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Geachte ouders en/of verzorgers,  

Dit is de schoolgids 2020-2021 van Jenaplanschool De Kwakel. Deze gids is bedoeld om u informatie te 
geven over het onderwijs op onze school en de praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn. De 
schoolgids wordt jaarlijks met zorg samengesteld. 

Na instemming van de medezeggenschapsraad van onze school is de inhoud vastgesteld.

‘Nieuwe’ ouders kunnen zich via deze informatie oriënteren op de school. Voor ouders die al kinderen 
op De Kwakel hebben, biedt de gids actuele informatie over de ontwikkelingen op school.

U bent altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze school om kennis te maken met ons 
Jenaplanonderwijs. In de dagelijkse praktijk kunt u het werkklimaat goed ervaren. Wij beantwoorden 
graag uw vragen en vertellen nog veel meer over onze school. Proef ingrediënten als betrokkenheid, 
gezelligheid, plezier, welbevinden, openheid en veilig heid. En kijk met eigen ogen hoe de kinderen 
genieten van het gesprek, het werk, het spel en de vieringen. Bel gerust voor een afspraak.  

Naast deze schoolgids kunt u een jaarkalender op onze website vinden, met daarop de activiteiten voor 
het betreffende schooljaar. Natuurlijk zijn er altijd nog zaken waar we u apart over willen informeren. 
Voor het laatste nieuws en actuele schoolzaken maken wij gebruik van Social Scools; een digitaal 
platform waarmee we berichten kunnen versturen.

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen? Neemt u dan ook gerust contact op met ons.  De 
contactgegevens staan in deze schoolgids.  

Het team van De Kwakel wenst u en de kinderen een  fijn en leerzaam schooljaar toe. 

Voorwoord
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Contactgegevens

Jenaplanschool De Kwakel
Chrysantenhof 20
2651XK Berkel en Rodenrijs

 0105199555
 http://www.dekwakelschool.nl
 kwakel@laurentiusstichting.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Valerie van 't Hooft kwakel@laurentiusstichting.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

295

2019-2020

Jenaplanschool De Kwakel heeft in schooljaar 2020-2021 12 stamgroepen, te weten drie 
onderbouwgroepen (1-2), vijf middenbouwgroepen (3-4-5) en vier bovenbouwgroepen (6-7-8). Er zitten 
rond de 280 kinderen op school.

Schoolbestuur

Laurentius Stichting voor Kathol. Primair Onderwijs
Aantal scholen: 30
Aantal leerlingen: 8.933
 http://www.laurentiusstichting.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o..

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

Jenaplan onderwijs

Talenten ontdekken, versterkenPlezier in leren leren

Samen werken Samen je eigen weg

Missie en visie

Samen je eigen weg!

Als Jenaplanschool is het onze missie om al onze leerlingen te vormen tot gelukkige, evenwichtige en 
kritische jonge burgers. Jonge mensen, die vanuit een realistisch zelfbeeld de juiste keuzes kunnen 
maken en verantwoordelijkheid voor hun handelen kunnen dragen. We vatten onze missie graag 
samen in vier woorden: ‘samen je eigen weg’. Ouders en teamleden helpen samen de kinderen hun 
eigen weg te vinden. In een omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin respect voor elkaar de 
basis vormt.  Het onderwijs in onze school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom 
veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. We 
ontwikkelen ons ook door met elkaar te praten en elkaar leren te begrijpen. De Kwakel is een school 
waar je leert samen leven. We vieren onze successen, bespreken onze doelen en uitdagingen, 
ontwikkelen en stimuleren talenten. Je laat zien wie je bent en daar zijn we trots op!

We begeleiden, samen met ouders, kinderen op weg naar zelfsturing, planmatig werken, goed kunnen 
organiseren en presenteren. Thematisch werkend, binnen het international primary cosultancy, leren 
we doelmatig en op allerlei verschillende vaardigheidsgebieden.

Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, stamgroepleiders en ouders. Onze school wil in 
het verlengde staan van de opvoeding thuis. Daarom vinden we goed contact met ouders heel 
belangrijk. Alleen samen met u kunnen we van de Kwakel de allerbeste basisschool voor onze kinderen 
maken.

Onze kernwaarden 

Op onze school werken we samen op onze school hebben we plezier in het leren leren op onze school 
willen we ieders talenten ontdekken en versterken.  Uitgangspunt is dat ieder mens kwaliteiten heeft. 
Kwaliteiten waarop we elkaar ook mogen aanspreken. Net als op ons gedrag. We zoeken hierin wel 
altijd met elkaar de dialoog op en niet de discussie, en we doen elkaar geen geestelijke of fysieke pijn 
aan. Ook bespreken we dingen op de plaats waar het hoort.   In onze school mag iedereen fouten 
maken. Iedereen heeft het recht deze te herstellen en een nieuwe kans te krijgen. We hebben oprecht 
interesse in elkaar en tonen dit door regelmatig vragen te stellen. Tot slot denken we vooral niet in 
problemen, maar in oplossingen en uitdagingen.

Jenaplanonderwijs:

De uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs zijn onder te verdelen in drie categorieën: 
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• de relatie van het kind met zichzelf
• de relatie van het kind met de ander en het andere
• de relatie van het kind met de wereld.   

De relatie van het kind met zichzelf. 

Een gezond zelfbeeld en vertrouwen in je eigen kunnen zijn onmisbaar in onze samenleving. Het geeft 
je een solide basis om je in de wereld staande te houden en de juiste beslissingen te nemen. In het 
Jenaplanonderwijs wordt kinderen daarom geleerd om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en ze in 
te zetten om zelf gekozen uitdagingen aan te gaan. Als ze ontdekken dat ze op hun eigen manier 
resultaat kunnen boeken, krijgen ze vertrouwen in zichzelf en kunnen ze trots zijn op wat ze presteren. 
Elk kind heeft recht op dit gevoel, of het nu een gymnasium-kandidaat of een vmbo-kandidaat is. Het 
maakt het onderwijs betekenisvol en geeft plezier in leren. Een belangrijke basis voor de ontwikkeling 
van een kind.  Tegelijkertijd wordt kinderen geleerd om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun 
eigen ontwikkeling. Zo zijn er dingen die je moet leren, maar ook dingen die je wilt leren. Voor beide 
zaken ben je zelf verantwoordelijk. Kinderen leren hun eigen plan maken en te bepalen wanneer ze 
uitleg nodig hebben. Zelfstandigheid en morele ontwikkeling zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. 
Het kind leert bij zichzelf te rade te gaan wat zijn volgende stap moet zijn en het leert te bepalen of hij 
dit zelf kan uitzoeken of dat er hulp nodig is.   Kinderen zullen op een Jenaplanschool altijd beoordeeld 
worden op hun eigen ontwikkeling. Het gaat er niet om dat een kind een bepaald niveau bereikt. Het 
gaat erom dat een kind vooruitgang laat zien in zijn eigen ontwikkeling. Elk kind is immers verschillend 
en daarom gaan we uit van de kracht en kwaliteit van elk individueel kind. We leren kinderen om te 
reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.  

De relatie met de ander en het andere.

Het opbouwen van een zelfbeeld gebeurt nooit in een geïsoleerde omgeving, maar wordt altijd 
beïnvloed door de relatie tot anderen. Het opbouwen van gezonde relaties met anderen is daarom een 
belangrijke pijler van het Jenaplanonderwijs. Het Jenaplanonderwijs geeft hieraan invulling door 
kinderen te plaatsen in heterogene stamgroepen. In deze groepen leren ze samen te werken met 
kinderen van verschillende leeftijden. Ze worden gestimuleerd elkaar te helpen, maar leren ook om 
hulp te ontvangen en daarover met elkaar te reflecteren. Zo leren ze verschillen tussen elkaar te 
herkennen en te respecteren en leren ze ook hoeveel leuker het is om samen dingen te ontdekken. Heel 
belangrijk is dat kinderen verantwoordelijkheid leren nemen en mee durven beslissen over het 
harmonieus samenleven in de stamgroep en op school, zodat iedereen tot zijn recht komt en zich 
prettig kan voelen.  

De relatie van het kind met de wereld.

Het is belangrijk dat een school aansluiting zoekt bij de wereld. Kinderen nemen vragen mee naar 
school uit hun dagelijkse leven. Door wat ze meemaken of zien op televisie. In het Jenaplanonderwijs 
worden kinderen gestimuleerd om vanuit deze eigen interesses en vragen initiatieven te nemen. Het 
onderwijsaanbod moet ook betekenisvol zijn en aansluiten bij situaties uit de dagelijkse realiteit. Zo 
leren kinderen dat wat ze doen er ook daadwerkelijk toe doet en leren ze zorg te dragen voor hun 
omgeving. Kinderen leren in het Jenaplanonderwijs op verschillende manieren: spelend, werkend, 
sprekend en vierend, volgens een ritmisch dagplan.  

Gesprek, spel, werk en viering.

Het onderwijs in onze school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan 
het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een 
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Jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en 
viering.   We leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. We leren ook door met 
elkaar te praten en elkaar dus te leren begrijpen. De basisactiviteiten wisselen elkaar af in het ritmisch 
weekplan.   

Gesprek 

De Jenaplanschool is een school waar kinderen een duidelijke stem hebben. Elke dag starten we 
(meestal) in alle groepen met de kring. Met elkaar spreken betekent ook dat er naar elkaar geluisterd 
moet worden. In de kring kunnen kinderen zelf iets vertellen wat ze graag kwijt willen, maar kan ook 
een bepaald onderwerp aan bod komen. Er kan ook gesproken worden in een tafelgroep, of met één of 
meer kinderen met wie samengewerkt wordt. Soms is er een leergesprek, soms is het gesprek bedoeld 
om een mening te vormen of elkaars mening te horen. 

Spel 

Spelen is leren! In het spel kan een kind zich uiten op de manier die bij hem of haar past. Door dingen te 
‘doen’ leert een kind veel vanzelf. Spel kan je op nieuwe ideeën brengen, want in spel is immers alles 
mogelijk. Naast het vrije spel is er in de Jenaplanschool veel tijd voor geleid spel. Kinderen leren 
toneelspelen. Ze presenteren regelmatig hun belevenissen aan elkaar.  

Werk 

Bij het werk leert het kind door de oefening van bepaalde vaardigheden (rekenen, lezen, taal en 
opdrachten uitvoeren, verslag maken en onderzoek doen). Binnen onze school besteden we veel 
aandacht aan zelfverantwoordelijk leren. Dat doen we door het leren structureren van werk, zelfstandig 
omgaan met materialen, en elkaar helpen. Alle kinderen werken met dagtaken, weektaken en in de 
bovenbouw ook met maandtaken. Hierdoor leren de kinderen omgaan met tijd, plannen en 
inschatten hoe lang iets duurt, zelfredzaamheid en samenwerken. 

Viering 

In de viering wordt duidelijk dat we een gemeenschap vormen. Daarom vieren we behalve feesten als 
Kerst en Sinterklaas ook de komst en/of het vertrek van kinderen en het begin en einde van de week.  Er 
zijn regelmatig weeksluitingen. Dan vieren de kinderen met elkaar wat ze gedaan hebben. Soms 
middels een liedje of een quiz en dan weer in de vorm van een presentatie of toneelstukje. Het is een 
gevarieerd geheel waar de kinderen echt van genieten. Verjaardagen vieren we op de Kwakel tot en 
met groep 8 uitgebreid. Het jarige kind staat dan echt even in het middelpunt van de belangstelling. Als 
ouder bent u natuurlijk van harte welkom om dit mee te komen vieren. Ook vieren we het begin en de 
afsluiting van een project (bijvoorbeeld de Kinderboekenweek). Waar mogelijk betrekken we de ouders 
bij deze vieringen.  

Prioriteiten

Vanuit het schoolplan stelt de school jaarlijks een jaarplan op. Dit jaarplan wordt geëvalueerd en op 
basis van de evaluaties, de actualiteit en het schoolplan komt het nieuwe jaarplan tot stand. In 2020-
2021 zullen we ons met name gaan focussen op de volgende prioriteiten:

• Denken In Doelen. Kinderen werken op hun eigen niveau; er is een aanbod voor rekenen en taal 
passend bij de leerbehoefte van het kind.

• Opbrengsten. We behalen voldoende leerrendement en daarmee hebben we opbrengsten die 
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passend zijn bij onze leerlingpopulatie.
• Rapport. Het rapport verder optimaliseren naar een rapport dat recht doet aan ons onderwijs, 

zowel cognitief als pedagogisch.
• De nieuwbouw. Het nieuwe gebouw wordt ingericht passend bij onze Jenaplanvisie en sfeer.
• Teambuilding. We vergroten het samen werken aan een hecht team.

Identiteit

De uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs zijn onder te verdelen in drie categorieën: 

• de relatie van het kind met zichzelf; 
• de relatie van het kind met de ander en het andere;
• de relatie van het kind met de wereld.

Het onderwijs in onze school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan 
het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een 
Jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en 
viering. We leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. We leren ook door met 
elkaar te praten en elkaar dus te leren begrijpen. De basisactiviteiten wisselen elkaar af in het ritmisch 
weekplan.

We zijn een middelgrote school, waar iedereen elkaar kent. Dat is fijn en dat zal ook altijd zo blijven. We 
gaan uit van erkende ongelijkheid, wat betekent dat niemand minder waard is dan een ander. We leven 
met elkaar mee bij verdrietige en vreugdevolle momenten en we onderhouden contact met de Rooms 
Katholieke kerk. Wij vieren Pasen en Kerstmis in de katholieke kerk. Daarnaast is er binnen IPC 
aandacht voor de identiteit van de diverse culturen in Nederland en andere landen. Wanneer wij onze 
feesten vieren verwachten wij dat alle kinderen deelnemen aan onze vieringen. Daarnaast begrijpt u 
wel dat wij geen uitingen en/of gedragingen, van welke aard dan ook, kunnen of willen tolereren die in 
strijd hiermee zijn. Onze stamgroepleiders respecteren deze identiteit en dragen de grondslag van de 
school uit. We rekenen er op dat ouders onze school bewust kiezen en ook respectvol omgaan met 
onze grondslag. 
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 Stamgroepen in plaats van klassen.

Op onze school zitten de kinderen in stamgroepen. In zo’n stamgroep zitten drie verschillende 
leeftijden bij elkaar. Hierdoor ervaart het kind hoe het is om achtereenvolgens de jongste, middelste en 
oudste te zijn.     

Dit brengt heel verschillende sociale rollen met zich mee, maar ook dat kinderen zich sterker bewust 
zijn van de eigen ontwikkeling. Ieder kind wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor 
deze ontwikkeling. Het zelf plannen van je werk en zelfstandig werken zijn, naast samenwerken, vaste 
onderdelen in ons onderwijs. Een stamgroep is géén combinatieklas! De kinderen leren en werken 
samen en zitten ook gemengd in tafelgroepen. 

Aan het eind van elk schooljaar beslissen de stamgroepleiders in welke stamgroepen de kinderen het 
volgende schooljaar worden geplaatst. Bij de indeling van de groepen houden we rekening met een 
aantal uitgangspunten, bijvoorbeeld groepsgrootte en een evenwichtige verdeling tussen jongens en 
meisjes en tussen de jaargroepen binnen de stamgroepen. Ook is er aandacht voor 
vriendjes/vriendinnetjes. Echter wegen de andere argumenten zwaarder. Kinderen die extra zorg nodig 
hebben worden zo evenwichtig mogelijk over de stamgroepen verdeeld.   

Bij de groepssamenstelling is het vooral heel belangrijk dat de groep een veilige omgeving voor alle 
betrokken kinderen vormt. Zusjes en broertjes komen in principe niet bij elkaar in dezelfde stamgroep 
terecht. Zo krijgen ze volop de kans hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Bij uitzondering kan het 
soms wel wenselijk blijken hen toch bij elkaar te houden. Mocht een stamgroepleider willen afwijken 
van de criteria, dan kunnen daar altijd argumenten voor aangevoerd worden. De plaatsing is een 
zorgvuldige beslissing van het hele team en wordt uiteindelijk door de intern begeleider en de directeur 
geaccordeerd.  

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

Veel stamgroepleiders werken parttime op de Kwakel. Dat betekent dat kinderen veelal gewend zijn 
aan twee stamgroepleiders. 

Stamgroepleiders zijn weleens ziek of ze volgen een cursus. Ons uitgangspunt is dat de kinderen dan op 
een verantwoorde manier opgevangen worden door een andere stamgroepleider van de school of door 
een invaller. We werken zoveel mogelijk met vaste invallers, de invalpool of soms met een 
uitzendbureau. Er is momenteel sprake van een ernstig lerarentekort. Ook wij ontkomen daar niet aan. 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Dat zorgt er in sommige gevallen voor dat we ook stagiaires of onderwijsassistenten voor de groep 
plaatsen.

Mocht dit niet lukken dan worden de kinderen verdeeld over de overige stamgroepen. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen we u vragen uw kind thuis te houden, om de overige groepen niet te zwaar te belasten.

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

Zintuigelijke en 
lichamelijke oefening 6 uur 6 uur 

Taalactiviteiten
6 uur 6 uur 

Rekenen en Wiskunde
6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 

Expressie
5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De urenverdeling over de verschillende vakken is moeilijk te zien in ons ritmisch weekplan. Veel vakken 
zijn geïntegreerd en lopen in elkaar over. Ze zijn wel te onderscheiden maar heel moeilijk te scheiden.
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Wij werken met blokperioden, waarin kinderen op niveau instructie krijgen en tevens zelfstandig verder 
werken aan hun weektaak. 
De blokperiode bestaat uit stilwerktijd, instructietijd en samenwerking.

Wij werken met IPC (Internationaal Primary Curriculum). Hieronder vallen Wereldoriëntatie en 
Kunstzinnige en Creatieve vorming. IPC is een concept dat de vakken mens en maatschappij, 
aardrijkskunde, natuur, techniek, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, muziek, ICT en 
bewegingsonderwijs omvat. Dit houdt in dat onze kinderen aan deze vakken werken rondom een 
bepaald thema. Afhankelijk van het onderwerp en de bouw duurt zo’n unit vier tot tien weken.  De 
onderbouw werkt met Early Years, de voorloper van IPC.

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

Lezen
5 uur 4 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
3 u 30 min 4 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
5 u 45 min 5 u 45 min 6 u 15 min 6 u 15 min 6 u 15 min 6 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 4 uur 4 uur 4 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

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Diverse werkplekken op de gang .
• Ruime aula die we onder andere gebruiken voor onze vieringen, de weekopeningen en sluitingen.
• Gymzaal op twee minuten lopen naast het schoolgebouw.

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

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig en daardoor leren ze vanzelf. Spelenderwijs. Zolang wij maar 
materiaal aanbieden om deze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wij spelen daar op in met een grote 
diversiteit aan materialen waarvan kleuters leren. 

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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Om goed voorbereid te zijn op de komst van een nieuwe kleuter, vindt er voorafgaand aan de start een 
overdracht plaats met de voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) en is er een 
kennismakingsgesprek met ouders. Enkele weken na de start vindt er opnieuw een gesprek plaats met 
de ouders om terug te blikken op deze eerste periode. Na deze eerste gesprekken en informatie-
uitwisseling, gaan de kinderen en hun ouders mee met de reguliere contactmomenten met ouders. Om 
de kinderen goed te kunnen blijven volgen, maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem Kijk! Kijk! is 
een systeem om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te stimuleren. Het 
is een werkwijze waarmee we de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen, een daarop afgestemd 
aanbod ontwerpen en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.

Minimaal twee keer per jaar heeft de stamgroepleider een groepsbespreking met de intern begeleider 
om de ontwikkeling van de kinderen en de groep te bespreken .
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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.

De Kwakel maakt onderdeel uit van de Laurentiusstichting en tevens van het samenwerkingsverband 
PPO Delflanden 2802. De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke 
stamgroepleider gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm 
van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast 
is er ook sprake van extra ondersteuning. 

Bij ons op school bieden wij daarnaast de volgende ondersteuning aan: we hebben een 
gedragsspecialist, een rekenspecialist, enkele videobegeleiders, een kindercoach, een 
Jenaplanspecialist, een IPC-specialist en een specialist jonge kind. Zij kunnen de collega's en ouders 
ondersteunen in het begeleiden van kinderen die extra aandacht nodig hebben. Leerlingen met 
dyslexie krijgen extra begeleiding volgens het dyslexieprotocol. Leerlingen die extra uitdaging nodig 
hebben, bieden wij Rekentijgers, Kien enzovoort. Ook zijn er kinderen die een arrangement 
toegewezen gekregen hebben en meerdere individuele of soms groepsgewijze ondersteuning krijgen 
van bijvoorbeeld een ambulant begeleider. 

De intern begeleider ondersteunt de stamgroepleider door te adviseren, te ondersteunen bij het 
uitwerken van een aanpak en soms door nader onderzoek te doen naar de onderwijsbehoefte van een 
leerling. In nauwe samenwerking met de stamgroepleiders, ouders en eventueel externen wordt er 
bekeken welke specifieke hulp gewenst is en hoe dit kan worden gerealiseerd. 

De intern begeleider zorgt er tevens voor dat de school invulling geeft aan “passend onderwijs”. De 
intern begeleider draagt zorg voor alle leerlingen en ondersteunt en adviseert stamgroepleiders bij het 
begeleiden van de kinderen. Zij organiseert het planmatig volgen van onze leerlingen. Een paar keer 
per jaar vinden groepsbesprekingen plaats. Hierbij wordt gekeken naar de vorderingen van onze 
leerlingen op zowel cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Samen met de stamgroepleider worden 
observaties en toetsgegevens geanalyseerd en worden afspraken gemaakt met betrekking tot de 
aanpakken binnen de groep. Dit alles wordt vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem, genaamd Esis. De 
interne begeleider onderhoudt tevens het contact met externen. Denk hierbij aan schoolarts, de 
jeugdcoach op school en onderwijs adviesbureaus

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 5

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 7

Rekenspecialist 5

Jenaplanspecialist 8

IPC-specialist 5

Jonge Kindspecialist 9

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We gebruiken  de methode "Kinderen en hun Sociale talenten" en daarnaast zetten we Positive 
Behavior System (PBS) in. Voor meer informatie verwijs ik naar het gedragsprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid

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

Wij gebruiken twee keer per jaar Scol. De gedragsspecialist maakt een analyse en handelingsadviezen 
voor de groepen.

Op school is een schoolveiligheidsplan aanwezig. dit gaat over de fysieke en sociale veiligheid. Met 
betrekking tot de fysieke veiligheid worden de volgende onderwerpen beschreven:

• BHV
• Ontruimingsplan
• Gebouwzaken en
• Speeltoestellen.

Voor de sociale veiligheid worden onderstaande onderwerpen uitgewerkt:

• Schoolklimaat
• Signalering en
• Aanpak problemen.

Naast het veiligheidsplan beschikt de school ook over een gedragsprotocol (antipest-protocol) en de 
Meldcode

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Starink. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
mostarink@bsdekwakel.nl.
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De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Dersjant. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
mdersjant@bsdekwakel.nl.
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Klachtenregeling

Volgens de Wet op het primair onderwijs moeten ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over 
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Naast 
ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen. Het 
klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 
Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school signalen, die hen kunnen 
ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.   

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Algemeen:

• Wij verzenden informatie via Social Schools.
• Aan het begin van het schooljaar is er een informatieve stamgroepavond. De bovenbouw 

organiseert deze avond aan het einde van het schooljaar, aangezien zij in het begin op kamp 
gaan.

• U ontvangt een schoolkalender met daarop alle belangrijke activiteiten.
• Op onze website https://www.dekwakelschool.nl/ vindt u ook informatie.
• Daarnaast zijn ouders welkom bij 'Kom in de klas"; op afspraak kunnen ouders 1,5 uur in de groep 

ervaren hoe de kinderen werken.
• Verder organiseren wij één of twee keer per jaar een onderwijscafé om met ouders van 

gedachten te wisselen.

Informatie over de ontwikkeling van de kinderen:

• Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismakingsgesprek tussen kind, ouders en 
stamgroepleiders.

• In november spreken we de ouders en kinderen weer. De onderbouw heeft dan het eerste rapport 
ontvangen, de midden-en bovenbouw heeft dan een voortgangsgesprek.

• In maart zijn er voor alle bouwen rapportgesprekken en aan het einde van het jaar zijn er 
optioneel nog gesprekken. Bij de rapportgesprekken zijn de kinderen (vanaf groep 3) in principe 
altijd aanwezig.Op verzoek kunnen er vanzelfsprekend extra gesprekken plaatsvinden.

Ouderbetrokkenheid gaat niet over ouders, maar over kinderen. Stamgroepleiders en ouders hebbende 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de volgende generatie. We zien de school 
en ouders als partners; samen op pad met eenzelfde doel: een kind dat graag naar school gaat, open 
staat om te leren en zich ontwikkelt binnen de eigen mogelijkheden.

Wat kenmerkt een Kwakel-ouder?

• De Kwakel ben je samen
• Ouders zijn betrokken bij hun kind
• Ouders participeren actief op school

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien 
dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.   

De contactpersoon van de school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en verwijst de klager naar de 
juiste persoon of instantie of naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of een 
oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een 
klacht bij het bestuur of de Landelijke Klachtencommissie en begeleidt de klager zo nodig in deze 
procedure. Ook kan de vertrouwenspersoon indien nodig verwijzen naar andere instanties. Contact- en 
vertrouwenspersoon hebben geheimhoudingsplicht.   

Is een klacht ingediend bij het bestuur dan wordt deze afgehandeld door het college van bestuur, of 
door iemand namens hen. Na het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie kan de 
commissie besluiten tot het terugsturen van de klacht naar het bestuur. Ook kan de commissie 
besluiten tot een mediationtraject tussen klager en aangeklaagde. Als de klacht door de commissie 
wordt afgehandeld volgt een hoorzitting waarbij beide partijen in aanwezigheid van elkaar worden 
gehoord en volgt een advies m.b.t. de gegrondheid van de klacht en volgen eventuele aanbevelingen 
over te treffen maatregelen.   

De contactpersoon van de school is: Monique Dersjant.
Zij zal vertellen hoe kinderen haar/hem kunnen bereiken als ze er bij hun leerkracht niet mee terecht 
kunnen. Bijvoorbeeld bij hulp bij pesten of problemen in de thuissituatie.   

De vertrouwenspersoon voor het personeel van de Laurentius Stichting is:    

Liselot de Jonge
06-39087626
l.dejonge@gimd.nl

De vertrouwenspersoon voor ouders is: tijdelijk vacant in verband met pensionering.
Indien inzet aan de orde is gedurende de wervingsperiode kan hiervoor contact opgenomen worden 
met het secretariaat op 015-2511440. Zodra de nieuwe vertrouwenspersoon voor ouders bekend is, zal 
dit worden gecommuniceerd.   

Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op school en is te vinden op de website van de 
stichting www.laurentiusstichting.nl  De Landelijke Klachtencommissie hanteert een eigen reglement. 
Dit is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl   

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is: Geschillencommissie voor het Bijzonder Onderwijs 
(GCBO) Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070-3861697 info@gcbo.nl www.gcbo.nl   

Vertrouwensinspecteur 

Binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft een klein team van inspecteurs, naast hun 
toezichthoudende taak, een bijzondere taak: zij zijn vertrouwensinspecteur (VI). 

Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur? 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de 
school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Poll, waarin we mening vragen van ouders
• Onderwijscafé

Naast deelname aan de OuderVereniging en de Medezeggenschapsraad ondersteunen ouders ons bij 
allerlei activiteiten, zoals lezen, aanbod voor begaafde kinderen (bijvoorbeeld wiskunde), 
handenarbeid, projecten, werken op de computer en vieringen en feesten.

Iedere stamgroep heeft één of meer stamgroepouder(s).

De GMR:

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze 
GMR praat mee over bovenschoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan, begroting en jaarrekening 
van de stichting, de klachtenregeling, toelating en verwijdering van leerlingen, vakantieregeling enz. 
Het betreffen onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een 
schoolbestuur. Elke school is vertegenwoordigd met een lid (oudergeleding of personeelsgeleding), dat 
stemgerechtigd is. Een lid heeft zitting voor drie jaar. In de GMR bestaat instemmings- en adviesrecht 
voor de gehele raad en in sommige gevallen voor de geledingen apart. Deze rechten staan 
geëxpliciteerd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het college van bestuur is de 
gesprekspartner van de GMR. Het secretariaat van de GMR is bereikbaar via 
gmr@laurentiusstichting.nl.

Het medezeggenschapsstatuut

Het medezeggenschapsstatuut, dat voor de gehele stichting geldt voor een periode van steeds twee 
jaar, regelt de wijze waarop de medezeggenschap is ingericht, hoe de informatievoorziening van 
bevoegd gezag naar GMR/MR verloopt, hoe de communicatie binnen de organisatie verloopt en hoe de 
GMR en de MR gefaciliteerd wordt. GMR- en MR-reglement en medezeggenschapsstatuut zijn ter 
inzage op school en te vinden op de website www.laurentiusstichting.nl.

(zedenmisdrijven); psychisch en fysiek geweld; discriminatie en radicalisering. Meldingen die binnen 
deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. 
Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een 
vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook 
adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval 
dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de 
meld-, overleg- en aangifteplicht. 

Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur? De vertrouwensinspecteurs zijn alle 
werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal 
tarief). 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 75,00

Daarvan bekostigen we:

• educatieve uitstapjes

• gast sprekers

• workshops

• Kerst

• Sinterklaas

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

• Schoolkamp in de bovenbouw (groep 6-7-8). De kosten hiervan liggen rond de €90,-. 
• In geval uw kind(eren) gebruik moet(en) maken van de overblijf zijn hier ook kosten aan 

verbonden. De prijs per kind per keer is €1,35

In geval er knelpunten zijn met de betalingen van de ouderbijdrage en/of het schoolkamp, kunt in 
contact treden met de directeur en zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

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.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een verzekering onder schooltijd voor de kinderen en hulpouders. In veruit de meeste 
gevallen zal er altijd eerst een beroep gedaan worden op de (aansprakelijkheids)verzekering van de 
ouders.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch of via Social Schools.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een formulier, verkrijgbaar bij de administratie of via de website.

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

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

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

Op De Kwakel volgen wij systematisch de ontwikkeling van alle kinderen. Sommige kinderen hebben 
extra begeleiding nodig, anderen juist extra uitdaging. Ons uitgangspunt is dat zo veel mogelijk 
kinderen passend onderwijs krijgen op De Kwakel. Daarbij is het van belang tegemoet te komen aan 
de onderwijsbehoefte van het kind. 

Toetsen en eindadvies.

Naast observatie in de groep, gebruiken we voor het volgen van de leerlingen toetsen die bij de 
verschillende lesmethodes horen. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 3 de toetsen uit het CITO 
leerlingvolgsysteem. Wij toetsen:

• de technische leesontwikkeling,
• begrijpend lezen,
• spelling en
• rekenen. 

In groep 8 (meestal in de maand mei) maken de kinderen de algemene eindtoets (Route 8). Begin groep 
8 nemen we een capaciteitentoets (de Adit) af. Dit geeft ons een goed beeld van de capaciteiten van 
het kind, met het oog op het advies naar het voortgezet onderwijs. Al deze toetsen geven ons de 
mogelijkheid uw kind te volgen, maar ook ons onderwijs kritisch te volgen. Aan het einde van de 
basisschool krijgt uw kind van ons het eindadvies. Halverwege groep 7 wisselen wij hierover met u van 
gedachten. Wij bespreken dit nogmaals bij het startgesprek in groep 8. Daarbij kijken we naar alle 
toetsen, naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de attitudes (werkhouding, inzet, motivatie, 
samenwerking, het plannen) van het kind. In februari krijgt een kind in groep 8 het definitieve advies 
voor het voortgezet onderwijs, waarmee u uw kind kunt aanmelden. Als de eindtoets in april/mei een 
groot verschil laat zien met ons advies, dan heroverwegen we ons advies en kunnen we dit eventueel 
bijstellen. Dit gebeurt alleen als het advies van de eindtoets hoger is dan ons advies. Het bijstellen van 
het advies gebeurt sporadisch. 

Wij toetsen om het ontwikkelingsproces van de kinderen te monitoren en te stimuleren om de 
ontwikkeling en voortgang in kaart te brengen, om een niveau vast te stellen of om te kunnen 
evalueren. De kinderen krijgen op basis van de toetsresultaten passende leerstof aangeboden.

5.2 Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

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

Het is ons doel om bij ieder kind eruit te halen wat erin zit. Dat past bij het Jenaplanprincipe, samen 
leren en elkaar helpen. Wij proberen zoveel mogelijk kinderen binnen onze school te begeleiden tot aan 
het vervolgonderwijs en verwijzen praktisch niet naar het speciaal (basis)onderwijs. 

Wij zijn dan ook blij dat wij m.i.v. schooljaar 2015-2016 een adaptieve eindtoets ingezet hebben. 
Kinderen zijn verschillend en stromen uit naar verschillende scholen. Met een adaptieve toets spreek je 
hen echt aan op hun niveau en wat zij weten en kunnen.

In schooljaar 2019-2020 is er geen centrale eindtoets afgenomen vanwege het uitbreken van de 
Coronacrisis en de tijdelijke sluiting van alle basisscholen. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de 
onderwijsinspectie de resultaten beoordeelt. In de periode tot mei 2021 wordt er bij de beoordeling van 
de resultaten alleen gekeken naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus taal en 
rekenen in 2018 en 2019, omdat die voor 2020 ontbreken. 

We signaleren echter wel een dalende trend in onze eindtoetsresultaten. Dit heeft geleid tot een 
aanpassing in ons jaarplan voor 2019-2020 en 2020-2021. We gaan onderzoeken wat hier mogelijk de 
oorzaak van is en dit zal leiden tot aanpassingen in ons aanbod danwel werkwijze.

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.

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 3,2%

vmbo-b / vmbo-k 6,5%

vmbo-k 6,5%

vmbo-(g)t 9,7%
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vmbo-(g)t / havo 22,6%

havo 12,9%

havo / vwo 19,4%

vwo 19,4%

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.

Respectvol met elkaar omgaan

Geen discussie maar dialoogAanspreken op gedrag

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Samen je eigen weg.

Kringgesprekken

We leren kinderen reflecteren op hun ontwikkeling en er met anderen over in gesprek te gaan.

Kinderen zitten in stamgroepen, waar zij de ene keer de jongste en de volgende keer de oudste zijn en 
worden gestimuleerd hulp te vragen (ontvangen)  en hulp te geven. Wij leren kinderen zorg te dragen 
voor hun omgeving.

Het onderwijs in onze school is ook gericht op opvoeding van kinderen en omvat daarmee meer dan 
alleen schoolse vaardigheden en kennis.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
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Op de Kwakel werken we volgens een vaste kwaliteitscyclus. De basis is het schoolplan en daaruit vloeit 
een jaarplan voort.
Beide documenten worden met het team opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd (drie keer per jaar) en 
bijgesteld.

In de teambijeenkomsten, bouwoverleggen en studiedagen worden de afgesproken activiteiten 
besproken, voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Middels een vaste jaarplanning wordt dit alles 
geborgd.

Naast deze cyclus is er ook een gesprekscyclus tussen medewerkers en directie. We maken hiervoor 
gebruik van COO7. Volgens een vast patroon zijn er diverse gesprekken en overige activiteiten zoals 
klassenbezoeken die bijdragen aan de ontwikkeling van de werknemers.

Wij werken op school met zogenaamde wegwijzers, waarin de doorgaande lijn en inhoudelijke 
afspraken per vak en activiteit beschreven staan. Deze worden frequent opnieuw onder de aandacht 
gebracht bij het team.

In het zorgplan is uitgebreid beschreven hoe we onze zorgstructuur vormgegeven hebben en welke 
middelen en samenwerkingsrelaties we daarvoor gebruiken. Het zorgplan is aanwezig op school en op 
te vragen.

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Prokino BSO, buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Tien minuten voor aanvang van de schooltijd (8.20 uur en 12.50 uur) gaan de deuren open en kunnen de 
kinderen (en ouders) binnenkomen. Wij verwachten dat kinderen die niet overblijven op zijn vroegst om 
12.50 uur op het schoolplein komen. Ouders verlaten om 8.30 en 13.00 uur de school, zodat de groepen 
met het programma kunnen beginnen. 

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3 t/m 8 dinsdag en donderdag

Bewegingsonderwijs 1 en 2 dagelijks

Op dinsdag en donderdag geeft de vakdocent gymnastiek les in de gymzaal aan de Anjerdreef. Alle 
groepen (1 t/m 8) krijgen één keer per week les van de vakdocent en één keer van de stamgroepleider. 
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6.3 Vakantierooster

De zomervakantie begint op vrijdag 16 juli om 12.00u

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 28 september 2020

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Studiedag 19 november 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 19 februari 2021 28 februari 2021

Studiedag 22 maart 2021

Pasen 02 april 2021 05 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021

Studiedag 25 mei 2021

Studietweedaagse 24 juni 2021 25 juni 2021

Zomervakantie 16 juli 2021 29 augustus 2021

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Prokino, De Paddestoel en BSO Zus en Zo, 
in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties die kinderen van onze school opvangen. De opvang 
tijdens vrije dagen, schoolvakanties en voor-en naschoolse opvang gebeurt op de 
kinderopvangorganisaties.

Prokino heeft als enige aanbieder opvang in ons eigen schoolgebouw. Voor het regelen van de 
kinderopvang moet u zelf contact opnemen met de desbetreffende organisatie.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Directeur ma t/m vrij in overleg

Intern begeleider ma, di, do en vrij in overleg

Anti-pestcoördinator ma, di, woe in overleg

Vertrouwenspersoon ma t/m vrij in overleg

Jeugdcoach op school din in overleg

Jeugdverpleegkundige op afspraak in overleg

Wij willen graag met alle ouders contact onderhouden. Daarom is het op de Kwakel voor alle ouders 
open of zij hun kind naar de stamgroep begeleiden, ook in de midden- en bovenbouw.We hechten wel 
veel waarde aan de zelfstandigheid van de kinderen en  zien graag dat de kinderen in de middenbouw 
na de herfstvakantie zelf naar binnen gaan.

Graag wijzen wij u erop dat u als ouder voor- en na schooltijd altijd welkom bent voor een korte vraag of 
opmerking. De tijd voor aanvang van de lessen is bedoeld om de kinderen te verwelkomen. Na 
schooltijd heeft de stamgroepleider meer rust en ruimte voor een gesprek, graag op afspraak. Verder 
kunt u de stamgroepleider altijd per mail bereiken (zie onze website voor de contactgegevens). De 
stamgroepleiders beantwoorden op hun werkdagen de mail. Uiteraard is het ook mogelijk om een 
afspraak met een stamgroepleider, intern begeleider of de directeur in te plannen. 
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