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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 Kbs De Weerijs

Voorwoord
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Contactgegevens

Kbs De Weerijs
Weerijssingel 1
4814EP Breda

 076-5217534
 http://www.deweerijs.nl
 kbsdeweerijs_info@inos.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Desi Arps desi.arps@inos.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 9.509
 http://www.inos.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

140

2019-2020

De school telde op de teldatum (1 oktober 2019) 143 leerlingen. De verwachting is dat de  school het 
komende jaar een groei doormaakt van 4/5% 

De verwachting is dat we op de eerstkomende teldatum tegen de 145 leerlingen uitkomen. 

Kernwoorden

Toegankelijkheid

Begrip voor verschillenVeilig en vertrouwd

Verantwoordelijkheid Kwaliteit

Missie en visie

• Toegankelijkheid: Wij hebben als school niet alleen een onderwijstaak maar ook een 
voorbeeldfunctie. Daarom zien wij de school als een plek die laagdrempeligheid weergeeft en 
waar iedereen binnen kan lopen om vragen te stellen, informatie in te winnen of zorg uit te 
spreken. Ook willen wij als school betrokken blijven in de buurt en hierdoor de buurtbetrokkenheid
 en openheid versterken. Dit alles kan natuurlijk niet zonder duidelijke communicatie naar en met 
betrokkenen.

• Veilig en vertrouwd: Wij geloven dat een kind pas optimaal kan leren en werken als het zichzelf 
durft en leert te zijn in iedere omgeving. Met dit doel in ons achterhoofd zetten wij ook veel 

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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projecten buiten de school in werking. Dit zorgt ervoor dat de kinderen bekend raken met hun 
omgeving en uitdagende, nieuwe situaties.

• Begrip voor verschillen: Ieder kind is uniek. En heeft ook een eigen persoonlijkheid. Deze 
persoonlijkheid is iets waar wij op de Weerijs zicht op willen krijgen. Zowel van uw kind als dat van 
een ander. Dit zorgt ervoor dat kinderen bij ons op school respectvol met elkaar omgaan en leren 
elkaars verschillen te begrijpen en accepteren. Ook op cultureel vlak hebben wij hier oog en 
aandacht voor.

• Verantwoordelijkheid: Omdat we de kinderen op onze school zelfstandig willen maken voor de 
samenleving waar ze dagelijks mee te maken hebben, krijgen ze bij ons veel 
verantwoordelijkheid. Deze verantwoording geven wij als school op momenten waarvan de 
kinderen als eigenaar van hun leerproces kunnen werken. Dit zorgt ervoor dat ze niet alleen 
verantwoording krijgen, maar ook hun verantwoording nemen wanneer er iets moet gebeuren of 
veranderen.

• Kwaliteit: Kwaliteit is iets waarbij we kijken naar de mensen die ons onderwijs mogelijk maken. 
Zij zijn onze drijvende krachten en zorgen, ieder met hun eigen professionaliteit, voor een 
gevarieerde en gestructureerde lesomgeving waarin de kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Op deze wijze hebben wij een uitgebreid aanbod aan specialisme bij ons op school.

Prioriteiten

K.B.S. De Weerijs heeft de focus gelegd op de volgende zes competenties.

Interpersoonlijk competent   

Pedagogisch competent 

Vak- en didactisch competent 

Organisatorisch competent 

Samenwerken met de wijk

Professionaliteit binnen het team verbreden

We gaan cyclisch werken aan kwaliteitsuitbreiding zodat wij als school in staat zijn alle leerlingen van 
de juiste begeleiding te voorzien. De komende periode zal de aandacht liggen op de basisvaardigheden 
in combinatie met onderwijsvernieuwing. Hierbij denken wij aan een programma voor meer en 
hoogbegaafden, naschools aanbod, arrangementen voor leerlingen met extra behoeften. 

De school onderscheidt zich van andere scholen in de nabije omgeving door het bieden van 
kleinschaligheid en meer ruimte voor individuele benadering en inzet op kleinere groepsprocessen.

Daarnaast onderscheidt de school zich als daadwerkelijke afspiegeling van de maatschappij waarbij de 
kinderen ervaren dat ze nauwelijks of niet gepest worden.

Samenwerking met andere scholen gaat de Weerijs niet uit de weg.   

Identiteit

 Wie zijn wij?
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De Weerijs is een school in de binnenstad. Met ons enthousiaste team bieden we de leerlingen een 
uitdagende leeromgeving. 

Al meer dan 100 jaar staat ons gebouw als pilaar voor kennis, kwaliteit en onderwijs in het centrum van 
Breda.

Wij zijn een school waar kinderen zich veilig en gehoord moeten voelen. Een school met ruimte en 
aandacht voor ieder kind.

Met een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 20 leerlingen is de mogelijkheid tot individuele 
aandacht bij ons een grote meerwaarde.

Onze school is een gemeenschap met structuur, waar kinderen naast leren, zich persoonlijk 
ontwikkelen tot volwaardig lid van onze multiculturele samenleving.
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Vorming van de kinderen is op onze school even belangrijk als het overdragen van kennis. Kennis is 
noodzakelijk, maar kan nooit alleen het doel van het onderwijs zijn. Op onze school neemt 
gedifferentieerde instructie en verwerking een belangrijke plaats in. Maar de kinderen moeten 
daarnaast zoveel mogelijk echte ervaringen opdoen als basis voor het leren. In het totale leerproces zijn 
zowel spelen als werken van belang.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde 
vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS. 

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die 
hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken 
voor professionalisering en/of innovatie. 
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, 
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.    

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een 
protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en 
over de andere groepen wordt verdeeld.  

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

20 uur 20 uur 

In leerjaar 1 en 2 spitst de beschikbare onderwijstijd zich toe op het voorbereidend lezen en rekenen en 
de ontwikkeling van de woordenschat heeft hierbij een hoge prioriteit. Iedere dag besteden wij hier vier 
uur aan.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De leerlingen krijgen elke dag hun dagprogramma te zien:

• de tijd waarop de les plaats vindt
• het vakgebied
• het doel van de les
• de te verwerken lesstof

Met dit basisgegeven wordt dagelijks gewerkt, maar dat betekent tegelijkertijd dat leerlingen in de 
gelegenheid moeten worden gesteld een langzame c.q. versnelde leerroute te volgen. Dit houdt in dat 
het aantal uren voor de desbetreffende vakken niet direct te specificeren valt. Daarnaast wordt per 
leerjaar bekeken waar de focus moet liggen. Wanneer er meer uren voor taal moeten staan, worden 
deze als zodanig ingepland. 

In het schooljaar 2020-2021 bekijken wij als team wat het aantal effectieve leeruren per vak is om het 
leerrendement van de leerlongen te verhogen. Wij maken keuzes in de methodes waarbij de focus op 
taal en rekenen ligt.
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal

In samenwerking met de bibliotheek Breda onderhouden wij onze schoolbibliotheek. Er is een 
coördinator van deze bibliotheek en diverse medewerkers en vrijwilligers zorgen voor de in- en uitleen. 
In het jaar 2020-2021 willen wij één van onze lokalen ombouwen tot leerplein/technieklokaal

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, De Wiebeltjes. We gebruiken daarbij Kaleidoscoop, Logo 
3000 en Er wordt zowel binnen de voorschool als de vroegschool gewerkt met het observatie- / 
registratiesysteem Kijk!.

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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Er is tussen de Weerijs en de Wiebeltjes sprake van een duidelijke doorlopende leerlijn, die tot uiting 
komt in zowel de voor- als de vroegschool.

Er wordt gewerkt met KIJK! Dat geeft heel veel informatie over leerlingen in de warme overdracht van 
de voor- naar de vroegschool.

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt a.d.h.v. thema's, projecten en vieringen.

De VVE-coördinator begeleidt dit proces in samenwerking met de directie van de school en de 
coördinator van Kober.

KBS de Weerijs werkt nauw samen met de VVE locatie De Wiebeltjes van Kober. 

Augustus 2020 zal de voorschoolse een aanbod gaan bieden van 16 uur in plaats van de huidige 10 uur.

Wij bieden in deze extra tijd ontbijt aan. Hier leren de peuters wat gezond ontbijten is. Binnen de school 
vindt dit zijn doorgang in fruitprojecten. Gezond trakteren en deelname schoolontbijt.
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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.

KBS de Weerijs biedt ondersteuning en stelt hoge verwachtingen aan alle kinderen van onze 
maatschappij. 

Binnen de mogelijkheden van het gebouw wordt er op maat gekeken naar de behoeften van het kind.

Momenteel werken wij met 4 arrangementen voor gedrag en leren. 

Deze kinderen kunnen binnen het regulier onderwijs blijven door het bieden van extra begeleiding. 

Verder hebben wij mogelijkheden voor lln met fysieke beperkingen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 3

Intern begeleider 3

Klassenassistent -

Onderwijsassistent 4

Rekenspecialist 5

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 4
zorgteam vanuit samenwerking: 
Rec 3,Rec 4, SBO

4

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Een veilige school is een school waar iedereen zich veilig voelt en waar geen ruimte is voor: intimidatie, 
pesten, agressie, discriminatie en geweld We moeten respect voor elkaar hebben. Daar gaan we op 
onze school van uit. 
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Van iedereen, leerlingen, leerkrachten, niet-onderwijzend personeel , ouders en directie, wordt 
verwacht dat zij zich houden aan de vastgestelde gedragsregels. We gaan zo met elkaar om dat 
iedereen zich prettig en veilig voelt op school. 

Hiervoor hebben we 3 schoolregels overal in de school hangen die voor iedereen te begrijpen en na te 
leven zijn. Ze zijn gebaseerd op respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze regels worden, 
samen met gedragsregels en onderdelen van het programma Leefstijl, onderwezen in de groepen. 
Daarvoor gebruiken we de werkwijze van PBS. Goed gedrag kun je leren. 

Lukt het iemand niet goed om zich aan deze regels te houden, dit geldt voor leerlingen, leerkrachten en 
ouders, dan lossen wij dit op door er met elkaar over te praten. In extreme situaties zullen er sancties 
volgen. Dit kan zijn een schorsingsmaatregel zijn of een passende andere sanctie en in het uiterste 
geval een verwijdering van school.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.

Via het tevredenheidsonderzoek van Vensters waarin vragen opgenomen zijn over de sociale veiligheid 
van leerlingen, krijgen wij een beeld van de sociale veiligheid in de groepen 6, 7 en 8.

U kunt de resultaten van deze meting terugzien in de grafiek onder 'Leerlingtevredenheid'. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Silvia Gisbergen. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via silvia.gisbergen@inos.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Els Baaij . U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
els.baaij@inos.nl.
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Klachtenregeling

1. Gesprek met de leerkracht, de betrokken medewerker en/of de coördinator sociale veiligheid. 
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Vertel wat uw probleem of klacht is, wat u 
verwacht en wat u zelf heeft gedaan om het probleem of klacht op te lossen. In de meeste 
gevallen lukt het om er samen uit te komen. De leerkracht of de coördinator sociale veiligheid zijn 
het eerste aanspreekpunt. 

2. Als dit gesprek niet tot een passende oplossing leidt, kunt u in gesprek gaan met de directeur van 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Er staan per schooljaar 3 oudergesprekken gepland: 

• Aan het begin van het jaar een oudergesprek ‘andersom’ waar we u vragen om over uw kind te 
vertellen en uw verwachting uit te spreken.  

• Twee rapportgesprekken over de ontwikkeling van de leerling.   
• Alle ouders worden gedurende het jaar een keer uitgenodigd om in de klas te komen kijken. 
• Regelmatig is er een opening/afsluiting van een activiteit, waarbij de ouders van harte welkom 

zijn. 
• We hebben twee keer per jaar, voor en na de zomervakantie, de zomerontmoeting.   
• Schriftelijke informatie vindt u: in de weekbrief (wordt uitgedeeld in de groep) op de websites: 

www.weerijs.nl en www.scholenopdekaart.nl,  op de App, op de kalender (uitgedeeld aan het 
begin van het schooljaar) ,in deze schoolgids (ook te downloaden via de website)

Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij zien 
ouderbetrokkenheid dan ook als een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking. We werken zo 
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de leerling. 

Binnen onze school is er een regiewerkgroep bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten die samen 
met de directie regelmatig overleg hebben en ideeën uitwisselen.   

Wij zijn blij met de vele ouders die zich betrokken voelen bij de Weerijs. Ze zitten in verschillende 
werkgroepen:

• oudergeleding MR 
• ouderraad 
• oudergeleding regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0 
• kriebel-ouders (“luizenmoeders”) 
• hulpouders 
• bibliotheek-ouders

Onze school heeft het volgende keurmerk/label: dit jaar wordt het keurmerk ouderbetrokkenheid 3.0 
gehaald

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• werkgroep ouderbetrokkenheid

• Bibliotheek
• Excursies en schoolreisjes
• vieringen zoals Weerijsdag en zomerontmoetingen
• Denktank als het gaat om ouderbetrokkenheid
• Maatjes voor andere ouders

de school. De directeur kan als verantwoordelijke van de school een beslissing nemen in een 
conflict.

3. De interne vertrouwenspersoon; elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als 
u dat wilt, kan de schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht of in het 
zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. 

4. Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u 
contact opnemen met het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM  Breda / tel. 076
-5611688). Het College van Bestuur kan de interne klachtencommissie van INOS vragen een 
advies te geven over de klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing hoe verder te 
handelen.  

5. Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de 
landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag). Hoe dat 
moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke 
website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl ). 

6. U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het 
postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl ). De inspectie geeft 
een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u in gesprek gaan met de 
school zelf.

Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken. Zo bespreken de MR en OR 
wel klachten over het beleid van de school. Zij bespreken geen individuele klachten over 
personen, maar vooraf of er beleid moet komen of moet worden aangepast. Tevens kunt u 
gebruik maken van de externe vertrouwenspersonen waarin INOS voorziet.
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Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

schoolkamp voor groep 8

4.3 Schoolverzekering

De school heeft via INOS onderwijs zowel een collectieve ongevallenverzekering, een 
schoolreisverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierdoor is uw kind tijdens, 
vlak voor en vlak na schooltijd verzekerd voor persoonlijke en materiële schade door ongevallen. Ook 
ouders, vrijwilligers en stagiairs vallen onder de dekking tijdens werkzaamheden voor school, zoals 
tijdens begeleiding van een excursie of schoolreisje. 

Indien kleding, brillen, fietsen en dergelijke door eigen toedoen beschadigd raken op school, kan de 
school daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dit is alleen het geval als er sprake is van grove 
nalatigheid. 

Wanneer tijdens een ruzie tussen kinderen een bril of iets anders van waarde vernield wordt, dan geldt 

Er is sprake van een schoolverzekering.

14



4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen hun kind ziek melden tussen 8.00 uur en 8.20 uur. Is de leerling om 8.30 uur niet op 
school dan belt de conciërge van de school de ouders op. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

De directeur kan in een aantal gevallen speciaal verlof geven. Het moet dan wel heel dringend of 
belangrijk zijn. Het moet vooraf schriftelijk, aangevraagd worden. Het verlofaanvraagformulier kunt u 
op school krijgen of downloaden via onze website. 

De directeur kan soms zelf het verlof geven, en soms moet zij u verwijzen naar de ambtenaar van 
leerplichtzaken van de gemeente Breda. Vraag daarom zo vroeg mogelijk toestemming. De eerste twee 
weken na de zomervakantie mag er geen verlof worden gegeven. De gemeente Breda neemt deel aan 
een landelijk project. De directeuren worden daarin verplicht alle verzuim bij de leerplichtambtenaar te 
melden.

Zie ook: https://rblwest-brabant.nl/ouders/regels-en-richtlijnen 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/verzorgers van de veroorzaker(s). Neem in geval van 
schade contact op met de directeur van de school. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt.  
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om te weten of je goed onderwijs geeft, kijken we naar de resultaten die de leerlingen op school halen: 
wat zeggen de cijfers, we kunnen leren van data. Dat doen we niet slechts 2x per jaar. In de dagelijkse 
praktijk ‘leren we vaker van data’, evalueren we ons onderwijs en  de ontwikkeling  van het individuele 
kind. Dat doen we aan de hand van toetsgevens van Cito en van de methodes. 

Bij groep 1-2 geven observaties (onder andere met behulp van de KIJK) ons input voor  reflectie en 
geven richting aan het handelen van de leerkrachten. 

Twee keer per jaar bekijken we op school- en op groepsniveau de leerling-resultaten van Cito, dus niet 
omdat het alles zegt over de kwaliteit van het onderwijs. Maar wel, omdat het ertoe doet. We 
gebruiken deze cijfers als input voor reflectie en  voor het gesprek over ontwikkelingen op school. Deze 
gegevens worden besproken met de directie, met individuele leerkrachten en het hele team. Op basis 
hiervan worden verbeteractiviteiten opgesteld en uitgevoerd.

5.2 Eindtoets

Binnenkort komt op deze pagina het schoolgemiddelde van dit schooljaar beschikbaar.

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

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 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 20,0%

vmbo-b / vmbo-k 6,7%

vmbo-k 26,7%

vmbo-(g)t 26,7%

havo 6,7%

havo / vwo 13,3%

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.

geïntegreerde PBS methode

impulsiviteitsbeheersingveilig schooklimaat

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.Dit is een wettelijk voorschrift bij de 
invoering van passend onderwijs.Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit 
van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. De 
schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de 
basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die 
manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig 
hebben.Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:- een korte typering van onze 
school- de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuningwaarop alle kinderen kunnen 
rekenen.-de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze schoolbeschikt (binnen het eigen 
personeelsbestand en van buiten de school) - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen 
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extraondersteuning te bieden.- de ontwikkelagenda. Wat zijn de goede- en verbeterpunten.

De school werkt volgens de denkwijze van PBS en hierbij aansluitend de verwerkingsmethode van 
Kwink.

Op onze school hanteren we een anti-pestprotocol en werken wij volgens het verwijderings- en 
incidentenprotocol van Inos. 

Onze leerlingen waarderen ons schoolklimaat als zeer veilig en waarderen het schoolklimaat met een 8.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij 
ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg. Eens per twee jaar voeren wij 
tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers. Twee maal per jaar 
analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen, zodat we de leervorderingen kunnen volgen. 

We voeren jaarlijks meerdere observaties in de klas uit. Deze zijn enerzijds gericht op ondersteuning in 
de dagelijkse praktijk, anderzijds zijn er jaarlijks audits aan de hand van de KwaliteitWijzer waarbij we 
de kwaliteit van het primair proces in beeld brengen.

Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS). 
Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers 
kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school. Alle scholen van INOS hanteren dezelfde 
werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

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

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:20 08:20 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:20 08:20 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:20 08:20 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:20 08:20 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:20 08:20 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Maandag: opvang vindt plaats door een externe BSO
Dinsdag: opvang vindt plaats door een externe BSO
Woensdag: opvang vindt plaats door een externe BSO
Donderdag: opvang vindt plaats door een externe BSO
Vrijdag: opvang vindt plaats door een externe BSO

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek Groepen 3, 4 en 5 Woensdag

Gymnastiek Groepen 6, 7 en 8 Vrijdag

Gymnastiek Groep 1-2 Vrijdag 

Breda-Actief levert ons een lesbevoegde docenten bewegingsonderwijs. Zij verzorgen in aanwezigheid 
van de groepsleerkrachten de lessen. 
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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 13 februari 2021 21 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 24 juli 2021 05 september 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met open up fun kidz, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met open up fun kidz, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De school kiest voor een 5 gelijke dagen model. 

Dit betekent dat uw kind om tussen 8.20-8.30 verwacht wordt voor de inloop en de lessen beginnen om 
8.30. 

Uw kind eet samen met de leerkracht in de klas en heeft 2x een kwartier buitenspeeltijd.

De school is uit om 14.00 en de BSO Open up fun kidz verzorgt de naschoolse opvang van 14.00-18.00.

Voorschools kan u kind vanaf 7.30 worden opgevangen.

Kosten voor de opvang verschillen per kind. Dit kunt  u het beste met Open up fun kidz  zelf bespreken.

Ouders kunnen een groot bedrag gesubsidieerd krijgen. Open up rekent dit graag samen met u uit.

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

CJG dinsdag 8.00-9.00

Koffieochtenden worden om de 3 weken gepland op vrijdagochtend van 8.30-9.00

De directeur sluit aan bij deze ochtenden om te vragen wat er leeft en speelt. Daarnaast wordt deze 
ochtend ook gebruikt om informatie te delen en is dit de plek waar expertise van buitenaf kan 
aansluiten om vragen te beantwoorden en het een en ander te vertellen.
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