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Voorwoord
Beste lezer,
deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt.
We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR). De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van de school https://www.basisschool-opavontuur.nl/
Ouders en andere ge nteresseerden die de schoolgids liever op papier willen ontvangen kunnen een
exemplaar halen op school.
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van OBS Op Avontuur.
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Op Avontuur
Sportstraat 3
1767CD Kolhorn
 0224531236
 http://www.basisschool-op-avontuur.nl
 info@basisschoolopavontuur.nl
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Schoolbestuur
Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus
Aantal scholen: 24
Aantal leerlingen: 3.279
 http://www.stichtingsurplus.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Claudia Wilmink

c.wilmink@stichtingsurplus.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

112

2019-2020

In het schooljaar 2020-2021 werken wij met 5 combinatiegroepen. Op dit moment telt de school 112
leerlingen.

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
Welbevinden en veiligheid

Competentie

Relatie

Meervoudige intelligentie

Autonomie

Missie en visie
Sta aan het stuur van je eigen Avontuur! 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. Bij ons op school krijg je de mogelijkheid om "Op Avontuur" te gaan en
je eigen talenten te leren kennen. We willen dit bereiken door onderwijs op maat te bieden en daarbij
de kracht van interactief leren te gebruiken.
Onze werkwijze in de groepen
Er wordt vanaf groep 1 gewerkt met thema's. Wij gaan daarbij uit van de werkwijze van 4x Wijzer
waarbij ieder thema vanuit verschillende intelligenties wordt aangevlogen. Er zijn taal-, reken-,
creatieve-, beweeg-, natuur en techniek-, samenwerkings-, individuele- en muzikale opdrachten.
Deze verschillende intelligenties komen ook terug in onze talentenarchipel: een schatkaart met
verschillende eilanden. Zo is er een taaleiland en een rekeneiland. Maar ook een natuur- en techniek
eiland, een muziekeiland, een samen eiland, een ik eiland, een beweegeiland en een doe eiland. In de
middenruimte zijn wij bezig met het creëren van leereilanden; werkplekken waar de kinderen
zelfstandig kunnen werken met materialen die horen bij een eiland. Dit zal in het schooljaar 2020-2021
verder vormgegeven worden met nieuw meubilair en nieuwe materialen.
Naast het thematisch werken, werken wij ook met verschillende methodes voor de volgende vakken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rekenen
taal
spelling
muziek
schrijven
begrijpend lezen
zaakvakken
verkeer
Engels

Vanaf groep 4 werken de kinderen op het gebied van rekenen, taal en spelling op een tablet van
Snappet. De kinderen krijgen deze tablet van school in bruikleen. Vanaf groep 7 wordt er op een
Chromebook van Snappet gewerkt (ook in bruikleen van school).
Rondom de school is er een speelbos en een grasveld. Op het plein wordt er met alle kinderen
tegelijkertijd gespeeld. Iedere groep heeft 2x per week gymles in de naastgelegen gymzaal, waarvan 1x
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per week van een vakdocent van Sportservice Schagen.

Prioriteiten
Ontwikkelingen voor het schooljaar 2019-2020:
Dit schooljaar gaan wij werken aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het werken met een portfolio vanaf groep 1
Het invoeren van "Mijn Kleutergroep" leerlingvolgsysteem in groep 1/2
Het invoeren van het "IEP leerlingvolgsysteem" voor groep 3 t/m 8 met de daarbij horende
toetsen
In samenwerking met het team van OBS de Snip deelnemen aan een cursus Maakkunde (vanuit
NEMO) met als doel natuur en techniek een zichtbare plek binnen ons onderwijs te geven.
Het verder implementeren van het werken met de leereilanden in combinatie met 4 keer wijzer
Het invoeren van de methode 1,2,3 Zing.
Het creëren van een goede doorgaande lijn m.b.t. Snappet
Het invoeren van een nieuwe rekenmethode (Getal en Ruimte) in groep 3
het zichtbaar maken van de doelen van begrijpend lezen

Ontwikkelingen voor het schooljaar 2020-2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigenaarschap van leerlingen vergroten
De betrokkenheid van de leerlingen vergroten
Het werken met het portfolio verder vormgeven, met meer inbreng vanuit de kinderen
Het verbeteren van ons rekenonderwijs in combinatie met bewegend leren
Vervolgtraject Maakkunde in samenwerking met OBS de Snip. Tevens het aanschaffen van
techniek materialen
Implementeren 1,2,3, Zing. Tevens het aanschaffen van nieuwe muziek instrumenten
Inrichten van een leerrijke middenruimte met een duidelijke plaats voor onze leereilanden en
aantrekkelijke materialen
Aanschaffen van nieuw meubilair voor de groepen 3 t/m 8

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. Kinderen voelen zich mede
daardoor vrij om voor hun mening op te komen. Ieders mening doet ertoe.
Met grote regelmaat werken groepjes kinderen met de onderwijsassistent of intern begeleidster.
Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig, andere kinderen juist weer wat meer uitdaging.
Je mag zijn wie je bent!

5

2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij op school 5 combinatiegroepen:
•
•
•
•
•

groep 1/2 Juf Monique en juf Hilly
groep 3/4 Juf Astrid en Juf Chantal
groep 4/5 Juf Annet en Juf Chantal
groep 6/7 Juf Fenny en Juf Ingeborg
groep 7/8 Meester Roel en Juf Imke

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 heeft juf Monique nog bevallingsverlof. Juf Imke vervangt
haar tijdens het verlof.
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.
Op maandag krijgen alle groepen van de school een gymles aangeboden door een vakdocent gym van
Sportservice Schagen.

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

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
onderwijs op afstand en blijven zij thuis.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Op school werken wij met de volgende methodes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezen: Lijn 3 (groep 3), BOUW-lezen (ter ondersteuning)
Taal: Lijn 3 (groep 3), Snappet (vanaf groep 4)
Rekenen/wiskunde: Getal en Ruimte (groep 3), Snappet (vanaf groep 4)
Wereldoriëntatie: 4x Wijzer
Engels: Groove me (vanaf groep 5)
Schrijven: Klinkers (blokschrift)
Verkeer: Veilig Verkeer Nederland (vanaf groep 5)
Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip XL
Sociaal emotionele vorming: Vreedzame School
Muziek: 1,2,3 Zing

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 u 30 min

7 u 30 min

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

thematisch onderwijs
bewegingsonderwijs

In de groepen 1-2 wordt gewerkt met thema's. Denk hierbij aan: het restaurant, de boerderij, het
ziekenhuis, kleding, wonen. 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
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bewegingsactiviteiten. Iedere 4 tot 6 weken staat een ander thema centraal.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

2 uur

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

1 uur

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
sociale vorming en
levensbeschouwing

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

schrijven
begrijpend lezen

Binnen onze lessen zoeken wij naar samenhang tussen de verschillende vakken. Hierdoor ontstaat
overlap tussen de lesstof. Zo komt bijvoorbeeld tijdens de lessen wereldoriëntatie ook begrijpend lezen
en woordenschat aan bod.
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

Gymlokaal
Speelbos
Ruim plein
Eigen schoolbibliotheek
Keuken voor kinderen

In het speelbos naast de school kan heerlijk gespeeld worden. Er is een parcours aangelegd. Ook staat
er een speelhuisje en duikelstangen.
Wij mogen gebruik maken van de sportvelden van VV Kaagvogels. De bovenbouwleerlingen kunnen
daar onder toezicht van de leerkracht heerlijk voetballen tijdens de pauze.
Wij maken gebruik van de naastgelegen sporthal tijdens de gymlessen.
Op school hebben wij naast de tablets van Snappet ook 30 chromebooks voor de kinderen beschikbaar.
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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.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, SKRS Schagen. We gebruiken daarbij Uk en Puk.
De peuters spelen regelmatig met de kleuters op het grote plein. Er is sprake van een fijne
samenwerking, waardoor er ook sprake is van een warme overdracht.
In onze school is ook een lokaal voor de SKRS. 3 dagen per week bieden zij voorschoolse opvang aan
met aansluitend de peuteropvang. De peuters worden hier op een verantwoorde wijze voorbereid op de
basisschool.
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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.
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.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

2

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

8

Fysiotherapeut

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij werken 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
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•

Pestgedrag wordt direct aangepakt, en ouders worden op de hoogte gesteld

Sociale en fysieke veiligheid
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. Scol. Dit is een
leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 vullen de
leerkrachtlijst twee keer per jaar in. Daarnaast vullen leerlingen van groep 6 t/m 8 een
leerlingvragenlijst in. Deze informatie wordt geanalyseerd. Waar nodig worden er vervolgacties
ingezet, vaak in samenwerking met ouders.
Aan de hand van de dagelijkse observaties in groep 1-2 hanteren wij met ingang van 2019-2020 Mijn
Kleutergroep. Hierin komt ook het sociaal emotionele aspect aan de orde.
Daarnaast werken wij sinds schooljaar 2019-2020 met het Iep leerlingvolgsysteem. Het onderdeel hart
en handen geeft ons ook inzicht op sociaal emotioneel gebied.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Pesten is ontoelaatbaar op onze school, wij zullen alles in werking stellen om dit gedrag uit te bannen.
Zie Beleid omgaan met pestgedrag
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Groen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
m.groen@obsopavontuur.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders nemen een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Wij gaan uit van een wederzijds
vertrouwen in elkaar. Wij spreken hier over de driehoek: leerling- ouders -school welke onlosmakelijk
met elkaar verbonden is. Een goede communicatie tussen de leerkracht en ouders doet het sociaalemotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen.
Leerlingen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen
bij de school. Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij cruciaal. Goede
communicatie draagt ook bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan. Dit
is gunstig voor het werkplezier van leerkrachten en het vertrouwen van ouders in de school.
Via het ActiviteitenTeam (AT), Medezeggenschapsraad (MR) of het team worden ouders gevraagd deel
te nemen aan schoolse activiteiten zoals begeleiden tijdens excursies, begeleiden tijdens
knutselmiddagen, begeleiden tijdens sportdagen etc.
Wanneer wij van gedachten willen wisselen met ouders nodigen we zo nu en dan ouders uit om onder
het genot van een kop koffie over een bepaald onderwerp te praten met elkaar.
Wij nodigen u uit om niet te blijven lopen met een vraag, u mag direct contact opnemen met de
leerkracht. Telefonisch, per mail of door even binnen te lopen na schooltijd. De drempel is laag! Wij zijn
altijd benieuwd naar uw ervaringen.

Communicatie met ouders
Ouders worden ge nformeerd 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.
In september organiseren wij informatieavonden voor de ouders. In oktober en november vinden er
portfoliopresentaties door leerlingen voor ouders plaats. Eind februari en eind juni wordt het portfolio
aangevuld met gegevens van de IEP toetsen. In februari vinden er dan weer portfoliopresentaties plaats
en de presentaties in juni zijn facultatief. Tussen het de geplande oudergesprekken zijn ouders welkom
om in gesprek te gaan. Wij zullen ook contact met ouders opnemen als wij dat nodig achten.

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over OBS Op Avontuur kunt u dit melden bij de directie via 0224 531236. De
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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 Maike Groen of Hilly Hofstra, de 'contactpersonen klachten' voor onze school.
Contactgegevens:
•
•

Maike Groen: m.groen@obsopavontuur.nl
Hilly Hofstra: h.hofstra@obsopavontuur.nl

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. 0223-203200. 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/

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Informatieavonden
Ouders en koffie momenten

Het Activiteitenteam van onze school helpt bij vele activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, kerst, de
schoolreisjes en het schoolkamp.
Meerdere malen per jaar roepen wij de hulp van ouders in. Meestal in dit voor vervoer en begeleiding
van kinderen tijdens excursies en sportevenementen.
Iedere groep heeft een klassenouder die assistent bij organisatorische zaken of deze uit handen neemt
voor de leerkracht.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

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

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Vrijwillige ouderbijdrage
Groep 1 t/m 7: € 50Groep 8 : € 75,-

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

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Stichting Surplus heeft zich verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Dit betreft
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zowel de bedrijfsaansprakelijkheid als de bestuursaansprakelijkheid. Een school is in principe niet
aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt de verantwoordelijkheid
daarvoor niet bij de school maar –afhankelijk van de leeftijd-of bij de leerling zelf of bij diens
ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren.
Toch komt het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken voor schade die door leerlingen is
veroorzaakt. In onze verzekering is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ meegenomen. Waar
leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering van de school. Tijdens sport-en spelsituaties kunnen zich grote en
minder grote risico’s op ongevallen voordoen. Hoe groter het risico, des te zwaarder de eisen aan de
zorgplicht van de school zullen zijn. In het geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de
zorgplicht geschonden is. Van een school wordt niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct
toezicht kan worden gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun enthousiasme en
onbevangenheid dingen doen die schade tot gevolg hebben. Een school of leraar kan dit niet altijd
voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel) gedrag van kinderen zo te begrenzen dat
daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is. Een eiser dient bij schade te bewijzen dat de school
zich onvoldoende heeft ingespannen en geen of onvoldoende maatregelen heeft genomen de schade
te voorkomen. Tevens dient benadeelde aan te tonen dat de schade het gevolg is van het onrechtmatig
handelen van de school.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
• Telefonisch
• Via een briefje
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Middels een verlofaanvraagformulier. Te verkrijgen bij de directie.

16

5

Ontwikkeling van leerlingen

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.
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken wij met het IEP leerlingvolgsysteem. Kleuters worden
gevolgd via mijn Kleutergroep.
Halverwege 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.

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.
Vanwege de Corona crisis is er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.
Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

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.
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5.3

Schooladviezen

Het advies dat wij de leerling geven is een weloverwogen advies. Het advies komt voort uit de geboekte
resultaten tijdens de methode gebonden toetsen en de onafhankelijke toetsen (NSCCT en Iep). Ook de
werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling tellen mee.
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.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

13,3%

vmbo-(g)t

20,0%

vmbo-(g)t / havo

20,0%

havo

20,0%

havo / vwo

6,7%

vwo

20,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Samen

Respect

Verantwoordelijk

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
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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

Werkwijze Sociale opbrengsten
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. 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 zal met ingang van het schooljaar 2019-2020 juf Chantal zich scholen in Rots en Water. een
weerbaarheidsprogramma dat wij gaan inzetten in de midden-en bovenbouw.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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. 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
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•
•
•
•
•
•

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
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.
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. Jolanda, onze onderwijsassistent, ondersteunt deze kinderen op
zorgniveau 3.
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6

Schooltijden en 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).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 14:00

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 14:00

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 14:00

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 14:00

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 14:00

Opvang
Schooltijd

Maandag: Voorschoolse opvang door SKRS
Dinsdag: Voorschoolse opvang door SKRS
Donderdag: Voorschoolse opvang door SKRS

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1 t/m 8

maandag

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 krijgen alle groepen 1 keer per week bewegingsonderwijs van
een vakdocent gym. Dit is in samenwerking met Sportservice Schagen.
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6.2

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.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

2e Paasdag

05 april 2021

05 april 2021

Meivakantie

24 april 2021

09 mei 2021

Hemelvaart vrij

13 mei 2021

14 mei 2021

2e Pinksterdag (vrij)

24 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

Studiedagen schooljaar 2020-2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

studiedag 1: 21-09-2020
studiedag 2: 06-11-2020
studiedag 3: 11-01-2021
studiedag 4: 19-02-2021
studiedag 5: 19-03-2021
studiedag 6: 16-04-2021
studiedag 7: 25-05-2021
studiedag 8: 25-06-2021
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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)

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

donderdag in even weken

13.30-15.00 uur

Op de donderdagmiddagen in de even weken komt schoolmaatschappelijk medewerkster mevr. P.
Ooms namens het Wijkteam voor een inloopspreekuur voor ouders. Zonder afspraak kunt u binnen
komen.
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