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Uw kind gaat (binnenkort) naar de basisschool. Daar brengt hij of zij een groot deel van de tijd door. 
Daarom is het belangrijk dat de school er samen met de ouders, verzorgers en andere betrokkenen aan 
werkt om deze tijd zo fijn mogelijk te laten verlopen.

Het is dan ook belangrijk dat we van elkaar weten wat we doen. Wij, als team van De Horizon, willen 
met deze schoolgids graag laten zien hoe wij tegen die schooltijd aankijken. Wat doen we allemaal, 
welke lessen en methoden worden gebruikt? Hoe geven wij vorm aan onze missie en visie? Welke 
dingen doen we op De Horizon misschien net een beetje anders? Wat maakt onze school De Horizon? 

In de schoolgids vindt u natuurlijk ook de praktische zaken, zoals schooltijden, vakanties, regels en 
afspraken. 

Hoe krijgt u de informatie over uw kind? Op welke manieren werken school en ouders samen? U leest  
het in de schoolgids, die is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR).

Wij wensen u veel leesplezier!

Het team van De Horizon

Voorwoord
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Contactgegevens

De Horizon
Singel 441
3311HH Dordrecht

 0788905550
 https://dehorizon.h3o.nl
 horizon@h3o.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

MT-lid Daisy Gemser dgemser@h3o.nl

MT-lid Hanneke van der Leeden hvanderleeden@h3o.nl

Intern Begeleider Mariëlle Bijl mbijl@h3o.nl

Directeur Hetty Janson hjanson@h3o.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

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

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

232

2019-2020

Dit schooljaar zijn we gestart met 231 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 10 groepen. Daarnaast 
hebben we binnen De Horizon ook een peuterspeelzaal. Daar zijn nog plaatsen beschikbaar.

Kernwoorden

Christelijke identiteit

Aandacht voor cultuuronderwijsProfessionele cultuur

Iedereen-telt-mee-cultuur Oog voor uw kind

Missie en visie

Oog voor uw kind   

Een school kiezen voor uw kind is vaak grotendeels een gevoelskwestie. Welke sfeer hangt er in het 
gebouw en op het schoolplein? Hoe komen de leerkrachten en directie over? Tegelijkertijd wilt u ook 
weten of uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst. Biedt de school goed onderwijs dat bij uw 
kind past? 

Een professionele cultuur 

Op De Horizon hebben we oog voor elk kind. We doen er alles aan om uw kind te helpen het beste uit 
zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met kwalitatief goed onderwijs op basis van de nieuwste 
inzichten. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, geven we les op drie niveaus in de klas 

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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en blijven we onszelf ook actief ontwikkelen. We communiceren duidelijk over de ontwikkeling van uw 
kind. Als het goed gaat, maar ook als dat niet zo is.   

Veel aandacht voor cultuuronderwijs 

Elk kind heeft eigen talenten. Samen met u zoeken wij naar dat talent en laten uw kind in het eigen 
tempo en in de eigen leerstijl dat talent ontwikkelen. Naast vakken als taal en rekenen besteden we 
veel aandacht aan cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie. Zo ontwikkelt uw kind 
vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis. Een mooi 
voorbeeld zijn de Kunstweken, waarin we drie keer per jaar een hele week de middagen werken aan 
kunstzinnige vorming en creatieve lessen. Dit gebeurt in groepen waarin leerlingen uit verschillende 
klassen  bij elkaar zitten.

De iedereen-telt-mee-cultuur 

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze goed in hun vel zitten. Bij ons voelen ze dat 
ze worden gezien zodra ze de school binnenstappen. Uw kind leert zichzelf kennen en vertrouwen op 
zichzelf, maar ook in een groep werken, want uit samenwerking ontstaan de mooiste dingen. We 
brengen de verschillen tussen kinderen samen en leren hen verschillen tussen mensen te ontdekken en 
te waarderen. Zodat uw kind niet alleen een fijne schooltijd heeft, maar ook goed is voorbereid op het 
leven daarna.   

De cultuur maakt het verschil

Prioriteiten

Het schooljaar 2020 - 2021 zal door de coronamaatregelen waarschijnlijk nog anders verlopen dan we 
eigenlijk zouden willen. Natuurlijk hopen we naast de normale lessen ook weer ruimte te hebben voor 
bijzondere activiteiten met en zonder ouders.

Hoe we de oudergesprekken en informatieavond gaan organiseren is vanwege de beperkingen door het 
coronavirus nog niet duidelijk.  

Het thuisonderwijs heeft in elk geval mogelijkheden laten zien in het werken met digitale middelen. 
Hiermee kunnen we ook in het normale onderwijs ons voordeel doen. Kinderen hebben hierdoor 
bijvoorbeeld meer mogelijkheden om op school en/of thuis te oefenen.

Het verder vormgeven van de Flexklas is iets waarmee we zullen doorgaan, evenals het nog meer 
aansluiten bij wat de kinderen in de klas nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen 
ontwikkelen.

Identiteit

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met 
de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur nog steeds een belangrijke rol spelen. Elke 
schooldag wordt gestart en afgesloten met een passende activiteit.
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Onze school heeft op dit moment de volgende (combinatie)groepen:

• groep 1/2 (2 parallelle combinatiegroepen)
• groep 3  
• groep 3/4
• groep 4
• groep 5
• groep 6 
• groep 7 (verdeeld over 2 groepen)
• groep 8 

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

Bij verlof of ziekte van een leerkracht wordt eerst een vervanger gezocht uit de vervangingspool.

Lukt dit niet, dan wordt er een beroep gedaan op teamleden die parttime werken.

Mocht het dan nog niet lukken dan wordt er naar de mogelijkheden van de directeur of de intern 
begeleider gekeken.

Pas als laatste wordt er gekozen voor het opsplitsen of het naar huis sturen van een groep.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Basisontwikkeling
23 u 45 min 23 u 45 min

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Schatkist. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 u 30 min 3 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
5 u 30 min 4 u 30 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Rekenen/wiskunde
4 uur 5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Wereldoriëntatie
30 min 1 u 30 min 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven
2 uur 2 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Deze onderwijstijden zijn een planning van het gemiddelde per week. We zullen iedere periode kijken 
wat de onderwijsbehoeften per groep zijn.

2.3 Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuterspeelzaal De Horizon. We gebruiken daarbij 
Startblokken/Basisontwikkeling en Uk & Puk.

In de school is een VVE-peuterspeelzaal gevestigd met twee groepen.

groep 1: dinsdag- en dondermorgen 09.00 - 11.00 uur
groep 2: woensdag- en vrijdagmorgen 09.00 - 11.00 uur

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.
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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.

Standaard worden er in de klassen op 3 niveaus les gegeven. Kinderen die uitvallen worden begeleid 
door een IB-er of RT-er. Kinderen die meer uitdaging aan kunnen gaan voor een bepaalde periode naar 
de Flexklas olv gediplomeerde hoogbegaafdheidsspecialist.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 10

Intern begeleider 8

Rekenspecialist 8

Remedial teacher 4

Specialist hoogbegaafdheid 4

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op De Horizon is een collega geschoold voor de rol van anti-pest-coördinator.

Binnen de groepen wordt gewerkt met de methode Kwink die goed aansluit bij onze methode voor 
godsdienst Trefwoord.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
Aan het begin van elk schooljaar bezoekt onze anti-pest-coördinator/vertrouwenspersoon de groepen. 
Zij staat ook in de zorgfolder die aan ouders wordt aangeboden. De methode Kwink, de vragenlijst voor 
de groepen 7 en 8 van Vensters en de 2-jaarlijkse tevredenheidspeilingen geven ons voldoende kennis 
over de beleving van sociale veiligheid van onze leerlingen.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Geluk. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
ageluk@h3o.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Gemser. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
dgemser@h3o.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ons team zal zich altijd inspannen om u van het laatste nieuws op de hoogte te houden. Wij doen dit via 
verschillende kanalen.    

SchOuderCom

Schoudercom is een afgeschermd en dus beveiligd communicatieplatform voor ouders en de school. 
Via dit medium, te bekijken via computer of een app op de telefoon, ontvangen de ouders berichten 
over activiteiten, huiswerk, nieuws en er kunnen documenten worden geplaatst die voor ouders 
belangrijke informatie bevatten. Ouders kunnen op hun beurt contact opnemen met de leerkrachten, 
de IB'er, de directie en de administratie. Via Schoudercom wordt het overblijven (TMO) geregeld. Een 
leerling ziekmelden of andere reden voor afwezigheid melden gebeurt ook meestal via Schoudercom.

Leerkrachten delen via Schoudercom ook foto's en blogs, zodat ouders ook een kijkje ín de school 
kunnen nemen. 

Via Schoudercom kunnen ouders toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 
(foto's/filmbeelden) verlenen, intrekken of anderszins aanpassen. 

Blik op De Horizon    

Over belangrijke ontwikkelingen, gebeurtenissen en activiteiten op school houden we u regelmatig op 
de hoogte via ‘Blik op De Horizon’. Deze digitale nieuwsbrief verschijnt ongeveer 10 maal per jaar en 
bevat belangrijk nieuws voor ouders. U ontvangt 'Blik op De Horizon' via SchouderCom. De 
nieuwsbrieven zijn via de map documenten in SchouderCom ook terug te lezen. 

Social media

De Horizon is ook te vinden op Instagram en Facebook. Hierop worden regelmatig sfeerfoto's geplaatst 
van diverse activiteiten in en om de school.

Informatieavond en kennismaking   

Aan het begin van een schooljaar wordt er informatiemiddag of -avond voor u georganiseerd. Op deze 
middag/avond kunt u een kijkje in de klas van uw kind(eren) en kunt u kennismaken met de 
leerkrachten.  

In verband met de coronamaatregelen zal dit jaar geen infomatieavond aan het begin van het jaar worden 

Wij vinden het belangrijk dat school en ouders samenwerken in het belang van de kinderen om zo tot 
een fijne en waardevolle schooltijd te komen, waarin oog is voor de best mogelijke ontwikkeling van het 
kind, maar ook voor het 'lekker in zijn/haar vel zitten'

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

De ouders hebben een ondersteunende rol voor de leerkrachten tijdens feestelijkheden. De actieve 
oudercommissie (OC) zorgt voor een sfeervolle uitstraling van de school door seizoensgerelateerde 
decoratie en ook bij thema's of feesten verzorgen deze ouders de versiering. Ook steken ze een 
helpende hand toe bij de sportdag, Koningsspelen, juffen-en-meestersdag, sinterklaas-, kerst- en 
paasviering.

De medezeggenschapsraad controleert of alle procedures juist worden uitgevoerd en hebben een 
adviserende rol op verschillende zaken die op school spelen.

Klachtenregeling

Klachtenprocedure 

Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze 
school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken (liefst na schooltijd) te bespreken.   

Als u een klacht heeft over de gang van zaken of over de handelswijze van een juf of meester, bespreekt 
u dit eerst met de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dit bespreken met de directie of met 
de interne vertrouwenspersoon. U kunt ook verwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon 
en/of klachtencommissie.   

Mocht dat allemaal niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij het 
bevoegd gezag van de school. Ook bestaat er een landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs.

georganiseerd. Uiteraard wordt u op een andere manier op de hoogte gebracht van de bijzonderheden voor 
het schooljaar.

Startgesprekken en rapportgesprekken   

In de eerste maanden van het schooljaar houdt de leerkracht met elke ouder een startgesprek. Deze 
gesprekken vinden na schooltijd plaats.   Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport mee. Dit gebeurt 
in de maanden februari en juni/juli. Na het 1e rapport worden alle ouders uitgenodigd voor een 
rapportbespreking. In deze gesprekken wordt het welzijn en de ontwikkeling van uw kind besproken. 
Na het 2e rapport is er alleen een gesprek op verzoek van de leerkracht en/of van de ouders. Mocht er 
tussentijds behoefte zijn voor een gesprek, dan is dat altijd mogelijk. Maak daarvoor een afspraak met 
de leerkracht van uw kind.  
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Sinterklaas

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

Het schoolreisje van groep 3 in het voorjaar.

De schoolreis van groep 4 t/m 7 in september. 

De kosten voor deze schoolreizen liggen rond de €25,00 per kind.

Het schoolkamp van groep 8 in het voorjaar. 

Het kamp kost ongeveer €75,00.

Voor de leerlingen worden jaarlijks kosten gemaakt die niet door de overheid betaald worden. Voor 
deze uitgaven, die voor de goede gang van zaken in het onderwijs absoluut noodzakelijk zijn, wordt een 
vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. De hoogte van onze ouderbijdrage bedraagt €25,00, 
€20,00, €15,00 en €10,00 voor achtereenvolgens het eerste, tweede en volgende kind. U kunt deze 
bijdrage voldoen door middel van storting op NL35ABNA0462742407 t.n.v. Oudercommissie De 
Horizon, Dordrecht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover bericht van de 
oudercommissie. Over de besteding van het geld wordt door de oudercommissie verantwoording 
afgelegd aan de medezeggenschapsraad.  

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.

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:

4.3 Schoolverzekering

Er is geen sprake van een schoolverzekering.

12

https://www.rijksoverheid.nl/


Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Via SchouderCom, telefoon, een geschreven briefje en natuurlijk mondeling.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via SchouderCom of per brief.

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op De Horizon beperken wij ons tot een diepteanalyse aan het einde van elk schooljaar. Tussentijdse 
resultaten worden besproken met leerkracht en intern begeleider, zodat het groepsoverzicht via 
ParnasSys op de groepskaarten aangepast kan worden. Groepen leerlingen worden op deze manier 
gevolgd door de gehele basisschooltijd.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

De resultaten van de eindtoets kwamen grotendeels overeen met de adviezen die gegeven zijn. Bij 
afwijkende resultaten zijn er gesprekken geweest met de ouders.

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.

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.

5.3 Schooladviezen

In groep 7 wordt aan het eind een voorlopig advies met de ouders gedeeld. Met name leerlingen die 
waarschijnlijk voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs in aanmerking komen worden besproken. Het 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 10,5%

vmbo-k 5,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 15,8%

vmbo-(g)t 10,5%

vmbo-(g)t / havo 15,8%

havo 31,6%

vwo 10,5%

voorlopig advies is gebaseerd op de LVS-resultaten, aangevuld met de Entreetoets.

Het advies wordt samengesteld door de leerkracht groep 8, de leerkracht van het jaar ervoor (meestal 
de groep 7 leerkracht), de intern begeleidster en de directeur.

In maart moeten de leerlingen worden aangemeld op de school voor Voortgezet Onderwijs.

Wanneer het definitieve schooladvies gegeven is (meestal in februari), volgt in april een eindtoets. 
M.i.v. het schooljaar 2020-2021 is dit de digitale versie van de Centrale Eindtoets van Cito. Mocht deze 
een hoger advies geven dan het schooladvies, dan kan de school het eerder gegeven advies herzien en 
naar boven bijstellen. Naar beneden bijstellen is niet toegestaan.

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.

Samenwerken

RespectVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Horizon wil voor alle kinderen waarvan de ouders voor onze school kiezen een veilige, stabiele 
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omgeving zijn waar kinderen zich harmonieus kunnen ontwikkelen. Een omgeving waar kinderen 
kunnen werken aan een realistisch zelfbeeld en leren omgaan met zelfreflectie t.a.v. hun handelen naar 
elkaar en hun omgeving.

In de tijd die kinderen op De Horizon doorbrengen wordt gewerkt aan hun ontwikkeling die gericht is 
op het leggen van een basis als voorbereiding van hun deelname aan het vervolgonderwijs om van daar 
uit een waardig en waardevol deelnemer te worden van de maatschappij. De Horizon biedt een veilige, 
stabiele schoolomgeving waar goed onderwijs wordt gegeven met eigentijdse middelen en materialen. 
Een omgeving waar respectvol met elkaar wordt omgegaan en elk kind gelegenheid krijgt zich binnen 
de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Samenleven en leren op een school waar woorden als 
betrokken, open, respectvol, solidair en verantwoordelijk, belangrijke sleutelwoorden zijn voor het 
gewenste leef- en werkklimaat.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Elke groepsleerkracht beschikt over een groepsoverzicht in het administratiesysteem (Parnassys), 
waarin staat beschreven wat iedere leerling nodig heeft om goed te kunnen presteren en welke 
groepsplannen en individuele handelingsplannen 

Tijdens de inlooptijd wordt extra hulp geboden aan de kinderen die dat nodig hebben. 

De zorgkalender is de leidraad waarin alle contacten tussen leerkracht, intern begeleider en directeur 
vermeld staan.

Tweemaal per jaar is er een groepsbespreking, waarin de IB'er met de leerkrachten van 2 à 3 groepen de 
leerlingen en de gang van zaken in de groepen bespreekt. 

De midden- en eindtoetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS van Cito) van de groepen worden in een 
groepsbespreking besproken of met de leerkracht en de IB'er.

Tijdens de bouwvergaderingen staat de gang van zaken in de groepen altijd op de agenda en wordt 
bekeken of we op de goede weg zijn. 

In het schooljaar 2020 - 2021 wordt gewerkt aan de schoolcultuur, we oriënteren ons op en starten met 
Explicite Directe Instructie (EDI) als vervolg op Teach like a Champion.

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.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en pedagogisch 
medewerker, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Studiedagen zullen via SchouderCom en onze nieuwsbrief (Blik op De Horizon) worden bekendgemaakt 
aan de ouders.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 08:00 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 15:00

Dinsdag 08:00 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 15:00

Woensdag 08:00 - 08:30 08:30 - 12:15 12:15 - 12:15 12:15 - 12:15

Donderdag 08:00 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 15:00

Vrijdag 08:00 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 15:00

Vrijdag: groep 1 tot en met 4 heeft op vrijdagmiddag vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Groep 3,3/4,5 dinsdag

Gymnastiek Groep 4, 6 en 8 woensdag

Gymnastiek Groep 7a, 7b vrijdag

Dans alle groepen donderdag
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6.3 Vakantierooster

Tijdens het schoolkamp van groep 8 zijn de leerlingen van groep 1/2 en 3 vrij. Het schoolkamp is van 
woensdag 21 t/m vrijdag 23 april 2021.

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

Paasweekend 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Hemelvaartsweekend 13 mei 2021 16 mei 2021

Pinksterweekend 22 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

IB-er dinsdag en woensdag volgens afspraak

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Kleine Burgt en Prokino, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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http://www.kleineburgt.nl/buitenschoolse-opvang-burgt-actief
http://www.prokino.nl/nl/web/dordrecht/singel/home
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