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Voorwoord
Beste lezer,
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 het Avontuur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool het Avontuur
Het Veldboeket 1
2381JK Zoeterwoude
 071-5801505
 http://www.bshetavontuur.nl
 info@bshetavontuur.nl
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Schoolbestuur
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 9.218
 http://www.scoleiden.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Ans Wilson

a.wilson@scoleiden.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

424

2017-2018

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Ieder kind in beeld

Veiligheid en geborgenheid

Samen school zijn

Leren met lef

Interesse en talent

Missie en visie
Onze school biedt een veilige en vertrouwde plek waar de brede ontwikkeling en talenten van kinderen,
het team en ouders het uitgangspunt zijn. Met elkaar vormen we een gemeenschap waarin samen
leren, samen spelen, samen werken en samen vieren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aan het
einde van onze basisschool hebben kinderen een rugzak met kennis, ervaringen en vaardigheden die
passen bij de 21ste eeuw. Dit biedt hen een stevige basis voor de maatschappij van vandaag en van die
van morgen.
Op basis van visie, maatschappelijke betrokkenheid en kwaliteit, levert onze school een wezenlijke
bijdrage aan de ontwikkeling van de autonomie en de talenten van kinderen. Ter stimulering van de
autonomie van kinderen ontwerpen professionals steeds nieuwe werkvormen en inhouden en toetsen
deze op hun effectiviteit. Succeservaringen zijn daarbij essentieel. De motivatie neemt toe met het
ervaren van succes. Wij willen leerlingen niet afremmen in hun ontwikkeling. Als professionals hebben
we hoge verwachtingen van onszelf, van elkaar en van de kinderen. Wij nemen samen de
verantwoordelijkheid om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij past een rijke leeromgeving.
De leefwereld buiten school loopt over in de leefwereld binnen school. De kinderen leren
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving, niet alleen binnen de school, maar ook
daarbuiten. Burgerschapsvorming neemt in dit proces een belangrijke plaats in. Ons uitgangspunt is
dat het leren van en met elkaar een continue proces is.

Prioriteiten
Veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. Op Het Avontuur wordt deze bepaald
door een veilige omgeving en door het gedrag van leerkrachten en medewerkers. Waarden als
openheid, behulpzaamheid, vriendelijkheid, respect en vertrouwen zijn in ons gedrag merkbaar. In de
groepen/bouwen waar we elkaar beter kennen, zal mede door het geven van de Kanjertraining pest- of
ander ongewenst gedrag minder voorkomen. Door te werken aan gemeenschappelijke waarden en een
zelfde taal en aanpak te hanteren kunnen wij preventief al veel winnen.
Autonomie en eigenaarschap
We streven naar een relatie met de kinderen waaruit positiviteit, vertrouwen en uitdaging spreekt.
Kinderen de mogelijkheid geven om eigen keuzes te maken, eigen wegen te kiezen en een actieve
houding te ontwikkelen. Het is een taak van het team een structuur te bieden om die vrijheid binnen
gestelde grenzen te leren hanteren. Wij leren de leerlingen dat ze zelf verantwoordelijkheid kunnen of
durven nemen, naar zichzelf en anderen te luisteren en daarbij hun vragen over levenshouding bij
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zichzelf neer te leggen.
Talenten ontdekken en ontwikkelen
Wij willen het beste halen uit onze leerlingen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied.
Welzijn staat ten alle tijden voorop. Dit is nodig om alle leerlingen tot hun recht te laten komen.
21ste eeuwse vaardigheden
Naast kennis willen we kinderen toekomstgerichte vaardigheden aanleren, waarbij we vooral feedback
op het proces geven.
Hoge verwachtingen
Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en willen hen niet afremmen in hun ontwikkeling. Er
wordt specifiek aandacht besteed aan leren leren. Dit doen we door het onderwijs steeds meer
gepersonaliseerd aan te bieden.

Identiteit
Wij zijn een katholieke informele samenwerkingsschool waar iedereen welkom is. We zijn ontstaan uit
drie scholen en we verwelkomen de verscheidenheid van ouders en leerlingen. We zien onszelf als één
gemeenschap waar betrokkenheid, solidariteit, respect, verbondenheid en het nemen van
verantwoordelijkheid voor elkaar en onze leefomgeving belangrijke waarden zijn. Daarom krijgen alle
leerlingen kennis van de diversiteit aan levensbeschouwingen en religies op aarde en staan we ook
open voor de verschillende religieuze feesten die in Zoeterwoude worden gevierd. Alle school- of
bouwgebonden activiteiten zijn dankzij samenwerking in de identiteitscommissie van Het Avontuur
ontwikkeld of gepland. Hiermee doen we recht aan de wensen van alle ouders uit Zoeterwoude die hun
zoon of dochter aan onze school hebben toevertrouwd.

5

2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Het Avontuur is een fusieschool van de drie basisscholen uit Zoeterwoude dorp die tot 1 augustus 2018
zelfstandig functioneerden. Na een lang en intensief voortraject, waarbij gekeken is of een fusie een
goede kans van slagen zou hebben, zijn we de afgelopen anderhalf jaar in werkgroepen bezig geweest
onze nieuwe school vorm te geven.
Dit alles vond plaats in overleg met de gemeente, de besturen en de andere partners binnen het
nieuwe gebouw: De SKZ, het CJG en de bibliotheek. En heeft geresulteerd in een prachtig gebouw ‘De
Buitenplaats' waar we met elkaar zorgen voor een prettige en veilige plek voor uw kind(eren) De school
bevindt zich vlakbij het dorpscentrum op een goed bereikbare plaats in de directe omgeving van een
Zorgcentrum. De schoolomgeving is rustig, vriendelijk en groen.
De onderbouw (groep 1/2) bevindt zich op de begane grond naast de SKZ. De 5 lokalen liggen rondom
het leerplein. De middenbouw (groep 3,4 en 5) en bovenbouw (groep 6,7 en 8) vindt u op de eerste
etage en bestaan uit respectievelijk 6 en 5 lokalen ook gesitueerd rondom twee leerpleinen. Eén van de
groepen 3 is gesitueerd op de benedenverdieping en één op de bovenverdieping.

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
Wij proberen zoveel mogelijk invallers in te zetten bij afwezigheid van leerkrachten. Dit kunnen
invallers zijn die van buiten de school komen of leerkrachten die op Het Avontuur werken en taken
buiten de groep hebben. In noodgevallen verdelen we een groep over andere groepen. Groepen naar
huis sturen hebben we tot op heden nooit hoeven doen. Dit zien wij op Het Avontuur als een
onwenselijke situatie en zullen we slechts als uiterste middel gebruiken. Door het toenemende
lerarentekort kunnen we dit echter niet garanderen. In dit kader kijken we ook naar mogelijkheden om
het onderwijs 'anders te organiseren'.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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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.
Wereldoriëntatie moet opgevat worden als Oriëntatie op jezelf en de wereld. Sociale vorming valt dan,
evenals verkeer, ook hieronder.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Zintuigelijke
ontwikkeling

5 u 45 min

5 u 15 min

7 uur

7 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

2 u 45 min

2 u 45 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lichamelijke oefening
Taal/Lezen
Schrijven
Engels
Rekenen
Wereldorientatie
Expressie
Levensbeschouwing
Pauze

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt rondom thema’s. De activiteiten, passend bij het thema, worden
onder andere aangeboden tijdens kringactiviteiten en in de verschillende hoeken. We hebben een grote
diversiteit aan ontdek- en doehoeken. Zo hebben we in de klas een knutselhoek, een taalhoek, een
rekenhoek, een luister- en leeshoek, een zand-watertafel, een bouwhoek met klein constructie
materiaal, een huishoek, een treinhoek en een computerhoek. In de huishoek spelen de kinderen met
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realistische materialen. Ook hebben we een ruime speelhoek met een wisselend karakter. Dit kan
bijvoorbeeld een weeghoek, een winkel of een postkantoor zijn. Op de gang bevinden zich een lees- en
luisterhoek, een grote bouwhoek, een kist met groot constructiemateriaal, een poppenhuis en een
timmertafel.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

5 u 45 min

4 uur

4 uur

3 u 45 min

3 u 45 min

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 30 min

2 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

15 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
Pauze

De volgende methodes worden gebruikt:
Kleuterontwikkeling: Kleuterplein voor de groepen 1 en 2,
Veilig Leren Lezen voor de groepen 3
Rekenen: Wereld in Getallen voor de groepen 3 & Snappet (doelen van Wereld in getallen) voor de
groepen 4 t/m 8
Schrijven: Pennenstreken voor de groepen 3 t/m 6.
Taal en spelling: Snappet (doelen van taal- en spelling in beeld) voor de groepen 4 t/m 8
Wereldoriëntatie: De Regenboog Wereldkist voor de groepen 3, 4 en 5 en de Spectrumbox voor de
groepen 6, 7 en 8
Engels: Groove me voor alle groepen,
Verkeer: Let's go en School op Seef
Tekenen en handvaardigheid: Laat maar zien
Muziek: 1,2,3 Zing
Voor meer informatie over Snappet verwijzen wij u naar onze website www.bshetavontuur.nl
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Speellokaal
CJG
SKZ
Het Avontuur is gesitueerd in het gebouw van Brede school Buitenplaats. In dit gebouw vindt u naast de
school ook de Bibliotheek Rijn en Venen, de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude en het Centrum voor
Jeugd en gezin. Het Avontuur heeft met deze drie partners een goede samenwerking.
•
•
•
•

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.
Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Kinderen komen over het algemeen vanaf hun vierde jaar bij ons op school. Hieraan vooraf gaat een
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wenperiode, waarin het kind acht keer een dagdeel mag komen meedraaien in de groep. Na de eerste
wendag is er een gesprek tussen de ouders en de betreffende leerkracht. De ouders hebben voor dit
gesprek een intrede vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst geeft informatie over de ontwikkeling van het
kind in de voorschoolse periode. Er wordt door de peuterspeelzaal, mits de ouders toestemming
hebben verleend, informatie overgedragen.
OntwikkelVolgModel (OVM)
Het OVM is een observatiesysteem waarin de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van
ontwikkelingslijnen per halfjaar zijn uitgewerkt. Het instrument is bedoeld als leerlingvolgmodel voor
de voorschoolse periode, het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het instrument wordt gebruikt bij
de dagelijkse verschillende activiteiten/lessen en in gevarieerde situaties. Het model is gebaseerd op
een continu observatieproces. Als de leerkracht een ontwikkeling waarneemt bij het kind noteert hij/zij
dat. De registratie is gebaseerd op het systematisch en nauwgezet observeren van de ontwikkeling en
het gedrag door de leerkracht in voor kinderen vanzelfsprekende onderwijssituaties. Met behulp van
een computerprogramma worden de gegevens vastgelegd. Naast een totaaloverzicht per kind, kunnen
groepsoverzichten in beeld gebracht worden. Naast de registratie van het ontwikkelingsverloop en het
gedrag worden handreikingen gegeven voor diagnostisch onderzoek, voor individuele
handelingsplanning en voor een planmatig aanbod op groepsniveau.
Procedure rondom kleuterschoolverlenging
In principe hanteren wij 1 januari als datum. Dit betekent dat de kinderen die vóór die datum vijf jaar
worden, na de zomervakantie doorgaan naar groep 3. Mocht hierover twijfel bestaan bij de leerkracht
dan wordt dit in de loop van het schooljaar met ouders besproken. Er wordt dan een handelingsplan
opgesteld waarbij gewerkt wordt aan de ontbrekende voorwaarden om de stap naar groep drie te
kunnen maken. In januari volgen dan de Cito-toetsen en de risicoscreening. Mocht de extra inspanning
niet tot voldoende resultaat hebben geleid en er nog steeds sprake is van gerede twijfel over de
overgang naar groep 3, dan wordt dit tijdens het oudergesprek in februari met ouders besproken. De
onvoldoende vooruitgang moet onderbouwd kunnen worden op grond van de gegevens uit de
observatielijsten behorende bij het OVM, de toetsresultaten van de CITO-toets Taal en Ordenen en de
risicoscreening.
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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.
Wij vinden het heel belangrijk dat uw kind zich prettig voelt op school, dat er oog is voor zijn of haar
talenten, maar ook voor de dingen die nog lastig zijn. We bieden een veilig en prettig schoolklimaat,
zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontplooien en proberen rekening te houden met individuele
mogelijkheden en verschillen. Op sommige momenten kan het echter nodig zijn dat er extra zorg moet
worden geboden.
Renate Tahitu en /of Desiree Ouwehand, onze intern begeleidsters, zijn van maandag t/m donderdag
aanwezig op school om uw vragen omtrent de zorg te beantwoorden. Uiteraard kunt u ook bij de
groepsleerkracht van uw kind terecht.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

8

Klassenassistent

4

Onderwijsassistent

10

Remedial teacher

2

Taalspecialist
1
Specialist gepersonaliseerd leren
4
en talentontwikkeling

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij maken gebruik van de Kanjertraining.
Wij willen leerlingen leren hoe ze gewenst gedrag kunnen vertonen, in relatie tot groepsdynamiek en
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persoonlijke omstandigheden. Om die reden zorgen we ervoor dat wekelijks in iedere groep de
Kanjertraining gegeven wordt. Alle leerkrachten hebben hun licentie om de training in de groep te
mogen geven. Nieuwe leerkrachten gaan in hun eerste jaar op Het Avontuur de licentie halen, als ze dat
nog niet hebben.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Eén keer in de twee jaar wordt er via WMK een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders,
leerlingen en leerkrachten. Jaarlijks wordt de sociale veiligheidsbeleving via de vragenlijst afgenomen
in de groepen 7 & 8. Op basis van (onder andere) de uitkomsten van deze monitor bespreken we of we
de aanpak binnen de school moeten bijstellen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Witteman. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
jordiwitteman@bshetavontuur.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. de Leeuw. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
info@cvp-plus.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De ouders spelen op Het Avontuur een grote rol. Zij zijn natuurlijk de deskundigen op het gebied van
hun kinderen en onze leerlingen en zo zien we dat ook. Een open en eerlijke communicatie vinden we
dan ook erg belangrijk.
We vragen ouders een actieve rol te spelen. Dat betekent onder andere interesse naar wat het kind
gedaan heeft op school en ondersteuning bij het huiswerk. Daarnaast vragen natuurlijk ook
vertrouwen. Hoewel we zoveel mogelijk differentiatie naar niveau aanbrengen is het niet mogelijk elke
les en elke dag precies naar de smaak van elk kind te maken. Er moet nu eenmaal ook wel eens werk
gebeuren dat een kind minder aanspreekt, waar hij of zij moeite mee heeft of toch al blijkt te kennen
van iets buiten school. Bij diverse activiteiten zullen wij ouders om hulp vragen (ouderparticipatie). Zo
kunnen we ouders vragen een gastles te geven wanneer dit mooi in een thema past en bij excursies of
we vragen hen om te helpen met het vervoer en de begeleiding. Dit doen we meestal per mail, website
of via een nieuwsbrief.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: Aan het begin van ieder schooljaar wordt een
informatieavond gehouden. U krijgt dan onder andere informatie over het nieuwe leerjaar van uw kind.
Dit jaar geven de kinderen zelf de informatie aan hun ouders. Tussentijds is er natuurlijk ook altijd
gelegenheid om met de leerkracht van gedachten te wisselen. In de groepen 1 en 2 gebeurt dat sowieso
al geregeld, namelijk een gesprek bij de kennismaking en na elk half jaar onderwijs aan de hand van het
OVM. De gesprekken over de overgang naar groep 3 vinden plaats tussen Pasen en zomer. Aan ouders
van de groepen 3 t/m 8 doen we twee keer per jaar schriftelijk verslag. Twee keer per jaar is er
mondeling én schriftelijk verslag van het functioneren van kinderen. Leerkrachten laten ouders via de
mail weten over welk onderwerp er naast de gegevens op het rapport ook gepraat gaat worden. We
nodigen ouders uit, de leerkracht ook via de mail te laten weten of ook zij nog aanvullende
onderwerpen hebben die ze willen bespreken. Voor het doubleren aan het eind van het schooljaar of
het versnellen, hebben we een protocol. Dit protocol kunt u vinden op de website van de school.

Klachtenregeling
Als u een klacht hebt over de gang van zaken op school, dan kunt u dit het beste melden aan de
groepsleerkracht of de directeur. Als u er met hen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de
externe vertrouwenspersoon. Bij één van de twee contactpersonen van de school kunt u de
klachtenregeling inzien. In deze regeling kunt u ook de contactgegevens van de vertrouwenspersoon
vinden. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling alsnog een oplossing gevonden kan
worden of begeleiden u in de een verdere procedure. Het bestuur volgt naar inhoud en werkwijze de
modelklachtenregeling van de besturenorganisatie VBKO, die op school ter inzage ligt. Zie voor nadere
informatie over de klachtenregeling de website van het SCOL: www.scoleiden.nl

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

•
•

Ouders zijn actief betrokken bij de activiteiten op school. Denk aan het rijden naar excursies, de
luizencontrole, leesouders, bibliotheekouders, klassenouders enz.
Daarnaast hebben we een zeer betrokken ouderraad, MR en zullen we ook op Het Avontuur
een klankbordgroep opstarten.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval, Pasen, laatste schooldag, klasbudget, afscheid groep 8 etc.

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
In groep 8 zijn er, naast de vrijwillige ouderbijdrage,nog extra kosten verbonden aan het schoolkamp.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Het bestuur van onze school heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van
leerlingen en personeel. Deze dekt de kosten van ongevallen voor zover deze niet gedekt zijn door
bestaande verzekeringen. De verzekering is van toepassing gedurende de schooluren, de overblijfuren,
tijdens evenementen in schoolverband en tijdens het rechtstreeks gaan van en naar school.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wilt u ons vóór schooltijd bellen als uw kind niet op school komt? Anders maken we ons nodeloos
ongerust. Ziekmelden kan vanaf 08.00 uur door naar de school te bellen op nummer 071 5801505.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Alleen in bijzondere gevallen (bruiloften, begrafenissen, werkomstandigheden e.d.) kunt u verlof
krijgen voor uw kind. Een verzoek om schoolverlof moet u minstens twee maanden van te voren
indienen bij de directeur van de school. Op de website en op Schoudercom is een verlofformulier te
downloaden. Dit formulier kan na invullen ingeleverd worden bij de directie van de school.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Observaties en prestaties van de leerlingen, die van belang zijn voor de begeleiding, worden
bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De resultaten van hun werk worden met de kinderen
besproken, nadat de leerkracht het (soms samen met de kinderen) heeft nagekeken. Belangrijk is dat
zij feedback krijgen op hun prestaties en direct kunnen zien wat zij al goed beheersen en waaraan zij
nog moeten werken. Om de prestaties te bevorderen, geven de leerkrachten positieve feedback en een
waardering met de woorden goed, ruim voldoende, voldoende, matig of zwak. Om de resultaten van
ons onderwijs zo nauwkeurig mogelijk te meten, maken we daarnaast gebruik van verschillende testen
en toetsen. In de groepen 1 en 2 gebruiken we het OVM om de ontwikkeling van uw kind te volgen.
Daarnaast hanteren we in deze groepen de Cito-toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters.
In alle andere groepen toetsen we verschillende keren per jaar het niveau bij rekenen, spelling, en
(begrijpend) lezen en studievaardigheden met de toetsen van het CITO. De uitslagen daarvan worden
besproken in de groepsbesprekingen. Ook maken we gebruik van de methodegebonden toetsen die
horen bij onze taal- en rekenmethodes De resultaten van deze toetsen, samen met de observaties van
de leerkrachten, bieden ons de mogelijkheid de ontwikkeling van de kinderen op de voet te volgen. De
resultaten van de toetsen vormen een belangrijke aanwijzing voor het geven van extra begeleiding aan
kinderen. Op basis van de Cito-toetsen kan de school niet alleen de individuele vorderingen van de
kinderen volgen, maar kunnen we ook ons onderwijs analyseren en zo nodig bijstellen.

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

Schoolscore
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Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

1,7%

vmbo-b

3,4%

vmbo-b / vmbo-k

5,2%

vmbo-k

8,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t

6,9%

vmbo-(g)t

3,4%

vmbo-(g)t / havo

20,7%

havo

17,2%

havo / vwo

10,3%

vwo

22,4%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Betrokkenheid

veiligheid

zelfvertrouwen

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig
voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school
vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor onze medewerkers
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en leerklimaat voor onze leerlingen. Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van
agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of, in de directe omgeving van de
school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen, adequate maatregelen te treffen om
verdere escalatie te voorkomen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt bij ons op school onder andere via de Kanjertraining op
verschillende manieren aandacht. Belangrijk is de preventie van pestgedrag, wat een veelzijdige
aanpak vereist. Op onze school doen we dit aan de hand van de volgende activiteiten: voorbeeldgedrag van leerkrachten - godsdienstprojecten - keuze van bepaalde voorleesboeken kringgesprekken - veiligheid en geborgenheid (schoolregels) - coöperatief leren klassendoorbrekend werken (Knutselen, spelletjes, voorlezen, etc.) - het maken van sociogrammen
(overzichten van relaties binnen een groep) - kwaliteitsonderzoek bij kinderen - kanjertrainingen

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Om de omstandigheden voor optimale ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen,
reflecteren we constant. Bijvoorbeeld op veiligheid, de opvoedkundige kwaliteit en de
onderwijskwaliteit. We maken analyses en komen tot vervolgacties in vele vormen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKZ, 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 SKZ, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten
aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Als ouders gebruikmaken van de diensten van
de SKZ, is deze opvang er natuurlijk wel. Aan de opvang zijn dan wel kosten verbonden.

6.3

Vakantierooster
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Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

20 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

23 februari 2019

03 maart 2019

Meivakantie

27 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

20 juli 2019

01 september 2019

Wij hebben naast de hierboven gepubliceerde vakanties nog een aantal extra vrije dagen voor de
leerlingen. Deze data vindt u op onze website www.bshetavontuur.nl
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