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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 Basisschool De Esch

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool De Esch
Oosterikweg 1
7577PL Oldenzaal

 0541-513460
 http://www.bs-de-esch.nl
 dir.de-esch@konot.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Locatieleider Christel Luttikhuis dir.de-esch@konot.nl

Interim directeur Arno Lentfert dir.de-esch@konot.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

246

2019-2020

Onze school telt aan het begin van dit schooljaar 257 leerlingen (peildatum 1/10/2019). 
Als gevolg van de krimp in de wijk is ons leerlingenaantal de afgelopen jaren gedaald.
Dit heeft echter geen invloed gehad op de onderwijskwaliteit. We organiseren het zo, dat we 
zoveel mogelijk kunnen voldoen aan onderwijsbehoefte van uw kind.

De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal in onze organisatie van het onderwijs.

          

Schoolbestuur

Stichting Kathol. Onderw. NO Twente
Aantal scholen: 22
Aantal leerlingen: 4.318
 http://www.konot.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.
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Kernwoorden

Talenten ontplooien Het kind centraal

Goed onderwijs maken we samen Leren leren voor jouw toekomst

Missie en visie

Samen het modernste onderwijs
Ons onderwijs is eigentijds en toekomstgericht. Kinderen van nu hebben andere vaardigheden nodig 
voor de wereld van morgen. 
Daar spelen we op in. Al jong ontdekken kinderen hoe ze het beste leren en wat hun talenten zijn. 
Dat doen we door naar ieder kind in het bijzonder te kijken. Welke aanpak past bij welke leerling? 
Niet iedereen leert hetzelfde en daarom zoeken we uit hoe iemand het beste kennis opneemt. 
Zo gaat er geen talent verloren! Vanuit onze roots is ‘samen’ erg belangrijk. 
Juist het groepsproces is in deze tijd heel waardevol. Leren luisteren naar elkaar, bewondering hebben 
voor ieders talenten 
en samenwerken met verschillende leeftijden. Dát zijn pas vaardigheden waar je later wat aan hebt!
We stellen de unieke behoeften van ieder kind centraal en kijken we wat het beste past. 
We geven ze alle skills en vaardigheden mee voor de toekomst. Toch maken we er geen individueel 
onderwijs van. 
Dat past niet bij ons! De samenleving is al verdeeld genoeg. Juist op school ontmoeten we elkaar nog.

Prioriteiten

Op de Esch krijgt ieder kind onderwijs waar hij/zij blij van wordt. 
Toekomstgericht onderwijs dat bij ieder uniek kind aansluit. 
Ons onderwijs heeft vier ambities, die we vertalen in kernvragen naar onze leerlingen: 

- Hoe leer jij het best? Het kind staat centraal 
- Wat zijn jouw talenten? Talenten ontplooien in een ontdekkende speel/leeromgeving 
- Zullen we het samen doen?  Goed onderwijs maken we samen. 
- Hoe ziet jouw toekomst eruit?  Leren leren voor jouw toekomst

- Hoe leer jij het best?           
Hoezo kindgericht? 
Kindgericht onderwijs, lijkt een open deur. 

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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Natuurlijk is het onderwijs gericht op het kind, op wie anders? Toch bedoelen wij net wat anders. 
Met kindgericht onderwijs op De Esch kijken en analyseren we wat bij iedere leerling het beste past. 
Wat heeft iemand nodig en hoe leert hij het best? Zijn er belemmerende factoren die een kind 
tegenhouden om zich te ontwikkelen? 
Welke factoren stimuleren juist? Wij weten dat ieder kind zijn eigen unieke en gave talenten heeft. 
Die komen er vaak op allerlei manieren uit. Verschillen in manier van denken, niveau en prestaties zijn 
er altijd en 
dat is geen probleem. 
Juist doordat we gaan kijken wat iemand goed kan, zien we het zelfvertrouwen toenemen. 
Daardoor stijgen sommige kinderen boven zichzelf uit. Dát noemen wij: het kind centraal.

Iedereen leert mee 
Een leraar die de hele dag praat, terwijl de kinderen stilzitten en meeschrijven. Die tijd is voorbij. 
Op De Esch werken we gedifferentieerd. Dat wil zeggen: op verschillende manieren onderwerpen 
uitleggen en stof behandelen. 
Zo kunnen leerlingen op hun eigen wijze doelen halen. Iedereen leert namelijk anders. 
We besteden aandacht aan ieder kind en weten daarom hoe iemand het beste iets opneemt en 
begrijpt. 
Heeft een leerling met bepaalde stof meer moeite? Geen enkel probleem! Wij bieden verlengde 
instructies, extra oefeningen of meer begeleiding aan. Ook de meerbegaafde kinderen krijgen 
voldoende uitdaging. ‘Verrijking en verdieping’ noemen we dat. 
We hebben extra aanbod met gevarieerde thema’s, die binnen of buiten de groep gevolgd kunnen 
worden. 
Daarnaast gaan we voor sommige leerlingen dieper op de stof in, voor net dat beetje extra inzicht. 
Leren moet voor iedereen uitdagend zijn!

Eigenaarschap Door onze kindgerichte benadering ontstaat er verantwoordelijkheidsgevoel bij de 
kinderen. 
Als je iets op je eigen manier mag doen, op een wijze die bij je past, raak je veel meer betrokken. 
Dat is wat we willen creëren. Kinderen die zelf doelen stellen en weten hoe ze die gaan behalen. 
Dit noemen we eigenaarschap. Wat levert het op? 
Betrokken leerlingen die zelf initiatief nemen en doelen nastreven vanuit hun eigen motivatie. Heel 
waardevol dus.

- Wat zijn jouw talenten?            
Een eigen plek 
Ieder kind is een uniek persoon. Allemaal hebben ze hun eigen talenten. 
Op de Esch willen we bij ieder kind die talenten naar boven krijgen. Wat is daarvoor nodig?
Een ontdekkende speel- en leeromgeving. Een plek waarin kinderen nieuwsgierig worden gemaakt, 
waar ze gestimuleerd worden om zelf te ontdekken en onderzoeken. 
Waar wij observeren hoe kinderen tot leren en onderzoeken komen, zodat we nog beter maatwerk 
kunnen leveren. 
Ontdekken is wat ons betreft de basis voor leren, daarvoor ben je nooit te oud.

Hoofd, hart en handen 
De Esch is continu bezig met vernieuwen. We willen een brede ontwikkeling voor iedereen. 
We besteden aandacht aan de kennis en de leerstof (het hoofd), maar ook aan de talenten en passies 
van kinderen (het hart). 
We gaan ook aan de slag, want veel kinderen begrijpen iets beter door te doen of te maken (de 
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handen). 
Door deze combinaties gaan kinderen zich op meerdere manieren ontwikkelen. 
Tel daar onze stimulerende omgeving bij op en de kans op een succeservaring is 100%

- Zullen we het samen doen?              
Drie keer samen …… 

… met alle ouders 
De Esch is een gemeenschap. Een school die naar buiten is gericht. 
De deuren staan open en het vizier is gericht op de samenleving. Daarom vinden wij samenwerking heel 
belangrijk. 
Samenwerking met de ouders voor nog meer betrokkenheid bij de kinderen. 
We maken duidelijke afspraken en koppelen continu terug met ouders en kinderen. 
De omstandigheden buiten school hebben namelijk grote invloed op het leerproces.
Regelmatig houden we driehoeksgesprekken met kind, ouders en leerkracht. Zo praten we allemaal 
mee. 

… de omgeving 
Samenwerking is voor ons ook het contact met de samenleving. De wijk, bedrijven, organisaties en de 
natuur om ons heen. 
Waardering opbrengen voor al het moois van de omgeving en het belang inzienvan duurzaamheid. 
Kinderen zien hoe het er in het ‘echte’ leven aan toegaat. 
Ze zoeken het contact met de wijk, bezoeken zorginstellingen en kijken rond in de omgeving.
Kennis tot leven wekken door in de omgeving te zien wat je op school bestudeerd hebt. 
Dát is betekenisvol onderwijs. 

… en met elkaar 
Tot slot is samenwerking al het contact van de leerlingen onderling. We werken met verschillende 
leerafdelingen. 
De onder-, midden- en bovenbouw zitten in aparte vleugels. Elke vleugel heeft een apart plein waarop 
geleerd en gespeeld wordt. 
De vleugels zijn een soort schooltjes in de school waar twee of drie leerjaren samen zitten. Vaak krijgen 
ze per leeftijd en leerjaar les. Regelmatig leren ze samen in gevarieerde groepjes van diverse leeftijden. 
Zo clusteren we kinderen die graag op een bepaalde manier leren. Zij versterken elkaar door uitleg te 
geven en vragen aan elkaar te stellen. In het onderwijs heet dit ‘groepsdoorbrekend werken’. Samen 
leren op basis van kennis, kunde en interesse.
Voor het beste onderwijs zorgen, kunnen we niet alleen. 
Goed onderwijs vraagt om samenwerking en afstemming tussen de school, ouders, en kinderen. 
Daar komt de relatie met de interne en externe samenwerkingspartners nog eens bij.
Samen zorgen we voor het unieke ‘wij-gevoel’ opde Esch. 
Juist door de intensieve samenwerking hangt er op onze school een veilig en positief leer- en 
werkklimaat. 
Iedereen denkt mee, praat mee en doet mee om de Esch nog beter te maken. 
Daar komt ons Noaberschaps-gevoel nogmaals om de hoek kijken.Kinderen praten mee… 
Op de Esch werken we met kind- en driehoekgesprekken (leerkracht - kind - ouders). 
We vragen kinderen wat hun doelen zijn. Samen met de ouders stellen we ze scherp, zodat we van ieder 
kind de ambities kunnen volgen. Kinderen mogen meepraten of ze hun doelen hebben gehaald en wat 
ze de volgende keer beter kunnen doen. 
Zo worden ze zelf (mede)verantwoordelijk. Dat stimuleert enorm! 
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Door zelf eigenaar te zijn van je leerproces stijgt de intrinsieke motivatie (het willen leren).… en leren 
meepraten 
Kinderen moeten natuurlijk wel leren hoe ze effectief kunnen werken, doelen kunnen stellen en zichzelf 
kritisch kunnen beoordelen. 
Daarom zijn onze methodes daarop afgestemd. We doen veel aan sociaal-emotionele ontwikkeling. De 
nadruk ligt op effectief leren en leven. Daarnaast hebben we een leerlingenraad, waarin we kinderen 
nadrukkelijk om hun mening vragen.

- Hoe ziet jouw toekomst eruit?                   

Op de Esch kijken we samen naar de toekomst. 
Wat hebben onze leerlingen nodig, zodat ze zich in hun verdere leven nog beter kunnen ontwikkelen? 
Skills en vaardigheden waar ze hun leven mee vooruit kunnen. Die bagage willen wij meegeven. 

We stellen onszelf drie doelen:
1. We willen dat kinderen zich voorbereiden op een plek in de samenleving. 
Kinderen gaan de basis leggen voor het uitoefenen van een beroep. 
Ze krijgen veel inzichten en basisthema’s aangereikt om in de toekomst als betrokken burger actief een 
bijdrage te leveren.
2. We willen dat leerlingen thuis raken in de wereld om hen heen en die wereld toelaten in zichzelf. 
De wereld begrijpen en bewust binnen laten komen dus.
3. We willen dat ieder kind zichzelf leert kennen. Onderzoeken wat je leuk vindt en waar je hart ligt. Hoe 
sta je in de wereld en wie wil je later zijn?

Eerst leren dan zien! 
Deze drie functies zijn nauw met elkaar verbonden, ze versterken én ondersteunen elkaar. Leren stopt 
namelijk nooit. 
Als kinderen aantonen dat ze bepaalde stof beheersen, moeten ze daar betekenis aan gaan geven. 
Ze gaan kennis en vaardigheden verbinden aan allerlei onderwerpen binnen en buiten de school. 
Dan gaat wat je geleerd hebt pas écht leven. 

Op de Esch is leren: trainen en beleven in een zinvolle en betekenisvolle context! 

Onmisbare eigenschappen 
Wij werken met de methode: 
The leader in me (LIM). Kinderen leren om leiding te nemen over hun eigen handelen en ontwikkeling. 
Ze krijgen vaardigheden aangeleerd die ieder kind nodig heeft in de toekomst. 
Deze onmisbare eigenschappen zijn:

* Eigen verantwoordelijkheid nemenProbleemoplossend vermogen ontwikkelen 
   (weten op welke wijze jij jouw doelen kan halen)

*Samenwerken

*Doelgericht werken
De methode is gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Steven Covey.

Identiteit
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Onze identiteit 
Wij zijn een katholieke school. Dat wil zeggen dat we de nadruk leggen op het omkijken naar elkaar. 
We helpen ieder die een steuntje nodig heeft en staan altijd klaar om hulp te bieden. 
We verwachten van al onze kinderen een sociale en open houding naar de ander. 
Andere culturen en manieren van leven zien wij als interessant en een verrijking. 
Dit geven we onze leerlingen mee. 
We zijn niet praktiserend in de vorm van een methode, de communie, het vormsel of ander vieringen in 
de kerk. 
Deze worden door de parochie buitenschools georganiseerd. 
Maar we sluiten in onze lesmethoden wel aan op de normen en waarden die voor ons belangrijk zijn. 
Omzien naar elkaar, met elkaar. Dus onze wortels zijn nooit ver weg.

8



Op onze school werken we vanuit het leerstofjaarklassensysteem waarin op minimaal 3 niveaugroepen 
gewerkt wordt. 
Door op verschillende niveaus instructie aan te bieden kunnen we onderwijs op maat verzorgen.
Ons team bestaat uit een gevarieerd team van 24 leerkrachten. Zij worden ondersteund door een intern 
begeleider. 
Binnen het team beschikken we o.a. door een rekencoördinator, taalcoördinator, coördinator "pientere 
leerlingen", 
gedragsdeskundige etc.  
Tevens beschikken wij over een vakleerkracht gym en muziek. De directie bestaat uit een directeur en 
een locatieleider. 
Ter ondersteuning beschikt onze school over een administratief medewerkster en een conciërge. 
Stagiaires zijn van harte welkom op onze school.

 

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
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

We maken waar nodig voor vervanging van personeel gebruik van de diensten van het 
Mobiliteitscentrum.

Ons personeel heeft in principe buiten de schoolvakanties geen verlof. 
Mocht er een leerkracht uitvallen dan word vervanging geregeld. 
Hiervoor werken wij samen met het Mobiliteitscentrum OBT uit Borne. 
Via het mobiliteitscentrum kunnen wij zowel beschikken over invallers die werkzaam 
zijn binnen Konot als binnen andere schoolbesturen. In geval van nood zijn leerkrachten uit 
ons eigen team bereid om in te komen vallen voor een andere leerkracht.
Hopelijk lukt dit ook voor de toekomst.Het ziekteverzuim binnen onze school is relatief laag. 
Tot op heden hebben wij nog altijd vervanging kunnen regelen als dat nodig is. 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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

Voorbereidend 
Taal-/Leesonderwijs 6 uur 6 uur 

Bewegingsonderwijs/Sp
elen 7 uur 7 uur 

Ontwikkelingbevordere
nde activiteiten 3 u 45 min 3 u 45 min

Muziek/Drama
3 u 45 min 3 u 45 min

Voorbereidend Rekenen
3 uur 3 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
8 u 15 min 7 uur 5 u 45 min 5 u 45 min 4 u 45 min 4 u 45 min

Taal
5 uur 5 u 15 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 
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De invulling van onze onderwijstijd voldoet aan de landelijke richtlijnen. 
Onderwijstijd is het aantal uren dat een leerling in de week op school is. 
Hier is de invulling van de onderwijstijd voor leerjaar 1 en 2 en voor leerjaar 3 t/m 8 weergegeven. 

Ook wat schoolvakanties en vrije dagen betreft gelden strikte landelijke richtlijnen vanuit de overheid. 
Een overzicht van onze schoolvakanties en vrije dagen voor dit schooljaar is te vinden in het jaarkatern 
van de schoolkalender. 
T.a.v. de schoolvakanties voldoen wij ook aan de landelijke richtlijnen. 
We hanteren de onderwijstijden zoals aangegeven in de landelijke richtlijnen.

Wereldoriëntatie
1 uur 2 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

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

Engelse taal
1 uur 1 uur 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Ruimte voor onderwijs aan de plusgroep
• Ruimtes voor logopedie, kinderfysiotherapie en dyslexiebegeleiding
• Speel-/ leerpleinen
• Buitenschoolse opvang "Kiekeboe"

De speel-/leerpleinen midden- en bovenbouw kunnen naar behoefte worden ingericht 

- voor het onderwijs aan onze pientere leerlingen

- als talentateliers

- techniekruimte

- ruimte voor expressieve vakken etc.

- studieplekken zelfstandig werken, zelfinstructie en trainen coöperatieve werkvormen

Voor de onderbouw:

- themahoeken met taal- en rekendoelen op niveau (spelend- en ontdekkend leren),

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

Onze school werkt op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie 
(peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) nauw samen met de verschillende aanbieders hiervan in de wijk. 
De belangrijkste partners zijn kinderdagverblijf Kiekeboe (www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl),
peuterspeelzaal de Blikvanger (www.impuls-oldenzaal.nl) en "Buiten Gewoon 
(www.buitengewoon-kinderopvang-oldenzaal.nl)"

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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Deze instanties zijn gelegen aan de andere kant van ons schoolplein  en in het park.
We zijn bereid samen te werken met alle partners voor kinderopvang. Op het moment dat leerlingen 
vanuit deze instellingen instromen in groep 1 
is er een (warme) overdracht naar de groepsleerkracht van groep 1 en IB-er.
Omdat onze school werkt volgens een continurooster is er tussen de middag geen aparte opvang 
nodig. 
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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.

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld 
en zo inzicht gegeven in het aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning 
dat onze school haar (zorg)leerlingen biedt, al dan niet samen met partners 
binnen en buiten het onderwijs. 
Ook de andere scholen uit het samenwerkingsverband hebben dit gedaan. 
In het overzicht is het profiel van onze school te zien. 
Wat vinden wij van wat wij onze (zorg)leerlingen te bieden hebben aan onderwijs, 
zorg en ondersteuning, waar zien we verbeterpunten, 
wat kunnen we zelf bieden en wat gaan we samen met externe partners oppakken? 
Dat zijn de kernvragen die bij de analyse van het schoolondersteuningsprofiel centraal staan. 

We geven extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben, de wijze waarop is vastgelegd in
het document: "Zicht op ontwikkeling".

Ons schoolondersteuningsprofiel is te vinden www.bs-de-esch.nl

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 2

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 6

Klassenassistent -

Onderwijsassistent -

Rekenspecialist 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Taalspecialist 1

Taal-/Leescoordinator -

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Uitgangspunt ten aanzien van de veiligheid op onze school is het
Konot veiligheidsprotocol: www.konot.nl

Op onze school proberen wij pesten te voorkomen door er preventief binnen de groepen aan te werken. 

De 7 gewoonten van the Leader in Me (LIM) nemen hier een belangrijke plaats bij in. 

Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de methode Kwink. 
Als anti-pestprogramma hanteren wij het M5 programma. Onderdeel daarvan is o.a. 
een maandelijkse M5-dag en een intern meldsysteem via een meldknop op de website. 
Informatie hierover kunt u vinden op onze website www.bs-de-esch.nl

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Van 
Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.

De Stichting Konot hanteert een uitgebreid veiligheidsplan. 
Het veiligheidsplan omvat alle relevante afspraken, werkwijze en plannen die van belang zijn 
om de leerlingen en leerkrachten binnen onze school een veilige leer- en werkomgeving te bieden. 
Hierbij komen zowel zaken die betrekking hebben op de sociale veiligheid aan bod dan wel zaken 
die betrekking hebben op de fysieke veiligheid. 
Daar waar van toepassing zijn schoolspecifieke zaken benoemd. Het veiligheidsplan is te vinden op de 
website van onze school; www.bs-de-esch.nl

De sociale en fysieke veiligheid monitoren wij periodiek. 
2x per jaar nemen we via ons leerlingvolgsysteem bij alle leerlingen een enquête af van het 
expertsysteem Zien!
Zien brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, 
maar stelt ook concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel 
sova-methoden en -materialen. De leerlingen vullen een 3-tal vragenlijsten in. 
De resultaten van deze enquête worden door de leerkrachten geëvalueerd en besproken in de 
groepsbesprekingen. 
Elke 2 jaar monitoren wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen d.m.v. een vragenlijst via 
Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau. 
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Luttikhuis. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
c.luttikhuis@konot.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Kroeze. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
h.kroeze@konot.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Start- of ambitiegesprek
Het start- of ambitiegesprek is het eerste driehoeksgesprek in de jaarcyclus. 
Dit gesprek is in eerste instantie een kennismaking tussen leerkracht en ouders. 
Een mooi moment om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. 
In dit gesprek gaan we ook doelen bepalen voor het nieuwe schooljaar. 
De startgesprekken zijn voor alle kinderen.

Voortgangs- en rapportgesprekken
Tijdens het schooljaar bespreken we samen met ouders en leerling regelmatig de voortgang. 
Het gaat dan om de schoolprestaties op cognitief gebied. Hoe gaat het leren en hoe ontwikkelt het kind 
zich? 
We praten ook over het welzijn. Is iemand gelukkig op school? 
Kan hij zijn draai vinden? Daarnaast bespreken we de sociale ontwikkeling en andere relevante zaken. 
Natuurlijk zit het kind er gewoon bij. Dat past bij het beleid op De Esch: wij praten niet over maar met 
kinderen.
Bij de voortgangsgesprekken hebben we het over de persoonlijke ambities en doelen. Zijn ze gehaald? 
En zo nee, waarom niet? Misschien moeten ze aangepast worden. In ieder geval gaan we kijken hoe 
het proces is verlopen en wat de volgende keer beter kan. Daar leren we samen van.

Eén team: 
Op de Esch werken ouders, kinderen en leerkrachten samen aan de beste route voor het kind. 
Wij hebben elkaar nodig. In de opvoeding en het onderwijs leren we van elkaar. 
Samen zorgen we dat ieder kind gelukkig is en alle vrijheid voelt om zich te ontwikkelen. 
Wij vinden dat een hoge ouderbetrokkenheid een positieve stempel op de hele school drukt.
Doe ook mee 
Ouders kunnen op allerlei manieren bijdragen. 
Als klassenouder bijvoorbeeld, of als hulp bij activiteiten buiten de school. 
Een ouder kan prima een Talent Atelier begeleiden. 
Daarnaast kunnen ouders hun stem laten horen in de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad 
(MR). 
We zijn erg benieuwd wat ouders van de school, het onderwijs en ons klimaat vinden. Want het kan 
altijd beter.
Open sfeer 
Ouders die weten wat er speelt, kunnen beter meepraten en nog meer betekenen voor hun kind. 
Daarom is ouderbetrokkenheid op de Esch een groot goed. Dat zie je terug in de persoonlijke 
benadering 
en laagdrempelig communicatie tussen ouders en leerkrachten. 
De deur staat altijd open en iedere inbreng is welkom.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad

Klachtenregeling

Voor de klachtenregeling van de school verwijzen we naar de website van de Stichting Konot

Afsluitend gesprekAan het eind van het schooljaar kijken we samen terug op het afgelopen jaar. 
We evalueren wat er van de ambities terecht is gekomen. 
Samen bespreken welke informatie van belang is voor de overdracht naar de nieuwe groepsleerkracht 
voor het volgende schooljaar.

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs
In groep acht krijgen we te maken met een belangrijk keuzemoment. 
Op welke voortgezet onderwijs school past een leerling het best? 
Daarbij gaan we niet over een nacht ijs. Het hele team wordt betrokken bij een schooladvies. 
Zo wordt het advies door meerdere leerkrachten gevormd en geeft het een nog beter beeld. 
Samen met de ouders en de leerling bespreken we het advies. 
Natuurlijk is er ruimte om er samen over te sparren.

- Leerkrachten informeren de ouders van hun groep wekelijks via Social Schools over datgene waar 
men                                                         in de groep mee bezig is.
- Via de InterEsch, onze nieuwsbrief, worden de ouders maandelijks door de directie op de hoogte 
gehouden                                                   van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze school.
- 4x per jaar vinden de driehoekgesprekken (startgesprek, voortgangsgesprek, rapportgesprek en 
afsluitend gesprek) 
  plaats tussen leerling, ouders en leerkracht
- Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meepraten over het beleid op onze school.
- Ouders in de ouderraad  leveren een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de verschillende 
activiteiten 
   op onze school.

Op onze school zijn ouders altijd welkom bij zowel leerkrachten, interne begeleiding en directie op het 
moment 
dat zij de behoefte hebben iets over hun kind te bespreken.

Verder worden onze ouders geinformeerd via:

- de onze website www.bs-de-esch.nl

- onze facebookpagina en 

- het ouderplatform: Social Schools.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

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.

• Medezeggenschapsraad

De MR is voor de schooldirectie het formele aanspreekpunt als het gaat om de beleidsontwikkeling 
binnen onze school. In de MR nemen zowel een aantal ouders als ook een aantal leerkrachten plaats. 
Binnen heldere wettelijke kaders praten en denken zij mee over de belangrijkste ontwikkelingen 
binnen onze school. 
De werkwijze, samenstelling en vergadermomenten van de MR zijn terug te vinden op de website van 
onze school. 

De OR bestaat uit een groot aantal actieve ouders. 
Zij ondersteunen en denken mee met het team van onze school bij de organisatie van allerlei gezellige 
en leuke activiteiten zoals de Sinterklaas- en kerstviering, Carnaval op school, het schoolreisje etc. 
Ook versieren zij een aantal keer per jaar de school in een toepasselijk thema. 

Wij hechten tevens zeer aan de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. 
De driehoeksgesprekken, die 4 keer per schooljaar plaatsvinden vormen hiervoor de basis. 
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Voor de activiteiten die de OR organiseert vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. 
De hoogte van deze bijdrage wordt met instemming van de MR vastgesteld. 
De ouders van de OR proberen deze elk jaar zo laag mogelijk te houden o.a. door het inzamelen van 
oud papier. 
Voor het komende schooljaar is de bijdrage 30 euro per kind. De ouders van de leerlingen van groep 8 
dragen 
90 euro per kind bij aan het kamp.
De ouderbijdrage is vrijwillig echter zonder deze bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren. 
Jaarlijks zal de penningmeester van de OR u verzoeken deze bijdrage over te maken. 
Mocht u niet in staat zijn om de bijdrage te voldoen, dan kunt u via de Stichting Leergeld daar een 
vergoeding voor krijgen. 
De locatieleider of directeur van onze school kunnen u daarover informeren. 

4.3 Schoolverzekering

Verzekeringen Voor de scholen die onder de Stichting KONOT vallen zijn de volgende verzekeringen 
afgesloten 
1.      Ongevallenverzekering; 
2.      Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering; 
3.      Opstalverzekering; 
4.      Inboedelverzekering.   

1.     Ongevallenverzekering 
Deze verzekering is uitsluitend van kracht ten aanzien van: de leerlingen, leerkrachten en het overige 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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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 

personeel inclusief de vrijwilligers van de scholen en dekt ongevallen tijdens schoolbezoek op de dagen 
waarop de scholen voor het onderwijs zijn geopend. Onder schoolbezoek wordt verstaan het verblijf in 
de school en het gaan van huis naar school en het gaan van school naar huis, met dien verstande, 
dat de verzekering op genoemde dagen niet eerder en niet later van kracht zal zijn dan ten hoogste 
1 uur voor en 1 uur na de officiële openingstijden. Tevens is deze verzekering van kracht tijdens 
excursies, schoolreizen e.d. onder leiding van de leerkrachten van de scholen. Tot de school worden 
ook gerekend de bij de school behorende speelplaatsen, gymnastieklokalen en sportvelden. 
Nadrukkelijk is overeengekomen, dat het ongevallenrisico verbonden aan luchtvaart en het 
meerijden met een motorrijwiel van deze verzekering is uitgesloten. Tevens wordt materiële 
schade niet gedekt, alleen letselschade is dus verzekerd.  

 2.     Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering  
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid WA / PA voortvloeiende uit de  exploitatie van de KONOT, 
waaronder mede begrepen alle door of namens het schoolbestuur georganiseerde evenementen. 
Gedekt is de aansprakelijkheid:
-      van het schoolbestuur, als ook van de afzonderlijke leden daarvan; 
-      van de leerkrachten en het overige personeel met inbegrip van deelnemers aan
ouderparticipatie (vrijwilligers) in de uitoefening van hun taak als zodanig. 
De aansprakelijkheid van de leerlingen is uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten! 
Wanneer bij een ruzie tussen twee kinderen, een bril of iets anders van waarde vernield wordt, 
dan kunnen de ouders van de "gedupeerde" de ouders van de "veroorzaker" aansprakelijk stellen 
(WA-verzekering). Om problemen in geval van calamiteiten te voorkomen, gaan we ervan uit dat 
voor alle kinderen die bij KONOT staan ingeschreven, door hun een ouders een WA-verzekering is 
afgesloten. Ook de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade als gevolg van diefstal, vermissing, 
verwisseling en verduistering van zaken zijn van de dekking uitgesloten. Buiten de dekking van deze 
verzekering valt mede de aansprakelijkheid van verzekeringnemer verbandhoudende met asbest, 
hoe ook ontstaan.
    
3.     Opstalverzekering  
De opstallen van alle scholen zijn rechtstreeks via de gemeente verzekerd. Dit betreft o.a. 
brand-, storm- en waterschade.
     
 4.     Inboedelverzekering  
Voor de inboedel geldt hetzelfde als vermeld staat onder punt 3. 
Indien een school uit eigen middelen (bijv. via sponsoring, ouders e.d.) inventaris 
heeft aangeschaft, zijn er drie mogelijkheden:
-      De waarde laten meenemen bij de gemeentelijke verzekering 
-      Zelf een aanvullende inboedelverzekering afsluiten
-      De school draagt bewust zelf het risico 
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziek melden
Indien u zoon of dochter ziek is verzoeken wij u om dat telefonisch door te geven tussen 8.00 en 8.30 
op het algemene nummer van onze school: 0541-513460.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Als basisschool mogen wij buiten de vakantie niet zomaar verlof verlenen aan leerlingen. 
De onderwijsinspectie heeft daar regels voor opgesteld. U kunt deze regels vinden op de website van de 
rijksoverheid. 
Een link daar naar toe vind u op onze website. 
Het is NIET toegestaan verlof te verlenen om eerder met vakantie te kunnen vertrekken! 
Als school hebben wij ons aan deze regels te houden! Indien u verlof aan wilt vragen kan dat via 
het formulier dat daarvoor op onze website staat. 
Dit formulier kunt u inleveren bij de locatieleider van onze school. 
Wij adviseren u om die aanvraag bijtijds te doen, d.w.z. voor:
-        vakantieverlof buiten de schoolvakanties circa 8 weken van te voren; 
-        verhuizing, huwelijk, jubileum, religieuze verplichting minimaal 2 weken van te voren; 
-        overlijden / begrafenis zo snel mogelijk. 
Dit voorkomt mogelijke problemen voor uzelf op het moment dat de verlof aanvraag niet goedgekeurd 
kan worden. 

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op onze school beiden wij een breed onderwijs waarin wij naast taal, rekenen
en alle andere vakken onze leerlingen ook heel veel andere vaardigheden bij brengen. 
Vakken en vaardigheden waarvan wij van mening zijn dat ze minstens net zo belangrijk 
zijn om later als volwassen wereldburger op een goede manier te functioneren in de maatschappij. 
Binnen het Nederlandse onderwijssysteem worden de ontwikkelingen van leerlingen met name 
gevolgd door de ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen te monitoren en het onderwijs 
daar op af te stemmen. Als school zijn wij dan ook verplicht om die ontwikkelingen op het gebied
van taal en rekenen regelmatig te toetsen en de resultaten daarvan vast te leggen in ons 
leerlingvolgsysteem.

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt nauwlettend gevolgd vanaf de instroom. In de groepen 1 en 
2 hanteren hiervoor het observatiesysteem van Onderbouwd online en Fonemisch Bewustzijn. Heeft 
een kind de doelen per thema niet gehaald dan volgt er remediering gedurende een aantal weken. 

Op onze school toetsen wij onze leerlingen (zoals op de meeste scholen in Nederland) 2x per jaar d.m.v. 
de CITO M-toetsen en de 
CITO E-toetsen. Dit zijn wezenlijk andere toetsen dan de Centrale (CITO) Eindtoets. 
Als wij leerlingen toetsen, dan vinden wij het niet belangrijk hoe leerlingen scoren ten opzichte van 
elkaar of ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde. 

Wij vinden het belangrijk dat de leerling over het afgelopen halfjaar laat zien dat ze 
voldoende gegroeid zijn en zich voldoende ontwikkeld hebben. Wat dan ‘voldoende’ is, 
is voor elk kind anders. Wij proberen ons onderwijs zodanig af te stemmen op de behoefte
van het kind, dat elk kind zich minimaal kan ontwikkelen binnen eigen niveau en tempo. 

Het is ons doel om elke leerling voor te bereiden voor de school voor voortgezet onderwijs (VO)
de bij hem of haar past. De adviezen die wij daarvoor uitbrengen zijn met name gebaseerd op de totale 
ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele schoolperiode. Daarbij kijken we naar meerdere 
aspecten in de 
ontwikkeling en niet alleen naar de vorderingen op het gebied van taal en rekenen. 

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 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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De eindtoets voor het schooljaar 2019 - 2020 is niet afgenomen in verband met de Corona crisis.

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 17,1%

vmbo-b / vmbo-k 2,9%

vmbo-k 8,6%

vmbo-(g)t 14,3%

vmbo-(g)t / havo 5,7%

havo 22,9%

De adviezen die wij uitbrengen zijn met name gebaseerd op de totale ontwikkeling van de leerlingen 
gedurende de gehele schoolperiode. Daarbij kijken we dan naar de leerling als persoon en niet alleen 
de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen. In Nederland zijn alle scholen verplicht om in groep 
8 
de Centrale Eindtoets te doen. In verband met de Coronacrisis is deze in 2020 niet afgenomen.
Wij doen de toets van CITO. De resultaten van de Centrale Eindtoets alsmede de schooladviezen die wij 
geven zijn al jaren terug te vinden op de website scholen op de kaart:  www.scholenopdekaart.nl. 
Wij zijn tevreden over onze resultaten en het uitstroomprofiel. NIET omdat ze al jaren (ruim)boven het 
landelijk gemiddelde zijn. WEL omdat wij van mening zijn dat ze in lijn zijn met wat wij van onze 
leerlingen 
verwachten en omdat gebleken is dat ruim 90% van de adviezen die wij geven juist blijken te zijn.
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havo / vwo 11,4%

vwo 17,1%

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.

vertrouwen

respectvelige leeromgeving

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op de Esch vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten op een goede manier met elkaar 
omgaan. 

Alleen op die manier ontstaat er een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen.
Dit is de belangrijkste randvoorwaarde om tot leren te komen. We besteden dan ook veel aandacht aan 
hoe 
we met elkaar omgaan en aan de sociale emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van onze 
leerlingen. 
De basis hiervoor wordt gelegd door een ervaren team en er is  een eenduidige manier van met elkaar 
omgaan ontstaan. 
Wij merken dat we daardoor, onbewust, eigenlijk heel weinig regels nodig hebben om binnen onze 
school 
een goede sfeer te creëren. 
Voor de monitoring hanteren we 2 keer per schooljaar de vragenlijsten van ZIEN. 
We evalueren de opbrengsten van de door de leerlingen ingevulde vragenlijsten.
Ook de 7 habits van de Leader in Me dragen hier op een positieve manier aan bij. 
Als methode voor sociaal-emotioneel leren hanteren wij Kwink. 
Kwink is een online methode voor groep 1 t/m 8 en omvat de thema’s burgerschap en mediawijsheid. 
Het is praktisch, leuk, altijd actueel, gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) 
en de kracht van een veilige groep. Desondanks gaat het wel is mis. Op het moment dat dat resulteert 
in pesten hanteren we de aanpak van M5. M5 biedt een schoolbrede aanpak waarmee scholen regie 
kunnen nemen op pesten en ander grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie over Kwink en 
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M5 
verwijzen we u naar de websites van deze methoden:  www.kwinkopschool.nl  en  www.m5groep.nl.

We hanteren de M5 methode inclusief het online meldsysteem.

Voor méér info: zie visie op sociale opbrengsten

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Uitgangspunt voor de kwaliteitszorg binnen onze school is het kwaliteitsbeleid van Konot.

Met dit kwaliteitsbeleid wordt het volgende nagestreefd:

1. De verdere ontwikkeling en de verdieping van het vakmanschap van onze medewerkers. 
    Zij spelen immers een cruciale rol in het verzorgen van goed onderwijs.

2. Het op alle niveaus voeren van de dialoog over onderwijskwaliteit en ontwikkeling.

3. De optimale inrichting van de interne organisatie die daarmee de ontwikkeling en borging van goed 
onderwijs ondersteunt.

Het kwaliteitsbeleid van Konot is in diverse beleidsdocumenten vastgelegd. Het overkoepelende 
document is het vinden op onze website www.bs-de-esch.nl.

De kwaliteitszorg op onze school is gericht op de zorg voor goed en uitdagend onderwijs voor onze 
leerlingen. 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen uitgedaagd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen. 

We werken daarbij niet alleen voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijs voor vakgebieden als 
taal en rekenen. 
We vinden ook belangrijk dat onze leerlingen zich in sociaal-emotioneel opzicht goed ontwikkelen en 
daarnaast 
gestimuleerd worden hun verschillende talenten te benutten. In deze paragraaf beschrijven we in het 
kort hoe onze school 
een goede kwaliteit van onderwijs nastreeft. 

Zicht op ontwikkeling 

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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Binnen onze school hebben we een duidelijke jaarcyclus, waarin we de ontwikkeling van onze leerlingen 
in de meest 
brede zin volgen.
Deze cyclus begint met een goede overdracht van de leerlingen aan het eind van het schooljaar naar de 
nieuwe leerkracht 
bij wie de leerling in het nieuwe schooljaar in de groep komt. 
Vanaf dat moment volgen wij de ontwikkeling van de leerling, zowel onderwijskundig, als ook op het 
sociale, 
emotionele vlak, continu en gaan daarover regelmatig met de leerling (kindgesprek) en de ouders en 
met elkaar in gesprek. 

Hierin staan ons vele "instrumenten" ter beschikking, zoals het dagelijkse contact tussen leerkracht en 
leerling, 
contacten met ouders (driehoekgesprekken), resultaten van CITO-toetsen en ZIEN en groeps- en 
leerlingbesprekingen. 
Door deze sterke jaarcyclus hebben wij goed zicht op de onderwijskundige en overige behoefte van 
elke leerling en 
kunnen we daar als school goed op inspelen.

Voor méér informatie verwijzen we naar de bijlage(n).

27



6 Schooltijden en opvang

Zie overzicht 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).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Maandag: groepen 1 t/m 8
Dinsdag: groepen 1 t/m 8
Woensdag: groepen 1 t/m 8
Donderdag: groepen 1 t/m 8
Vrijdag: gr. 3 t/m 8 tot 14.00u./ gr. 1 en 2 tot 12:00u.

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3 t/m 8 ma./di./wo./do./vr.

Gymnastiek groep 1 en 2 dagelijks

De vakleerkracht gym verzorgt wekelijks de gymlessen voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 

en periodiek aan de groepen 1 en 2.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO "Kiekeboe", in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Continurooster

Omdat wij werken met het continurooster is er tussen de middag geen andere opvang nodig. 
Voor de voor- en naschoolse opvang werken wij samen met de partners zoals elders in deze schoolgids 
toegelicht.
We zijn bereid met elke organisatie VSO/BSO samen te werken.

Vakantierooster

Ons vakantierooster is weergegeven elders in deze Schoolgids en in het jaarkatern dat onderdeel 
uitmaakt van onze jaarkalender. 
Daarin treft u ook de vrije dagen en studiedagen aan. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Directie dagelijks 8.00u. - 16.30u.

Intern Begeleider maandag, dinsdag en donderdag 8.00u. - 16.30u.

Leerkrachten groep 1 t/m 8 dagelijks na 14.00u. 

Indien u kort wat wilt doorgeven aan de leerkracht van uw zoon of dochter kan dat 
uiteraard voor aanvang van de school. 
Heeft het iets meer tijd nodig dan verzoeken wij u om dat na schooltijd te doen of 
een afspraak te maken. 
De directie of locatieleider van onze school proberen dagelijks tussen 8.00 en 9.00 en 
rond 14.00 beschikbaar te zijn op school. 
In bovenstaande tabel is weergegeven wat de meest geschikte momenten zijn om contact 
met ons op te nemen. 
U kunt ons dan bereiken via ons vaste nummer 0541-513460. 
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