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Sta aan het stuur van je eigen Avontuur.

De tijd op een basisschool is een belangrijk deel van het leven. Voor de leerlingen, en voor u als 
ouders/verzorgers. In een ritme van de dagelijkse route van en naar school, opgroeien en spelen met 
klasgenoten en vriendjes en bekende gezichten van leerkrachten, biedt de school een veilige omgeving 
waar leerlingen zich kunnen  ontwikkelen. 

Uw kind zit van zijn vierde tot zijn twaalfde op de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met zorg. 
Welbevinden en betrokkenheid, veiligheid en structuur, relatie en autonomie, pedagogisch tact en 
meervoudige intelligentie zijn belangrijke pijlers van Op Avontuur. 

Een kind moet lekker in zijn vel zitten, gezien en gehoord worden, succeservaringen op kunnen doen en 
het gevoel hebben dat ze ‘het’ kunnen. Dit is de voorwaarde voor het leren op Op Avontuur.

Deze schoolgids geeft u, naast de visie- informatie over praktische schoolzaken, een beeld van de opzet 
van de school, het onderwijskundig concept en de wijze waarop het team de school inhoud en vorm wil 
geven. 

De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van onze school (www.basisschool-op-avontuur.nl) en 
er verschijnt regelmatig een update. Grote inhoudelijke wijzigingen worden uiteraard eerst voorgelegd 
aan onze medezeggenschapsraad. Ouders en andere geïnteresseerden die de schoolgids liever op 
papier willen ontvangen kunnen een exemplaar halen op school. Meer informatie over OBS Op 
Avontuur kunt u vinden op www.basischool-op-avontuur.nl 

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Op Avontuur
Sportstraat 3
1767CD Kolhorn

 0224531236
 http://www.basisschool-op-avontuur.nl
 info@obsopavontuur.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Claudia Wilmink c.wilmink@stichtingsurplus.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

105

2021-2022

In het schooljaar 2022-2023 werken wij met 5 (combinatie)groepen:

• groep 1/2
• groep 3
• groep 4
• groep 5/6
• groep 7/8

Op dit moment telt de school 109 leerlingen.

Schoolbestuur

Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 3.159
 http://www.stichtingsurplus.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

welbevinden en betrokkenheid

relatie en autonomiemeervoudige intelligentie

pedagogisch tact veiligheid en structuur

Missie en visie

Sta aan het stuur van je eigen Avontuur! 

Bij ons op school krijg je de mogelijkheid om "Op Avontuur" te gaan en is ons doel dat kinderen aan het 
einde van hun basisschoolperiode zichzelf kunnen en durven te zijn, omdat ze zich niet alleen bewust 
zijn van hun talenten, maar ook van hun grenzen, met andere woorden dat ze een goed zelfbeeld 
hebben.

In een veilige omgeving wordt vanuit de relatie gewerkt aan een zo groot mogelijke betrokkenheid van 
onze leerlingen, en streven wij voor ieder kind een optimaal resultaat van ons onderwijs na. 

Onze werkwijze in de groepen

In de groepen 1 t/m 3 werken wij met thema's. Ieder thema wordt vanuit verschillende intelligenties 
aangevlogen. Zo zijn er zijn taal-, reken-, creatieve-, beweeg-, natuur en techniek- en muzikale 
opdrachten. De thema's duren meestal 4 tot 6 weken. Er is veel ruimte voor inbreng van de kinderen. 
Kinderen werken zowel zelfstandig als samen aan de opdrachten.

Vanaf groep 4 lopen de thema's van de zaakvakken van vakantieperiode tot vakantieperiode. Naast het 
thematisch werken, werken wij ook met verschillende methodes voor de volgende vakken:

• rekenen (Getal en ruimte vanaf groep 3)
• taal (Snappet vanaf groep 4)
• technisch lezen (Actief leren lezen groep 3 en 4)
• spelling (Actief leren lezen in groep 3 en Snappet lessen vanaf groep 4)
• muziek (1,2,3 Zing vanaf groep 1)
• schrijven (Klinkers vanaf groep 3)
• begrijpend lezen (Actief leren lezen groep 3/4 en Nieuwsbegrip XL vanaf groep 5)
• zaakvakken (Blink Wereld vanaf groep 3)
• verkeer (VVN vanaf groep 4)
• Engels (Groove Me vanaf groep 5)

Vanaf groep 4 werken de kinderen op het gebied van taal en spelling op een chromebook met de lessen 
van Snappet. (de kinderen krijgen deze chromebook van school in bruikleen) Ook de kinderen in groep 
3 werken regelmatig op een chromebook van school.

Rondom de school is er een speelbos en een grasveld. Op het plein wordt er door alle kinderen volgens 
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een vast rooster gespeeld. De leerkrachten zijn dan op het plein en houden toezicht.

Iedere groep heeft 2x per week gymles in de naastgelegen gymzaal. Deze lessen worden gegeven door 
een vakdocent van Sportservice Schagen.

Identiteit

Wij hechten veel waarde aan een veilig schoolklimaat. Immers; een kind komt pas tot leren als hij/zij 
zich veilig voelt. Wij zijn daarom regelmatig met de kinderen in gesprek. Samen met de kinderen 
worden aan het begin van ieder schooljaar klasafspraken gemaakt waar een ieder zich aan houdt. 
Gedurende het hele schooljaar komen de sociaal emotionele lessen van de Vreedzame school aan bod. 
In iedere groep wordt omtrent hetzelfde thema gewerkt. Bijvoorbeeld lessen over: "wij horen bij 
elkaar". Een veilig klas- en schoolklimaat komt dan aan bod. Kinderen voelen zich mede door deze 
lessen en ons schoolklimaat vrij om voor hun mening op te komen. Ieders mening doet ertoe.

Met grote regelmaat werken groepjes kinderen met de onderwijsassistent of intern begeleider. 
Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig, andere kinderen juist weer wat meer uitdaging. 
Je mag zijn wie je bent!

Op school is een leerlingraad actief met leerlingen uit alle groepen. Deze komt jaarlijks een aantal 
momenten samen onder leiding van Juf Maike.
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In het schooljaar 2022-2023 hebben wij op school 5 (combinatie)groepen. Iedere leerling krijgt het 
basisprogramma van de jaargroep aangeboden. Daarnaast is er ruimte voor extra verdieping van de 
lesstof of juist herhaling van de lesstof. In iedere groep staat een instructietafel waaraan de leerkracht 
met een klein groepje kinderen kan werken.

Gym

Op maandag en donderdag krijgen alle groepen van de school een gymles aangeboden door een 
vakdocent gym van Sportservice Schagen.

Chromebooks

Op onze school werken we van groep 3 t/m 8 regelmatig op een chromebook van school. De kinderen 
krijgen deze in bruikleen van school. Het chromebook blijft op school. In geval van langdurige ziekte 
van een leerling, kan deze leerling in overleg met school thuis werken op een chromebook van school. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

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

thematisch onderwijs
7 u 30 min 7 u 30 min

bewegingsonderwijs
6 u 30 min 6 u 30 min

werken met 
ontwikkelingsmateriaal 6 u 30 min 6 u 30 min

aanvankelijk rekenen en 
lezen 2 u 30 min 2 u 30 min

sociale en emotionele 
vorming 2 uur 2 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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In de groepen 1-2 wordt gewerkt met thema's. Denk hierbij aan: het restaurant, de boerderij, het 
ziekenhuis, sinterklaas, lente. Het zijn onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. 
Thema’s zijn uitermate geschikt om de link te leggen met de samenleving. Vanuit deze thema’s worden 
activiteiten aangeboden, zoals reken-, taal-, spel-, constructieve-, creatieve-, muzikale- en 
bewegingsactiviteiten. Iedere 4 tot 6 weken staat een ander thema centraal.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs behoefte van een groep worden er keuzes gemaakt 
in de invulling van de onderwijstijd. Dit kan per klas of leerjaar verschillen. Ook al het voorkomen dat 
vakken overlappen en in samenhang worden aangeboden. Zo komt bijvoorbeeld tijdens de lessen 
wereldoriëntatie ook begrijpend lezen en woordenschat aan bod. De invulling van de lestijd is slechts 
een indicatie. 

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

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

Taal
7 uur 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min

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

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 2 uur 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min

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

Bewegingsonderwijs
1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min

sociale vorming en 
levensbeschouwing 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

schrijven
2 uur 2 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

begrijpend lezen
1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Gymlokaal
• Speelbos naast de school 
• Ruim schoolplein voor de school en patio achter de school
• Eigen schoolbibliotheek
• VSO, BSO en Peuteropvang door SKRS Schagen
• Keuken voor kinderen

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
SKRS Schagen.

SKRS Schagen biedt 3 dagen per week voor- en vroegschoolse educatie aan met aansluitend de 
peuteropvang. De peuters worden hier op een verantwoorde wijze voorbereid op de basisschool. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Stichting Surplus heeft een vaste invalpool. Mocht een leerkracht ziek zijn, en er is geen invaller 
beschikbaar, dan vangen wij de leerlingen de eerste dag op. De dag daarna krijgen de kinderen waar 
mogelijk schoolwerk mee en blijven zij thuis. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Bij ons op OBS Op Avontuur werkt een enthousiast team.

De verdeling voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt:

• groep 1/2: Fenny Kaan, Monique Bruin en Marleen Stoffers
• groep 3: Astrid Kager en Annet Bleeker
• groep 4: Annet Bleeker en Hilly Hofstra
• groep 5/6: Chantal Bakelaar en Ingeborg Vries
• groep 7/8: Roel Greven en Marleen Stoffers

Naast de leerkrachten werken ook de volgende personen bij ons op school:

• Maike Groen (intern begeleider): dinsdag en donderdag
• Jolanda Oterdoom (onderwijsassistent): dinsdag t/m vrijdag
• Carina Harzing (administratief medewerker): donderdag
• Dick Pankras (conciërge): donderdag of vrijdag
• Vakdocent gym van Sportservice Schagen: maandag en donderdag
• Regelmatig zijn er ook (LIO)stagiaires in de school
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Daarnaast biedt de SKRS ook 3 dagen per week naschoolse opvang (BSO). Er is sprake van een warme 
overdracht. Waar mogelijk werken wij ook samen, bijvoorbeeld tijdens thema's in de onderbouw of 
vieringen. 

Aanmelden gaat via SKRS (info@skrs.nl).

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

In school(jaar)plan 22-23 staan de volgende ontwikkelingen op onze agenda:

1. Betrokkenheid van leerlingen vergroten middels inzetten van betrokkenheidsverhogende 
factoren, een duidelijk sporenbeleid en een leerrijke leeromgeving.

2. Eigenaarschap van leerlingen vergroten. Kinderen leren goede persoonlijke doelen te stellen en 
kunnen deze evalueren. 

3. Het ontwikkelen van een nieuw rapport. Deze gaat 2x per jaar mee naar huis en gaat over de 
behaalde resultaten van de leerling.

4. Het implementeren van de nieuwe rekenmethode voor de groepen 4 t/m 8 (Getal en Ruimte 
Junior) welke zowel digitaal als op papier aangeboden kan worden (groep 3 werkt al met deze 
methode).

5. Het implementeren van de nieuwe methode voor zaakvakken: Blink Wereld geïntegreerd. Door 
het werken met deze methode kunnen wij thematisch werken en zijn er verdiepende teksten 
waarmee wij begrijpend lezen tevens een boost kunnen geven.

6. Het implementeren van een nieuwe leesmethode in groep 3 en 4: Actief Leren lezen. 
7. Teamscholing door Bea Pompert in de onderbouwgroepen met als doel het goed observeren en 

stimuleren van de spelontwikkeling, waarbij we kinderen helpen om te ontwikkelen naar 
volgende fase in rollenspel. In ons aanbod in de onderbouw worden taal, rekenen en lezen op een 
betekenisvolle manier gekoppeld aan het thema.

Doelen in het schoolplan 

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.

Hoe bereikt de school de doelen?

Voor alle doelen/ ontwikkelpunten is een werkgroep samengesteld, bestaande uit leerkrachten met 
affiniteit voor het onderwerp, die de voortgang bewaakt, acties initieert en rapporteert in 
schoolmonitor en een kwaliteitskaart.

1. Betrokkenheid van leerlingen vergroten. Dit gaan wij bereiken middels het inzetten van 

Hoe bereiken we deze doelen?
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betrokkenheidsverhogende factoren en het toepassen van een duidelijk sporenbeleid . Er zijn 
verschillende teammomenten gepland om samen te leren hoe wij de betrokkenheid van kinderen 
kunnen vergroten. Ook kijken wij naar de leerrijke leeromgeving die daarvoor mede nodig is. Deze 
teamscholing staat onder leiding van Tweemonds. Zij bieden studiedagen en ook coaching on the job. 
Dit onderdeel wordt op twee momenten geëvalueerd in Mijn Schoolmonitor. Door IB en directie wordt 
een kwaliteitskaart opgesteld. De kosten van Tweemonds worden gedekt vanuit NPO gelden. Voor de 
leerrijke leeromgeving is er een budget van 30.000 welke wij kunnen aanvragen bij het Alle Kansen 
Fonds.

2. Eigenaarschap van leerlingen vergroten. En het leren werken met een portfolio. De werkgroep 
portfolio stuurt dit onderdeel aan. Zij zorgen ervoor dat voor iedere portfolio dit onderdeel op de 
agenda van werkvergaderingen komt te staan. Het onderdeel eigenaarschap gaan wij verbeteren met 
hulp van Tweemonds. Zij doen dit vooral door coaching on the job. Het portfolio wordt een 
werkdocument dat op school blijft en krijgt dus een andere indeling dan het huidige portfolio. Het 
rapportagedeel komt in een apart document (zie punt 3) Ook worden er doelen gesteld op het gebied 
van kindgesprekken. Deze gaan wij olv Tweemonds oefenen en evalueren. 

3. Ontwikkelen van een nieuw rapport. De werkgroep portfolio gaat hiermee aan de slag. Ouders 
worden tijdens een koffie/thee moment uitgenodigd om mee te praten over het rapport. En er worden 
ook ouders gevraagd naar hun feedback op de proefversie van het nieuwe rapport.

4. In juni 2022 komt een methodespecialist op school voor een uitleg over het werken met de methode. 
De werkgroep rekenen zorgt ervoor dat het werken met de nieuwe methode op de agenda komt te 
staan van de werkvergaderingen om een goede doorgaande lijn van ons rekenonderwijs te waarborgen.

5. In april 2022 is een methodespecialist van Blink bij ons op school geweest voor de uitleg van de 
methode en aan de hand daarvan hebben wij een keuze gemaakt om geïntegreerd te gaan werken. Aan 
het begin van het schooljaar krijgen wij een uitleg over het werken met de methode door een 
medewerker van Blink. Er is een werkgroep Blink samengesteld. Zij gaan net als de werkgroep rekenen 
zicht houden op de goede doorgaande lijn en het evalueren van het werken met de methode.

6. Invoeren van de nieuwe methode lezen voor de groepen 3 en 4: Actief leren lezen. Actief Leren 
Lezen is een methode voor technisch en begrijpend lezen, spelling en woordenschat . In het schooljaar 
2021-2022 is een weloverwogen keuze gemaakt voor deze methode. Aan het begin van het schooljaar 
volgt een starttraining voor de leerkrachten van groepen 3 en 4. Waar nodig kunnen zij expertise van de 
methodespecialisten vragen. De leerkrachten van groepen 3 en 4 vormen samen de werkgroep Actief 
Leren Lezen.

7. In samenwerking met de Mient en de Snip volgen de onderbouwleerkrachten de cursus van Bea 
Pompert gericht op spelontwikkeling. De doelen zijn in overleg met Bea opgesteld en worden tijdens 
iedere bijeenkomst geëvalueerd. 
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Het ondersteuningsprofiel van de school is te vinden op onze website. In dit document kunt u lezen wat 
de school kan bieden op het gebied van passend onderwijs. Voor vragen over het ondersteuningsprofiel 
kunt u op school terecht bij de directie of de intern begeleider.

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. Het plan wordt jaarlijks met het team 
geëvalueerd en bijgesteld en besproken met de MR van de school. Op Avontuur heeft een zogenaamd 
ondersteuningsprofiel opgesteld en beschreven welke basisondersteuning de school kan bieden. 

Niveau 1 : Algemeen aanbod in de groep door de leerkracht. De belangrijkste taak op onze school is 
weggelegd voor de leerkracht. De volgende kwaliteiten van de leerkracht vormen de basis voor goede 
zorg aan onze leerlingen:    geeft de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid tot leren is duidelijk op de 
hoogte van en gebruikt onderwijskundig verantwoorde methoden stelt duidelijke doelen, afgestemd 
op de mogelijkheden van het kind geeft effectieve instructie en verwerking   voert een goed 
klassenmanagement -hanteert een leerlingvolgsysteem  schept een positief werkklimaat                              
                             

Niveau 2:  Extra zorg binnen de klas. De leerkracht geeft een afgestemd aanbod middels het 
groepsplan van de methode en geeft  extra begeleiding /instructie op basis van de 
signaleringsgegevens (methode afhankelijke toetsen, observaties en mijn Kleutergroep) die hij/zij met 
de intern begeleider heeft besproken.  De onderwijsbehoeften van de leerling worden genoteerd in het 
DGO binnen het Leerling Volg Systeem (LVS), zodat de leerling goed kan worden gevolgd.  

Niveau 3*: Speciale zorg. De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider als het 
zorgaanbod niveau 2 onvoldoende effect heeft. Op basis van systematisch verzamelde informatie 
verkennen de leerkracht en de intern begeleider oplossingen voor het probleem en stellen 
vervolgstappen op. In overleg kan besloten worden om de leerling extra ondersteuning te geven o.l.v. 
de onderwijsassistent. De leerkracht start in overleg met de ouders en waar mogelijk het kind een 
groeidocument met het oog op mogelijke aanmelding binnen het Ondersteuningsteam (OT) van de 
school. Dit is niet altijd nodig indien er preventieve ondersteuning wordt gegeven. Naast 
de groepsbesprekingen worden OT bijeenkomsten gepland. Het OT bestaat uit de directeur, intern 
begeleider, orthopedagoog van de OBD (Onderwijs Begeleidingdienst), ouders en de leerkracht. Indien 
nodig, is het mogelijk om een extern deskundige uit te nodigen vanuit het 
SWV (Samenwerkingsverband Noord Holland Noord) en/ of logopedisten en fysiotherapeut. Het doel 
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van deze bijeenkomst is om de onderwijsbehoefte van de desbetreffende leerling goed af te stemmen, 
te intensiveren en te structureren. De leerling wordt door de leerkracht aangemeld middels het 
groeidocument. 

*Jolanda, onze onderwijsassistent, ondersteunt deze kinderen op zorgniveau 3.

Niveau 4 : Speciale zorg vanuit het Ondersteuningsteam. Als de leerling onvoldoende vooruitgang 
boekt, wordt externe hulp ingeschakeld. De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider 
en meldt de leerling middels het groeidocument aan bij het OT bestaande uit een orthopedagoog, de 
ouders en leerkracht van de betreffende leerling, de directeur en de intern begeleider. De beschikbare 
leerling gegevens worden tijdens de bijeenkomst besproken. Het voltallige OT bespreekt welke 
stappen nodig zijn voor deze leerling. Als de uitkomst van de te volgen stappen bekend zijn, worden 
deze in het groeidocument verwerkt. De leerkracht stelt eventueel, mede op basis van de adviezen 
en/of externe diagnosegegevens een plan van aanpak op en voegt dit toe aan het groeidocument. De 
leerkracht voert dit vervolgens uit, eventueel ondersteund door de Intern Begeleider, een collega en/of 
een externe deskundige. 

Na evaluatie wordt een voortgangsbeslissing genomen. Dit kan zijn: 

• teruggaan naar een van de eerdere niveaus van aanbod (niveau 1, 2, 3);
• doorgaan met de begeleiding  op niveau 3;
• einddoelen en tussendoelen van de leerling aanpassen aan zijn/haar mogelijkheden ;    
• dat nader onderzoek gewenst is . 

Wij brengen meerdere keren per jaar alle kinderen in kaart en daarnaast bepalen we (in overleg met 
ouders) wat zij nodig hebben. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Dyslexiespecialist

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden hebben wij voor het 
schooljaar 2022-2023 voor de de volgende interventies gekozen:

- voor 3 dagen in de week is er een leerkracht boventallig aanwezig in de school. 2 dagen wordt deze 
leerkracht ingezet in groep 1/2 en 1 dag in groep 5/6.

- er is gekozen voor een enkele groep 3 en een enkele groep 4. Dit zijn relatief kleine groepen waardoor 
er meer extra aandacht voor de kinderen is.

- in groep 7/8 is het hele schooljaar 3 dagen in de week een LIO stagiaire in de groep, waardoor er ook 
veel extra ruimte beschikbaar is voor de leerkracht om specifieke leerlingen te begeleiden.

- 4 dagen in de week is onze vaste onderwijsassistent werkzaam bij ons op school.
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• Intern begeleider

Wij werken samen met de dyslexiespecialisten van het RID en Eges.

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Wij volgen de lessen van Vreedzame school. Daarnaast kunnen kinderen ook begeleiding krijgen van 
onze IB-er of van de leerkracht die geschoold is in Rots en Water.

Ook kunnen wij waar nodig een gedragsspecialist vragen om met ons mee te kijken en advies te 
geven.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Als kinderen hulp nodig hebben op het gebied van gedrag, werkhouding en taakaanpak gaat dit in 
overleg met onze IB-er. Tevens wordt waar nodig Taakspel ingezet of expertise van buitenaf 
ingehuurd, zoals gedragsspecialisten.

Het team volgt een scholing van Tweemonds en gaat 2x per jaar naar de Masterclass van CPC. Bij 
beide organisaties staat ook het gedrag van de kinderen centraal.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• vakdocent gym

2 dagen in de week is een vakdocent van Sportservice Schagen bij ons werkzaam op school. Zij werkt 
met alle groepen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Welbevinden en betrokkenheid in een veilige omgeving staan bij ons hoog in het vaandel. Een kind 
komt pas echt tot leren als hij/zij zich veilig voelt.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling/vorming werken wij bij ons op school met de methode: de 
Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen 
mensen.

De lessen worden wekelijks vanaf groep 1 aangeboden en bestaan uit verschillende blokken. Zo staat er 
dus iedere periode hetzelfde thema in de hele school centraal. In iedere klas worden afspraken 
gemaakt: zo gaan wij met elkaar om. Wat wij belangrijk vinden:

• Begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling 
• Sturen op gewenst gedrag 
• Het realiseren van een positief klimaat in alle groepen 
• Klassen- en schoolregels zijn voor iedereen duidelijk, men spreekt dezelfde taal
• Pestgedrag wordt direct aangepakt, en ouders worden op de hoogte gesteld

Juf Chantal is geschoold in Rots en Water. Het Rots en Waterprogramma is een weerbaarheidstraining 
voor jongens en meisjes met meerdere doelstellingen. De ontwikkeling van fysieke weerbaarheid is 
namelijk niet alleen doel op zich, maar vooral ook een middel om mentale en sociale vaardigheden te 
ontwikkelen. Rots en Water maakt gebruik van ervarend leren en lichamelijk georiënteerde 
oefeningen. Hierdoor wordt het lichaamsbewustzijn vergroot en kunnen kinderen tijdens het oefenen 
gecoached worden op inzicht en ervaring met hun reactiepatronen en een groter emotioneel- en 
zelfbewustzijn. Tijdens de training krijgen kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om 
sociaal en mentaal sterk te zijn en om vertrouwen te hebben in jezelf en in anderen. De training geeft 
kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De fundamenten van een 
Rots en Watertraining zijn:

• zelfvertrouwen
• zelfreflectie
• zelfbeheersing.

Een Rots en Watertraining schept een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier en uitdaging 
kunnen leren over hun gedrag en de principes van een goede houding. Kinderen leren wat sterk en 
bewust sociaal gedrag is. Ze leren op zichzelf te vertrouwen en hun energie op een positieve manier te 
gebruiken.

Waar nodig worden deze lessen door juf Chantal ingezet in de groepen 5 t/m 8.

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

Binnen de school wordt sociale en fysieke veiligheid gemonitord m.b.v. vragenlijsten van Vensters PO 
gericht op leerling tevredenheid en veiligheid.  De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen online een 
leerling vragenlijst in. Deze informatie wordt geanalyseerd. Waar nodig worden er vervolgacties 
ingezet, vaak in samenwerking met ouders.

In groep 1/2 werken wij met het leerlingvolgsysteem van Mijn Kleutergroep. Een van de vele 
onderdelen in dit programma is het observeren en registreren van de sociaal emotionele ontwikkeling.

In de groepen 3 t/m 8 werken wij met het Iep leerlingvolgsysteem. Het onderdeel hart en handen geeft 
ons ook inzicht op sociaal emotioneel gebied.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Groen m.groen@stichtingsurplus.nl

vertrouwenspersoon Groen m.groen@obsopavontuur.nl

vertrouwenspersoon Hofstra h.hofstra@obsopavontuur.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij maken gebruik van Social Schools. Via dit ouderplatform communiceren wij met u, en u met ons. 
Ook is hier een schoolagenda te vinden met alle evenementen die plaatsvinden. Hiernaast plaatsen 
leerkrachten regelmatig berichten over wat er speelt in de klas en vragen zij soms om hulp. Dit allemaal 
om de ouderbetrokkenheid te stimuleren. Oudergesprekken worden ook gepland via deze app. Nieuwe 
ouders krijgen via de mail een toegangscode voor toegang tot het platform.  Als er ouders zijn die geen 
computer hebben gaan wij met hen in overleg hoe zij op de hoogte willen blijven.

In september organiseren wij informatieavonden voor de ouders met informatie over het schooljaar. In 
november vinden er ouder-kind gesprekken plaats over het welbevinden in de groep  aan de hand van 

Ouders en het leren – Onderwijs doe je samen!

We zien de school als een verlengde van de opvoeding thuis, waarbij een goede samenwerking tussen 
team en ouders/verzorgers een eerste vereiste is. Wij verwachten dan ook van de ouders/verzorgers dat 
zij informatie over het kind die voor de school relevant is, aan ons doorgeven. Wij spreken hier over de 
driehoek: leerling- ouders -school welke onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Leerlingen leren beter 
en gaan met meer plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Goed en betekenisvol 
communiceren met ouders en persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders zijn dan ook 
belangrijke uitgangspunten. Een goede communicatie tussen de leerkracht en ouders doet het sociaal-
emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen. 

We merken dat veel ouders/verzorgers zich betrokken voelen bij onze school en dat waarderen we zeer. 
Op Avontuur heeft de hulp van de ouders/verzorgers hard nodig, niet alleen voor hand- en 
spandiensten tijdens festiviteiten of andere activiteiten, maar ook met betrekking tot het onderwijs 
zelf.

Op Avontuur is een laagdrempelige school, waarin de ouders/verzorgers hun vragen en problemen 
durven en ook mogen voorleggen. We proberen samen problemen in een prettige sfeer op te lossen, 
waarin we luisteren naar elkaars meningen en opvattingen en uitgaan van wederzijds vertrouwen in 
elkaar.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

18



Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over OBS Op Avontuur kunt u dit melden bij de directie via 0224 531236. De 
school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en 
meningsverschillen.  Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage. 

We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid 
bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school 
met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting 
Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen. Wilt u hierover meer weten dan kunt u 
contact opnemen met Chantal Bakelaar of Hilly Hofstra, de 'contactpersonen klachten' voor onze 
school. 

Contactgegevens: 

• Chantal Bakelaar: c.bakelaar@stichtingsurplus.nl 
• Hilly Hofstra: h.hofstra@stichtingsurplus.nl

Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie 
voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt 
medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige 
vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon van Surplus. Zij staan volledig buiten onze organisatie. 
Gegevens van deze vertrouwenspersonen krijgt u, op verzoek, van bovengenoemde contactpersonen 
Klachten op school. Het is mogelijk dat u noch de directeur van de school noch de contactpersonen van 
onze school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, 
Paul Moltmaker, op tel. 0224-274555. Hij kan u ook in contact brengen met de vertrouwenspersonen.

Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot Onderwijsgeschillen op tel. 030 280 95 90.Het adres is 
postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie op http://www.onderwijsgeschillen.nl/.Voor het 
melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen 
met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief 
te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.  

een vooraf ingevulde vragenlijst. Tijdens dit gesprek zijn zowel de ouders als de leerling aanwezig. Eind 
februari en eind juni krijgen de kinderen een rapport mee naar huis met hun resultaten. In februari 
vinden er dan ouder-kind gesprekken plaats voor alle leerlingen. De ouder-kind gesprekken in juni zijn 
facultatief. 

Tussen de geplande oudergesprekken zijn ouders altijd welkom om in gesprek te gaan. Wij zullen ook 
contact met ouders opnemen als wij dat nodig achten.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 52,50

Daarvan bekostigen we:

• Koningsspelen

• Schaatsen op de ijsbaan in Hoorn 

• Versnapering tijdens vossenjacht

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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.

• Activiteiten Team (AT)
• Informatieavonden

De MR heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en aan het 
schoolbestuur standpunten kenbaar te maken en voorstellen te doen. Ten aanzien van sommige 
schoolzaken heeft de MR adviesrecht. De MR wil graag aanspreekpunt zijn voor ouders die bepaalde 
problemen signaleren die te maken hebben met een groep of de gehele school. Hetzelfde geldt echter 
voor ideeën omtrent de school. De MR brengt de problemen of ideeën onder de aandacht van de 
directie.

Leden van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad zijn: Patricia Dros  (voorzitter) en Denise van 
Zweeden. De leerkrachtgeleding bestaat uit Astrid Kager en Chantal Bakelaar. 

Het Activiteiten Team (AT) houdt zich bezig met het organiseren van de festiviteiten op school. U moet 
hierbij denken aan festiviteiten omtrent Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes etc., maar ook de 
school aankleden naar gelang de diverse seizoenen en thema’s. Ook verzorgt het AT de 
schoolfotograaf, het schaatsuitje en hulp bij musical/eindfeest. Aan het begin van het schooljaar doet 
het AT verslag van de activiteiten van het vorige jaar waarin ook de financiën worden behandeld. Dit 
houdt in: Een verantwoording over het afgelopen schooljaar en een begroting voor het komend jaar. 

Aan de hand van het totaal aantal leerlingen en de te verwachten kosten wordt de ouderbijdrage 
vastgesteld.
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Vrijwillige ouderbijdrage

Groep 1 t/m 7: € 52,50

Groep 8 : € 77,50

 

Voor het kamp van groep 8 wordt een aparte vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit verklaart het verschil in 
ouderbijdrage voor groep 8.

NB. Wij hopen dat alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen, zodat het mogelijk blijft zoveel 
mogelijk leuke activiteiten voor alle kinderen te blijven organiseren. 

Mochten er redenen zijn dat u deze bijdrage niet kan betalen, dan zijn er regelingen te treffen, 
bijvoorbeeld in termijnen betalen. In sommige gevallen kan ook de Gemeente u bijstaan om deze 
ouderbijdrage te betalen. U kunt voor meer informatie bij de directeur terecht. De wetgeving over de 
vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Hierin staat o.a. dat scholen geen 
kinderen mogen uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
• Telefonisch
• Via een briefje

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Middels een verlofaanvraagformulier. Te verkrijgen bij de directie.

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

4.4 AVG

Als school hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan 
om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Hoe wij omgaan met privacy leest u in het privacybeleid en de privacyverklaring op de website van ons 
schoolbestuur Stichting Surplus.

Privacy Surplus
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse 
toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en 
vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. 

Wij werken met het IEP leerlingvolgsysteem. Kleuters worden gevolgd via mijn Kleutergroep.

Halverwege en aan het einde van het schooljaar maken wij met het hele team een Trendanalyse n.a.v. 
de toetsscores. Hieruit volgt een plan van aanpak voor de komende periode.

De doorgaande lijn wordt voor een groot deel bewaakt het systematisch doorlopen van de cyclus van 
het handelingsgericht werken. De leerkrachten volgen de vorderingen systematisch door het 
analyseren van het gemaakte werk, observaties, diagnostische gesprekken, methode afhankelijk en 
onafhankelijke toetsen en de eindtoets. 

Leerlingen worden middels het portfolio betrokken bij hun eigen leerproces. De methode 
onafhankelijke toetsen worden volgens de toets kalender, welke is opgesteld door de intern begeleider, 
afgenomen. In het leerlingvolgsysteem van IEP registreren we de resultaten van de methode 
onafhankelijke toetsen. Het leerlingvolgsysteem geeft ons niet alleen goed inzicht in de cognitive 
ontwikkeling van de leerling, groep en school, ook de sociaal emotionele ontwikkeling wordt getoetst 
en in kaart gebracht. De resultaten worden na analyse vertaald in een plan van aanpak (didactisch 
groepsoverzicht en groepsplan) dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Het effect van 
het plan van aanpak worden cyclisch besproken tijdens leerling besprekingen, groepsbesprekingen en 
n.a.v. klasbezoeken. 

Indien nodig wordt er expertise van derden ingeschakeld middels het groeidocument tijdens een 
ondersteuningsteam waarbij de orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband aanwezig. 

De school evalueert de kwaliteit van haar opbrengsten tijdens de trendanalysebespreking. Wijstellen 
school specifieke doelen op inhoud en in vaardigheidsscores. In de groepsadministratie bundelen wij de 
resultaten en analyses van de methode gebonden toetsen, de vervolg stap wordt opgenomen in de 
dagplanning. 

Er is een duidelijke zorgstructuur. De leerkrachten zijn bekend met de uitgangspunten van 
handelingsgericht werken en kunnen deze uitgangspunten toepassen in hun dagelijkse praktijk. 

Samenvattend:

• De leerkrachten volgen de vorderingen van de leerlingen systematisch. (regelmatig controleren 
van het gemaakte werk, dagelijkse observaties van leerlingen in werksituaties, deelonderzoeken 
bij hapering in de ontwikkeling, methode (on)afhankelijke toetsen bij verschillende leergebieden, 
eindtoets groep 8)

• De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen 
van leerling-prestaties.  (De ontwikkeling van onze leerlingen t.a.v. het landelijke gemiddelde 
wordt m.b.v. het IEP leerlingvolgsysteem (LVS) gevolgd. Twee keer per jaar worden deze 
onafhankelijke toetsen afgenomen. Het LVS geeft ons een goed inzicht in de cognitieve 
ontwikkeling van een leerling, de groep en de school.

5 Ontwikkeling en resultaten
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• De school gaat de effecten van de zorg na. (o.a. leerling besprekingen, klassenbezoeken)
• De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten. (o.a. trendanalyse)
• De school evalueert regelmatig het onderwijsproces.

5.2 Resultaten 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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
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In het schooljaar 2020-2021 is er landelijk, in tegenstelling tot het vorige jaar, wel weer een eindtoets 
afgenomen in groep 8. De coronatijd heeft invloed gehad op de uitslagen van de IEP eindtoets. Wij 
hebben de kinderen echter een passende, kansrijke, verwijzing meegegeven. Deze verwijzing komt tot 
stand aan de hand van de Iep-resultaten, observaties van de leerkrachten gedurende de acht 
schooljaren en methode toetsen. Daarnaast neemt SchoolOnderwijsService halverwege groep 7 de 
NSCCT af. De methode onafhankelijke test geeft inzicht in het IQ en daarnaast wordt deze score 
vergeleken met het beeld dat het Iep leerlingvolgsysteem laat zien.

hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Op Avontuur
95,1%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Op Avontuur
56,9%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 28,6%

vmbo-(g)t 21,4%

vmbo-(g)t / havo 14,3%

havo 14,3%

havo / vwo 21,4%

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het is een 
weloverwogen advies voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, 
aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere 
eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel 
nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Wij krijgen terug van de VO scholen dat ons advies juist is.

Onze leerlingen stromen uit naar de VO scholen in Schagen. Er vindt een goede overdracht plaats.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
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maatschappij.

Zelfsturing

Veiligheid en structuurSamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij 
leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en 
omgangsvormen. De sociale veiligheid op school is gebaat bij een sfeer waarin harmonie en respect 
centraal staan en waarin pesten en ander agressief gedrag niet worden getolereerd. Om dit te 
bewerkstelligen is er sprake van een schoolbrede aanpak met duidelijke normen en regels. De 
leerkrachten dragen deze normen uit en laten voorbeeldgedrag zien.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een tweejaarlijkse 
vragenlijst af via 'Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau'. Op Avontuur vindt het belangrijk 
om inzicht te hebben in hoe personeelsleden, leerlingen en ouders/verzorgers de sociale veiligheid in en 
rondom school ervaren. In de leerling-/ ouder-/ en personeelstevredenheidsonderzoeken komen 
onderwerpen aan de orde die bij dit thema aansluiten. Zo wordt in deze tevredenheidsonderzoeken 
ingegaan op de aanpak van pestgedrag, de begeleiding van gedragsproblemen, de sfeer op school, de 
aandacht voor normen en waarden, de duidelijkheid van schoolregels en de rust en orde in de school. 
De resultaten van de KMPO worden omgezet in adviezen en/of aanpassingen in overleg met team en 
de MR

Binnen de school wordt gewerkt met het programma De Vreedzame School. De Vreedzame School is 
een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te 
lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor 
de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie verdeeld over 6 blokken met 
een vast thema. In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten 
centraal:

• het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
• het creëren van een positieve sociale en morele norm
• het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Daarnaast is juf Chantal geschoold in Rots en Water. Dit is een weerbaarheidsprogramma dat wij, waar 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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nodig, kunnen inzetten in de midden-en bovenbouw. In het schooljaar 2022-2023 gaat ook meester 
Roel zich laten scholen in Rots en Water.

Taakspel wordt waar nodig preventief ingezet.

Leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen de vragenlijst leerlingtevredenheid en veiligheid van Vensters in.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

6.2 Opvang

Op school wordt gewerkt met een continurooster.

Om 8.20 gaat de school open en luidt de eerste bel. Om 8.30 uur luidt de tweede bel en begint de les.

Tijdens de lunchpauze eten de kinderen met de leerkracht een broodje in de klas. De leerkracht gaat 
vervolgens met de kinderen naar buiten.

Om 14.00 uur is de school uit.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 - 17:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 - 17:30

Woensdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 - 17:30

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Maandag: Voorschoolse opvang en BSO door SKRS
Dinsdag: Voorschoolse opvang en BSO door SKRS
Donderdag: Voorschoolse opvang en BSO door SKRS
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 29 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKRS (intern), SKDH (extern) en de 
Hooijbergh (extern), in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Met ingang van maart 2021 wordt door de SKRS ook buitenschoolse opvang aangeboden in school op 
dinsdag en donderdag.

Ook worden er kinderen opgehaald door de Keet en de Hooijberg (extern)

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Studiedagen schooljaar 2022-2023:

• vrijdag 30 september
• maandag 3 oktober
• vrijdag 28 oktober
• donderdag 17 november
• maandag 27 maart 
• dinsdag 28 maart 
• vrijdag 9 juni
• maandag 12 juni
• donderdag 6 juli

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag, dinsdag en donderdag 8.00-16.30 uur

Leerkrachten maandag t/m vrijdag 14.15-16.30 uur

Intern begeleider dinsdag en donderdag 8.00-16.30 uur

School maatschappelijk werk dinsdag 12.30-14.30 uur

Net als vorig schooljaar wordt ook dit schooljaar het schoolmaatschappelijk werk (SMW) uitgevoerd 
door Incluzio Hollands Kroon. Het SMW kenmerkt zich door een laagdrempelig contact waarbij in 
maximaal 5 gesprekken een antwoord wordt gegeven op (lichte) vragen rondom opvoeden en 
opgroeien. Het SMW is niet alleen voor ouders maar ook voor kinderen en medewerkers van school 
wanneer zij een vraag hebben. Voor Op Avontuur is Karin van der Oord uw vaste aanspreekpunt. Op 
dinsdagmiddag van 12.30-14.30 is zij aanwezig op school en kunt u binnenlopen voor al uw vragen 
rondom opgroeien en opvoeden. In een aantal gesprekken gaan zij samen met u op zoek naar een 
passend antwoord op uw vraag. In de rol als School Maatschappelijk Werker hebben zij een goede 
kennis van andere hulpvormen en organisaties. Hierdoor kunnen zij u verder helpen, ook als er 
onverhoopt meer ondersteuning of zorg nodig is
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