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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 Prins Bernhardschool
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Prins Bernhardschool
Willaertstraat 2
3314WZ Dordrecht
 0788905525
 https://prinsbernhardschool.h3o.nl/ikc
 prinsbernhardschool@H3O.nl

Extra locaties
Dependance groep 7 en 8
Brouwersdijk 4
3314GR Dordrecht
 078-8905531

Schoolbestuur
Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond.
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 5.222
 http://www.h3o.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Vacature

Teamleidster Jonge Kind

M. Kamphuis

m.kamphuis@h3o.nl

Teamleidster Oudere Kind

P. Man

p.man@h3o.nl

Samenwerkingsverband
2

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

236

2019-2020

Het aantal leerlingen op onze school vertoont al enkele jaren een daling. Dat komt deels door
demografische gegevens, deels door uitstroom naar passend onderwijs en deels door het verloop in de
wijk rond onze school. We verwachten dat de ondergrens rond 225 kinderen gaat uitkomen en hopen op
een stijging na deze dalperiode.

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
Sociaal en fysiek veilig

Sterk aanbod incl. ICT

Gezellig, netjes verzorgd

Krachtig op leren lezen

WNT (natuur & techniek)

Missie en visie
Onze school is een christelijk integraal kindcentrum voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.
IKC Prins Bernhardschool biedt vanuit de christelijke identiteit een ontwikkelingsproces op maat,
waarin medewerkers en leerlingen hun talenten ontdekken, ontplooien en benutten, zodat onze
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kinderen en jonge mensen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.
Dat doen we door te werken aan sociale vaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken), cognitieve
vaardigheden (bijvoorbeeld rekenen en taal) maar ook persoonlijkheidsontwikkeling (bijvoorbeeld
zelfstandigheid en zelfredzaamheid)
Onze school onderscheidt zich door het vakgebied WNT (Wetenschap, Natuur en Technologie). Daarin
gaat het om onderzoeken van allerlei verschijnselen en ontwerpen van nieuwe oplossingen. Hieraan
werken we in alle groepen, van peuters t/m groep 8.
Onze slogan is: Samen groeien, kwaliteiten bloeien: we zien je, we geloven in je en we groeien met je.
Onze kernwaarden zijn:
Zien
Ieder kind, elke ouder en elke medewerker heeft het recht om gezien en gekend te worden. Daar gaan
wij voor op school. Dat betekent dat we tijd nemen voor elkaar, aandacht hebben voor elkaar en zoeken
naar elkaars talenten. Je mag jezelf zijn, anderen zijn er al genoeg.
Geloven
Ons geloof in God en het verlossende werk van Zijn Zoon zijn de basis van ons werk. Zijn liefde voor ons
mogen we doorgeven aan elkaar en aan onze leerlingen. Dat doen we door ook in elkaar te geloven. We
vertrouwen elkaar en gaan in vertrouwen met elkaar om. Wij geloven in de talenten van de kinderen, de
ouders en de medewerkers en willen deze inzetten waar mogelijk. Wij geloven dat kinderen het
makkelijkst en het best leren door veel onderzoekend en ontdekkend te leren. Dan zijn ze meer
eigenaar van het leren en kunnen zij zich zelfstandiger ontwikkelen. De medewerkers zetten alles op
alles om een omgeving te creëren waarbinnen die vorm van leren optimaal tot leven komt.
Groeien
'it takes a village to raise a child' is een bekend Afrikaans gezegde. En dat dorp wil onze school zijn.
Daarom werken we samen met onze partners van het IKC, onze ouders, onze medewerkers en onze
leerlingen. We mogen groeien naar onze eigen mogelijkheden, op ons eigen niveau en op ons eigen
tempo. We zijn meer gericht op het groeiproces dan op het resultaat, maar we hebben voor iedereen
het hoogste doel: tot bloei komen met de talenten die je hebt gekregen.

Prioriteiten
•
•
•
•
•
•
•

Profilering van de school versterken
Sterk team ontwikkelen
Methodes taal en lezen borgen
Schoolbibliotheek inrichten i.s.m. Bibliotheek AanZet
Aanbod en verwerking m.b.v. Gynzy borgen
Nieuwe methode wereldoriëntatie implementeren
WNT verder uitbouwen
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•
•
•

Aanbod voor 'koplopers' (ontwikkelingsvoorsprong) i.c.m. WNT ontwikkelen
Kwaliteitszorg verder uitbouwen
Traject richting nieuwbouw uitlopen

Identiteit
Onze school staat open voor alle leerlingen en ouders die onze christelijke identiteit respecteren en zich
aan onze regels conformeren.
Onze christelijke identiteit komt o.a. tot uiting in het toepassen van christelijke waarden en normen.
Wij geven bij de opening van de schooldag aandacht aan verhalen uit de Bijbel, christelijke liederen en
gebed tot God.
De christelijke feestdagen krijgen op onze school aandacht door vieringen in de klas of met meer
klassen tegelijk.
Wij gaan met respect om met de inbreng door kinderen en ouders vanuit andere religies.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Wij vervangen zoveel mogelijk door eigen medewerkers, die de leerlingen en ouders kennen.
Ook vervangen we door inzet vanuit de vervangingspool binnen onze stichting.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Wetenschap en
Technologie

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
In groep 1 en 2 volgen we zoveel mogelijk de door de methode Kleuterplein geadviseerde tijden voor de
diverse geïntegreerde vakgebieden.
Dit wordt binnen het dag-/weekritme thematisch aangeboden en uitgewerkt in kringactiviteiten,
hoekenwerk en (buiten)spel.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
In groep 3 t/m 8 volgen we zoveel mogelijk de door de methodes geadviseerde tijden voor technisch
lezen, taal, rekenen en zaakvakken.
Daarnaast krijgen de kinderen iedere week bewegingsonderwijs.
In groep 4 t/m 8 volgen de leerlingen iedere week ons extra vakgebied WNT.

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Extra keukenruimte voor baklessen

Voor bewegingsonderwijs aan peuters en kleuters hebben we de beschikking over een eigen speelzaal
in de school.
Voor bewegingsonderwijs aan groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de gemeentelijke gymzaal vlakbij
de school.
De bibliotheek wordt najaar 2020 professioneel ingericht i.s.m. Bibliotheek AanZet.
Het technieklokaal wordt beheerd door de vakleerkracht en biedt tal van mogelijkheden voor de
kinderen om te ontdekken en onderzoeken.

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. De peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf is in
eigen beheer van de school.We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein.
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Op onze school vormen de collega's van de peuterspeelzaal en de eerste drie leerjaren van de
basisschool samen het Team Jonge kind, onder leiding van een teamleidster. Dit geeft een krachtige
interne structuur voor de doorgaande lijn.
Door de methodes Peuterplein en Kleuterplein op elkaar volgend in te zetten, creëren we een
inhoudelijke doorgaande lijn in ons aanbod.
Daarnaast gebruiken we voor zowel de peuters als de kleuters het observatie-registratie-systeem
Bosos. Daardoor hanteren de leidsters en leerkrachten dezelfde systematiek van waarnemen,
begrijpen, plannen en aanbieden.

De peutergroepen en kleutergroepen zijn VVE-groepen en vormen de afdeling Jonge Kind.
In deze afdeling wordt gewerkt volgens de thematische aanpak van Peuterplein en Kleuterplein.
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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.
Christelijk IKC Prins Bernhardschool is een wijkschool in het noordelijk deel van Oud-Krispijn.
De school heeft een open instroom en geeft regulier primair onderwijs vanuit een christelijke visie op
waarden en normen.
De school wordt bezocht door kinderen van 2-12 jaar uit m.n. de directe omgeving.
Als organisatievorm functioneert het jaarklassensysteem, waarbinnen differentiatie naar niveau
plaatsvindt en waarbinnen ook groepsdoorbrekende onderwijsactiviteiten georganiseerd worden.
Onze doelgroep wordt gevormd door kinderen van 2 tot 12 jaar die in staat zijn om al of niet met behulp
van ondersteuning de reguliere kinderopvang te bezoeken dan wel het regulier onderwijs te volgen.
In de afdeling Jonge Kind (peuters & kleuters) hanteren wij tevens een VVE-programma.
D.m.v. extra ondersteuning in de vorm van ondersteuningsprogramma's, remedial teaching of
ambulante begeleiding, kunnen wij leerlingen met beperkte leer- en/of gedragsproblemen een
passende onderwijsloopbaan op onze school geven.
Als de school niet (meer) in passende ondersteuning kan voorzien, wordt met de ouders gezocht naar
een andere passende onderwijsplek.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

8

Remedial teacher

2
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
T/m cursusjaar 2019-2020 is het programma van M5 toegepast (zie https://www.m5groep.com/).
Vanaf 2020-2021 worden de uitgangspunten uit dit programma nog wel toegepast, maar de digitale
'meldbox' niet meer. Hiervoor bleek het draagvlak binnen het team onvoldoende en is de casuïstiek niet
meer dermate aanwezig dat een apart instrument nodig is. Onze leerkrachten zijn voor ouders heel
nabij en goed te bereiken, dus stimuleren we een korte en open communicatielijn tussen ouders en
leerkrachten in geval van signalen die mogelijk op pesten wijzen.
Sowieso is in iedere groep wekelijks aandacht voor sociale vaardigheden en worden incidenten in een
open leergesprek behandeld. Daarbij is de leerkracht een cruciaal rolmodel voor de kinderen.
In 2018-2019 en 2019-2020 hebben we meegedaan aan het programma van Schooljudo (zie
https://schooljudo.nl/). Daarin was sprake van een combinatie van judo-oefeningen tijdens de gymles
en sociale vaardigheden, die tegelijkertijd in de klas behandeld werden.
Vanaf 2020-2021 past onze vakleerkracht Bewegingsonderwijs nog wel dergelijke oefeningen toe, maar
volgen we het specifieke programma van Schooljudo niet meer.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
Het monitoren van sociale veiligheidsbeleving gebeurt voor verreweg het grootste deel door de
leidsters en de leerkrachten, die dagelijks de kinderen ontvangen, met hen spreken, hen observeren en
contact hebben met hun ouders.
Wij nemen tweejaarlijks de vragenlijst sociale veiligheid van WMK-PO af bij leerlingen van groep 5 t/m 8
en jaarlijks een vragenlijst vanuit ZIEN!
Tweejaarlijks nemen we als complete stichting een enquête rond tevredenheid af via Scholen-metSucces.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Goudriaan. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
ggoudriaan@h3o.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Man. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
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pman@h3o.nl.

11

4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met de ouders van onze leerlingen.
Zij geven ons de belangrijkste informatie over hun kinderen.
In overleg met hen zoeken we naar het beste aanbod voor onderwijs, ontwikkeling en opvang.
We geven graag ruimte aan de talenten van ouders, die iets extra's voor de school willen doen.
Dat kan incidenteel zijn, maar ook in commissies, ouderraad of medezeggenschapsraad.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We informeren ouders 'digitaal' via de afgeschermde omgevingen van SchouderCom en van het
Ouderportaal van Parnassys.
Daarin hebben nieuwsbrieven, klassenblogs, documenten, leerlingportfolio's en e-mails een plaats.
Meer algemeen presenteren we ons via de schoolwebsite en d.m.v. informatie die in de school zelf te
vinden is.
We informeren ouders 'live' in de periodieke oudergesprekken met de leerkracht en tijdens de ouderinfo-avonden, waarop we de actuele schoolontwikkelingen met de ouders bespreken.
Ook via de notulen van de Medezeggenschapsraad worden ouders geïnformeerd.

Klachtenregeling
De klachtenregeling staat beschreven in de schoolgids, die op onze schoolwebsite te vinden is.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouders zetten zich in voor o.a. verkeerslessen, leesondersteuning, sportactiviteiten, goede-doelenacties, evenementen, koningsspelen, schoolreisje, excursies en praktische lessen.

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 € 20,00
Daarvan bekostigen we:
•

Afscheid groep 8

•

Sportdag

•

Vieringen, schoolontbijt, enz.

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreis en schoolkamp groep 8

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Deze verzekering betreft het oplopen van persoonlijke schade t.g.v. ongevallen bij binnen- en
buitenschoolse activiteiten.

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:
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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 kunnen hun kind ziekmelden via het absentformulier op SchouderCom of telefonisch.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders vragen verlof aan via het verlofformulier op SchouderCom of op papier op school.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij volgen en ondersteunen de ontwikkeling van onze leerlingen gedurende het hele schooljaar en
gedurende hun hele schoolloopbaan.
Daarvoor gebruiken we observatie-gegevens, toetsen en portfolio-gegevens.
Dit alles wordt digitaal bewaard in enkele beveiligde programma's.
Bij de peuters en kleuters betreft dit het ontwikkel-volg-programma Bosos. 4 keer per jaar vullen
leidsters en leerkrachten hierin hun observaties in over diverse ontwikkelingsgebieden van het kind.
Vanaf groep 3 betreft dit het leerling-volg-programma Parnassys. Onderdeel van dit programma is het
ouderportaal, waarin ouders diverse ontwikkelingsgerichte gegevens over hun kind kunnen bekijken.
Daarnaast hanteren we van groep 4 t/m 8 een leerlingenmap, waarin het portfolio opgenomen is. In dit
portfolio houden de kinderen veel gegevens bij over hun ontwikkeling. Deze map gaat dagelijks mee
naar huis, zodat ouders ook nauwkeurig op de hoogte zijn.
Vanaf groep 3 spelen resultaten van methode-toetsen en Cito-toetsen een steeds grotere rol. Dit zijn
voor het kind en de leerkracht gegevens, waaruit inzichtelijk is wat het kind op dat moment beheerst.
Op basis van dagelijkse observaties en toetsresultaten stemt de leerkracht het aanbod af en zet hij/zij
indien nodig een extra interventie/ondersteuning in.
In groep 6 en 7 wordt een intelligentie-onderzoek gedaan, waarmee in combinatie met alle gegevens
vanuit eerdere leerjaren een prognose voor het niveau in het Voortgezet Onderwijs wordt gemaakt.
Deze wordt met het kind en de ouders besproken, zodat voor de verdere schoolperiode een passende
leerroute wordt gevolgd en het kind op de juiste plaats in het vervolgonderwijs terecht komt.

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.
Na enkele jaren van scores op of onder de ondergrens van de inspectie, hebben de kinderen van groep 8
in 2018-2019 boven de ondergrens gescoord. Voor een deel schrijven we dat toe aan verbeteringen in
ons aanbod en onze ondersteuning, die we uiteraard vasthouden. Voor een ander deel was de
samenstelling van de groep van invloed.
In 2019-2020 is geen eindtoets gemaakt i.v.m. corona-maatregelen. De inspectie past haar toezicht
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hierop aan.

Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Onze advisering is van goede kwaliteit, aangezien onze oud-leerlingen tijdens het Voortgezet
Onderwijs nauwelijks 'opstroom' (naar een hoger niveau) of 'afstroom' (naar een lager niveau) vertonen
en nagenoeg allemaal een diploma behalen op het niveau dat hen geadviseerd is.
Wij starten de advisering met een pre-advies in groep 7 op basis van toetsgegevens, aangevuld met een
intelligentie-test (Adit), en pedagogische en sociaal-emotionele factoren.
Omdat onze leerlingen vanuit groep 8 naar een fors aantal verschillende Voortgezet-Onderwijs-scholen
uitstromen, is het afhankelijk van wat die scholen aan verschillende soorten brugklassen formeren, op
welke niveau de kinderen terecht komen. Dat kan een 'half niveau' verschillen van de advisering, bijv.
vmbo-gt advies naar vmbo-gt/havo brugklas.
Als wij een gemengd advies geven, bijv. havo-vwo, dan doen we dat om het kind de beste gelegenheid
te geven om in het Voortgezet Onderwijs naar het meest passende niveau door te stromen.

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

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

3,4%
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vmbo-k

10,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t

6,9%

vmbo-(g)t

17,2%

vmbo-(g)t / havo

3,4%

havo

17,2%

havo / vwo

3,4%

vwo

34,5%

onbekend

3,4%

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:

Gezien worden

Geloofd worden

Groeien

Veiligheid en welbevinden staan hoog op onze aandachtslijst voor ieder kind.
Als die voldoende zijn, kan een kind tot ontwikkeling en groei komen.
Onze kinderen komen uit een wijk, waarin de beleving van veiligheid en welbevinden tot de lagere
categorie in Dordrecht behoren, alhoewel er de afgelopen jaren een stijging van de tevredenheid van
de inwoners waargenomen wordt.
Op onze school zetten we dagelijks in op een sfeer van veiligheid en respect.
Onze schoolregels geven aan de kinderen duidelijkheid en onze personeelsleden helpen de kinderen
om het gewenste gedrag te vertonen of aan te leren. Daarbij hebben positieve groepsvorming en
samen spelen/werken nadrukkelijk aandacht, omdat we juist de interactie tussen kinderen belangrijk
vinden in het samen groeien.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij vinden positieve persoonlijke aandacht voor ieder kind belangrijk, zodat het kind zichzelf durft te
zijn en signalen van onveiligheid durft aan te geven.
We zetten dan ook in op een dagelijks positieve groepscultuur, waarbij we een duidelijk en positief
geheel aan schoolregels hanteren.
Eventuele signalen van onveiligheid en pesten krijgen we in een vroeg stadium in beeld door meldingen
van kinderen zelf, observaties van alle betrokkenen en meldingen van ouders. Hieraan verbinden we
dan ook direct passende interventies.
Eens per jaar laten we leerlingen via enkele gekwalificeerd programma's hun beleving van welbevinden
en betrokkenheid 'scoren'. De uitkomsten hiervan gebruiken we om met het kind en zijn/haar ouders
dan wel met de groep in gesprek te gaan en indien nodig extra interventies in te zetten.

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 hanteren een systeem van kwaliteitszorg, waarin een doorgaande lijn is van het Strategisch
Beleidsplan van de stichting, naar het Schoolplan van onze school, naar de Jaarplannen voor ieder
cursusjaar, naar het meten van specifieke kwaliteitsindicatoren, naar het scholen en ondersteunen van
onze medewerkers en het verbeteren van onze werkwijze.
Dit geheel wordt gefaciliteerd door een digitaal pakket van programma's (MijnSchoolplan, WMK-PO,
MijnSchoolteam en Bardo).
Meerdere keren per jaar verantwoordt de directeur de voortgang van de ontwikkelingen in de
managementrapportage naar het College van Bestuur.
Doordat het team voor een deel zelf eigenaar van de kwaliteitszorg is, raakt het meten en verbeteren
van de kwaliteit van onze organisatie en ons onderwijs ingeburgerd in ons schoolklimaat. Dan hebben
we het meer over de kwaliteitscultuur, waarvoor we van de inspectie in februari 2019 een mooie
waardering kregen.
Binnen onze stichting zijn voor bepaalde onderdelen van de kwaliteit gezamenlijke afspraken gemaakt
en doelen gesteld en werken we aan verdere verbetering van de kwaliteit(szorg) door de inspanningen
van de gezamenlijke directies en de bovenschoolse kwaliteitsmedewerker.
Binnen onze school zijn afspraken over de manier van lesgeven, het volgen van de leeropbrengsten en
het bieden van extra ondersteuning.
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Periodiek bespreken de leidsters en leerkrachten de ontwikkelingen van de kinderen in hun groep met
de zorgcoördinator en leidinggevende. Tijdens deze gesprekken wordt goed ingezoomd op wat er voor
ieder kind en voor de groep als geheel nodig en mogelijk is, en wat de leerkracht hiervoor nodig heeft.
Indien nodig worden leerkrachten in het verbeteren van hun vaardigheden ondersteund d.m.v. lowlevel-collegiale begeleiding en/of formele coaching, waarbij er diverse vormen mogelijk zijn. Daarnaast
volgen onze leerkrachten scholingen op pedagogische en didactische thema's.
In ons Schoolplan 2019-2024 staan de volgende ambities:
•
•
•
•
•
•

Onze school heeft een heldere en onderscheidende profilering en is zichtbaar in de wijk.
Onze school scoort 'goed' op het kwaliteitskader van de onderwijsinspectie.
Onze school heeft voor de basis van onderwijs, zorg en communicatie heldere procedures
vastgelegd.
Onze school ziet de leerling, de ouder en de medewerker. Dat betekent dat we betrokken zijn op
elkaar en dat talenten opgemerkt en ingezet worden.
Onze school gelooft in de leerling, de ouder en de medewerker. Dat betekent dat we leren
zichtbaar maken en eigenaarschap, autonomie en zelfstandigheid vergroten.
Onze school groeit mee met de leerling, de ouder en de medewerker. Dat betekent dat we
inzetten op een positieve schoolcultuur waarin alles gericht is op leren met en van elkaar.
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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).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:45

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:45

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:45

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:45

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Gr 1 & 2 tot 12:00. Gr 3 tot Kerst tot 12:00

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 1 t/m 8

Dinsdag of donderdag

Onze vakleerkracht voor bewegingsonderwijs zorgt voor een professioneel en gevarieerd aanbod voor
groep 1 t/m 8.
Daarnaast stimuleren we onze kinderen om mee te doen aan buitenschoolse sportactiviteiten.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Fontein, buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Kinderen van onze school die gebruik maken van de opvang van De Fontein, worden door onze
conciërge na schooltijd naar de opvang gebracht.
Wegens gebrek aan deelname door kinderen van onze school blijken voor- en naschoolse opvang op
onze eigen locatie helaas niet rendabel. Er zijn goede alternatieven in de nabije omgeving van de
school, met wie we goede relaties hebben.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Goede Vrijdag

02 april 2021

Pasen

05 april 2021

Meivakantie

24 april 2021

09 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021

14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021
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