uur extra
ondersteuning geweest door de leraarondersteuner of onderwijsassistente voor begrijpend lezen.
Uitstroom schooljaar 2019-2020
De 12 leerlingen van groep 8 gaan na de zomervakantie zoals verwacht uitstromen naar VWO (1), HAVO
(1), VMBO-Theoretisch (4), VMBO-Kader (1), VMBO-Kader/VMBO-Beroeps (1), VMBO-Beroeps (4).
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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

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

15,4%

vmbo-b / vmbo-k

7,7%

vmbo-k

15,4%

vmbo-(g)t

15,4%

vmbo-(g)t / havo

7,7%

havo

23,1%

havo / vwo

15,4%

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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Veiligheid

Vertrouwen

Samen

Onze school is een openbare school. Wij ontvangen elke dag een grote diversiteit aan kinderen en
ouders in de school. Hierin zijn we een prachtige afspiegeling van de wijk Schollevaar om ons heen. De
wereld buiten de school is vergelijkbaar met de wereld binnen de school. Dit is heel waardevol voor de
ontwikkeling van onze leerlingen.
Een goede omgang met elkaar, met respect voor de ander, is de basis. Het is belangrijk dat iedereen
zich welkom en veilig voelt. Dit is dan ook het eerste waar aan gewerkt wordt in de school en dat doen
we met elkaar. Dit is nodig om kinderen vanuit spelen tot leren laten komen. Structuur en rust in de
school helpen hierbij, samen met de vriendelijke en open uitstraling van de school.
Kinderen en ouders weten hierdoor wat ze van ons mogen verwachten en andersom. Dit versterkt het
gevoel van veiligheid, gezamenlijkheid en uiteindelijk geeft het vertrouwen, dat uitgroeit tot
zelfvertrouwen. Elk kind wordt gehoord en gezien.
Problemen worden met elkaar opgelost door er met elkaar over te praten. Hier wordt door elk teamlid,
voor de klas en daar buiten, veel tijd in geïnvesteerd. Kinderen weten dat ze bij de leerkracht terecht
kunnen, maar ook bij mensen buiten de groep, zoals de interne begeleiding en de directie. Ook zijn er
gesprekjes mogelijk met onze begeleidster vanuit het CJG.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De sociale opbrengsten worden op verschillende manieren verzameld:
- bij de kleuters via doelgerichte observaties met de doorgaande leerlijnen van het jonge kind van
ParnasSys, onderdeel sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters;
- voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 vullen de leerkrachten de observatielijsten in van ZIEN! over de
sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen vanaf groep 5 vullen ook de leerlingvragenlijsten in;
- de leerlingen vanaf groep 6 vullen elk jaar de vragenlijst sociale veiligheid in van Vensters PO.
De resultaten zijn onderwerp van gesprek tijdens de groepsbesprekingen en indien nodig kan er een
plan van aanpak gemaakt worden voor een groep en/of een individuele leerling. Hierbij kunnen we een
beroep doen op interne hulp, maar ook externen, zoals het CJG. Ook worden ouders hierbij betrokken
indien wenselijk.
Op school zijn we ook preventief bezig om kinderen de juiste tools te geven die hen helpt bij lastige
situaties. Dit gebeurt via de Rots & watertrainingen in de school en het Marietje Kessels Project voor de

26

oudere kinderen. Leerkrachten zijn bij deze lessen aanwezig en kunnen hierop terug vallen tijdens
andere momenten. Via tekentherapie kan ook afgestemd worden op wat kinderen nodig hebben.
Bekostiging vindt plaats vanuit subsidies van de gemeente Veilig opgroeien en/of passend onderwijs.
Sociale veiligheid 2019-2020
Met gepaste trots verwijzen wij naar de leerlingtevredenheidspeiing op de site van Scholen op de kaart.
U kunt hier de resultaten zien van de vragenlijst die omtrent sociale veiligheid is door de leerlingen van
groep 6,7 en 8 van onze school. We scoren hier een gemiddelde van 8,6!

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.
Obs De Catamaran in ontwikkeling
Na zelfevaluatie aan het eind van schooljaar 2018-2019 is gekozen voor het verder op orde brengen van
de basis, gericht op het zichtbaar maken van de didactische lijnen in de school en versterken van de
interne begeleiding. De bezoeken van het auditteam van BLICK, het inspectiebezoek in 2019,
tevredenheidsonderzoeken en metingen van sociale veiligheid gaven verder richting aan de keuze van
speerpunten voor het jaarplan en ontwikkelplan van 2019-2020. Aan het einde van dat schooljaar gaf
het auditteam positieve feedback op de speerpunten.
Als school verzamelen we ook allerlei data over de voortgang van onze leerlingen. Wanneer we deze
gegevens analyseren krijgen we een beeld van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat beeld verfijnen we
door zelfevaluatie en door tevredenheidsonderzoeken onder leerkrachten, ouders en leerlingen. Op
deze manier krijgen we een accuraat inzicht in de sterke én verbeterpunten van onze school. Met dat
inzicht formuleren we indien nodig weer nieuwe thema's waaraan wij gaan werken.
In de komende jaren krijgt ons systeem van kwaliteitszorg duidelijker vorm met behulp van de PDCAcyclus.
In het schoolplan 2020-2024, hangend onder de paraplu van het strategisch beleidsplan van BLICK 2020
-2024, worden de thema's benoemd waaraan gewerkt gaat worden. Deze worden per schooljaar
geformuleerd in de jaarplannen / ontwikkelplannen. Hierin is de PDCA-cyclus concreet vormgegeven.
De directie monitort samen met de interne begeleiding de voortgang. Hiervoor worden
onderwijsinhoudelijke studiedagen/overlegmomenten met het team ingepland. Teamscholing wordt
ingekocht. Ook wordt informatie opgehaald via klassenbezoeken en collegiale consultatie.
Competentiemanagement staat ook op de agenda. Tussentijds en aan het eind van het jaar evalueren
we de ontwikkelplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag.
De thema's voor het komende schooljaar en voor de periode van het schoolplan 2020-2024 staan
vermeld in het eerdere hoofdstuk Prioriteiten.
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6

Schooltijden en opvang

Toelichting continurooster 8.15 uur - 13.15 uur
Onze school ligt aan hetzelfde schoolplein als onze buurschool. Dit maakt dat er veel verkeer en
beweging is rondom beide scholen, waardoor onveilige situaties ontstaan. Door onze schooltijden een
kwartier te vervroegen naar 8.15 uur kunnen we de veiligheid rondom de school vergroten. Uiteraard
vraagt dit nog steeds om veilig verkeersgedrag van ouders, met name als ze met de auto komen.
Na een ouder- en teamraadpleging is gekozen voor dit lesrooster van 5 gelijke dagen van 5 uur. Dit
brengt structuur in het schoolritme met meer rust en efficiënte leertijd. Hiermee voldoen we aan het
aantal lesuren dat per schooljaar gegeven moet worden.
Eet- en drinkmomenten, voldoende afwisseling en beweging
Gedurende de schooldag zijn er 2 eet- en drinkmomenten van een kwartier. Het eerste moment is rond
10 uur en vergelijkbaar met het tienuurtje. Het is fijn als er gezonde tussendoortjes worden
meegegeven. Het tweede moment is aan het einde van de ochtend. Het kan heel verschillend zijn wat u
hiervoor meegeeft. Belangrijk is dat uw kind er voldoende energie uit kan halen voor de rest van de
schooldag. Dit kan fruit zijn, maar ook een krentenbol of een boterham. We zien dat oudere kinderen
soms meerdere boterhammen eten. Op school wordt in principe geen echte lunchtijd ingeroosterd.
Hiervoor is nog tijd thuis of op de naschoolse opvang mogelijk na 13.15 uur. Wat niet op gaat, gaat mee
naar huis. De bidon op school kan altijd extra gevuld worden met water. Verder is er gedurende de
schooldag afwisseling tussen inspanning en ontspanning en is er voldoende gelegenheid tot bewegen
en buiten spelen.

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

07:00 - 08:15

08:15 - 13:15

- 13:15

13:15 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:15

08:15 - 13:15

- 13:15

13:15 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:15

08:15 - 13:15

- 13:15

13:15 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:15

08:15 - 13:15

- 13:15

13:15 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:15

08:15 - 13:15

- 13:15

13:15 - 18:30

Opvang
Schooltijd
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Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

Dinsdag en vrijdag

Bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 vindt plaats in de grote gymzaal om de hoek van de
school. Dit is twee keer per week 45 minuten en wordt verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek.
In het lesrooster wordt rekening gehouden met de loop- en kleedtijd om te zorgen dat er echt 45
minuten bewegingsonderwijs gegeven wordt.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO KindeRdam, buiten 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 BSO KindeRdam, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
KindeRdam
Kinderopvangorganisatie KindeRdam is onze partner voor de voorschoolse- en naschoolse opvang
binnen ons WijkKindCentrum WKC De Catamaran. Zij zijn gehuisvest direct aan ons schoolplein,
eigenlijk onder hetzelfde dak. De kinderen worden gebracht en gehaald. Ze maken gebruik van ons
gezamenlijk schoolplein en ons spelmateriaal.
Andere kinderopvangorganisaties
Uiteraard werken we ook samen met de andere kinderopvangorganisaties in de wijk. Hun tijden van
opvang zijn aangepast aan onze schooltijden. Ouders zijn vrij in de keuze van hun kinderopvang en
onderhouden altijd zelf rechtstreeks contact met hun aanbieder.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
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Vakantie

Van

Studiedag

21 september 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Studiedagen

18 november 2020

19 november 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Studiedag

05 februari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

Vrije dag leerlingen

01 april 2021

Studiedag

06 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

Vrije dag leerlingen

16 juni 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

6.4

Tot en met

28 februari 2021

16 mei 2021

29 augustus 2021

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Directie

hele week

8.00 - 17.00 uur

Interne begeleiding

maandag en dinsdag

8.00 - 17.00 uur

Centrum van Jeugd en Gezin CJG

maandagmiddag

12.00 - 14.00 uur

In de school zijn er geen vaste spreekuren, behalve voor het Centrum van Jeugd en Gezin. Deze worden
aan het begin van het schooljaar gepland en kunt u vinden op de website. Er kan ook altijd een afspraak
gemaakt worden via de interne begeleiding.
Na een schooldag hebben de teamleden pauze van half 2 tot 2 uur. Hierna is er alle gelegenheid voor
een afspraak. U kunt deze afspraak voor schooltijd maken of via telefoon of mail.
Voor een afspraak met de interne begeleiding of directie kunt u binnen lopen. Als we tijd hebben op dat
moment, kunnen we meteen in gesprek gaan. Anders kunnen we een afspraak maken. U kunt natuurlijk
ook vooraf een afspraak maken, zodat we alle tijd hebben voor een rustig gesprek.
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