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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
In deze gids vind je praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beknopt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin
hebben gemaakt. We beschrijven wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere
basisscholen. We geven aan vanuit welke visie we werken en wat je van ons mag verwachten. In de
schoolgids staat ook belangrijke informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
manieren waarop we je informeren.
Naast deze digitale schoolgids ontvangen ouders en verzorgers de Schoolkalender. Alle praktische
informatie staat ook in deze kalender, die als handig naslagwerk bij jullie thuis opgehangen kan
worden.
De schoolgids en de kalender zijn vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).
Mocht je nog vragen hebben, kom dan even bij ons langs of stuur een mailtje.
Namens het team,
San Bronk
Directeur
s.bronk@de-mare.org
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Brede School Kwintijn
Oude Molenweg 3
8101EK Raalte
 0572363606
 http://www.bskwintijn.nl
 s.bronk@de-mare.org
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Schoolbestuur
de Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland
Aantal scholen: 8
Aantal leerlingen: 1.059
 https://www.de-mare.org/

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

San Bronk

s.bronk@de-mare.org

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Passend Onderwijs 23-05.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

104

2019-2020

Kwintijn is een kleinschalige openbare basisschool met circa honderd leerlingen. Op Kwintijn is tijd,
ruimte en persoonlijke aandacht voor ieder kind. Kinderen krijgen de kans om zich, vanuit eigen
talenten, optimaal te ontwikkelen. We geven kinderen een goede basis aan kennis mee en besteden
veel aandacht aan betekenisvol leren door spelen, onderzoeken en ontdekken.
We werken in onderbouw- en bovenbouwgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. In de
groepen zitten rond de 20-25 leerlingen, zodat kinderen veel van en met elkaar kunnen leren. Wees
welkom!

1.2

Profiel van de school
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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.

Kernwoorden
Talenten ontdekken en benutten

Eigenheid ontwikkelen

Samen leren samen leven

Respecteer jezelf en elkaar

Kom....en verwonder je!

Missie en visie
Op Kwintijn leren en leven we samen. Waarom? Omdat het later ook zo werkt.
Wij zijn een Jeelo-school.
Jeelo laat kinderen de echte wereld zien. De thema’s wekken nieuwsgierigheid op. Kinderen worden
geprikkeld om zelf op onderzoek uit te gaan. Samen gaan ze ontdekken hoe alles om hen heen in
elkaar zit. Alles wat de leraar ze bijbrengt, passen ze direct in het echt toe. Want door te zien en te
ervaren wordt lesstof pas écht duidelijk. Dat is wat Jeelo doet: kennis tot leven wekken! Door kennis en
lesstof in de praktijk toe te passen, zien kinderen daadwerkelijk wat ze leren. De lessen gaan leven en
leerlingen voelen zich meer betrokken bij alles wat ze leren.
We zijn allemaal onderdeel van de maatschappij. Op Kwintijn vinden we het belangrijk om al jong te
leren hoe je duurzame relaties aangaat en goed kan samenwerken. Door samen te werken leg je de
nadruk op elkaars sterke punten. Je ontdekt elkaars talenten en benut die ook. Zo creëren we win-win
situaties. We leren je niet alleen om elkaar te waarderen, maar leren kinderen ook trots zijn op hun
eigen unieke eigenschappen.Op Kwintijn gaan we de samenleving in. Met eigen ogen zien wat er
gebeurt. We laten kinderen zien hoe mooi de omgeving is en brengen respect bij voor alles om hen
heen.
Onze lessen staan niet op zichzelf. Al onze vakken hebben samenhang. Met elkaar en de omgeving.
Kinderen leren om deze samenhang te zien. We maken kinderen nieuwsgierig en betrokken door te
leren in de echte wereld. We halen buiten naar binnen en gaan zelf op pad. Zo leggen kinderen
verbranden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Kinderen werken samen, spelen
samen, lossen conflicten op. Ze maken kennis met elkaars achtergronden en ze ontdekken dat ze veel
van elkaar kunnen leren. Door doelgericht te werken in thema’s, hebben we een minder vol
programma. De tijd die we hiermee winnen, besteden we aan extra begeleiding . We helpen kinderen
ook zelf zicht te krijgen op hun ontwikkeling. Zo weten ze steeds beter waar ze goed in zijn en waar ze
staan. Dit verhoogt hun eigen betrokkenheid. Leren wordt nog leuker als je mee mag denken.
Bovendien leren ze zichzelf dan pas echt kennen!
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Prioriteiten
De komende jaren werken wij verder aan ons eigentijdse, betekenisvolle onderwijs:
- Wij gaan het ons Jeelo-onderwijs verder uitbouwen.
- We gaan ons vanuit Jeelo richten op de referentieniveau's, zodat al onze kinderen goed voorbereid het
voortgezet onderwijs in gaan.
- We vragen het predikaat 'Welbevinden' aan van de gezonde school, omdat we een fijne school zijn
waar iedereen zich veilig en prettig voelt.

Identiteit
Wij zijn een openbare school voor basisonderwijs.
Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom. Iedere sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond is een verrijking voor onze school. Bij ons op school leren kinderen
van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. We besteden bewust en
actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één
bepaalde opvatting. Op Kwintijn is er aandacht voor en bieden we ruimte aan ieder kind.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op Kwintijn werken en leren we in combinatiegroepen met twee leerjaren, en soms in enkele groepen.
Iedere groep heeft een eigen instructielokaal, dat grenst aan de bouwruimte.
Zo kunnen we goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen en onderwijs op maat bieden,
passend bij de talenten en de mogelijkheden van de kinderen.

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

Verlof personeel
Bij ziekte of verlof van de leerkracht wordt de leerkracht vervangen door een ander teamlid of door een
invalleerkracht.
De Mare is aangesloten bij meerdere netwerken, die wij in kunnen schakelen om goede invalkrachten te
vinden.
Indien er onverhoopt toch geen invaller beschikbaar is, proberen we binnen de school te schuiven in de
organisatie, zodat voor iedere groep een deskundige leerkracht staat. Indien dit niet lukt, kan het
voorkomen dat een groep kinderen bij ziekte van leerkrachten naar huis wordt gestuurd.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
De beschreven lestijden zijn een indicatie van de werkelijke lestijden. Afhankelijk van de
onderwijsbehoeften van een groep, kunnen de ingeroosterde uren per vak aangepast worden.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 uur

7 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 uur

4 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 uur

4 uur

1 uur

1 uur

Taal
Rekenen
Creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Wereldorientatie
Sociale vaardigheid

De groepen 1 en 2 werken met Jeelo aan de ontwikkelingsdoelen van de kleutergroepen. Naast
instructies in de kring werken zij thematisch in de hoeken. In deze hoeken komen geïntegreerd en
speels verschillende taal-, reken-, sociale- en wereldoriëntatiedoelen aan bod.
De hier genoemde urenverdeling is dus een indicatie.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

5 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

2 u 15 min

3 u 15 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
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Bewegingsonderwijs
1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

Levensbeschouwing
Engelse taal
30 min

30 min

30 min

30 min

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

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Sociale vaardigheid

We werken op Kwintijn met instructies op basisvakken, zelfstandig werken en thematisch werk (Jeelo).
Een deel van de genoemde lestijd voor de vakgebieden wordt ingezet tijdens het zelfstandig werken
aan taken. Het gaat hier om verwerking van de instructie, oefenen en automatiseren of het werken aan
eigen leerdoelen of Jeelo-projecten. Op deze manier krijgen kinderen de gelegenheid om op eigen
manier en tempo de leerstof te verwerken. Zo kunnen kinderen die moeite hebben met lezen
bijvoorbeeld hier meer tijd aan besteden, terwijl zij wellicht hun rekentaken sneller kunnen maken. Het
taakwerk draagt zo bij aan onderwijs op maat.
Daarnaast worden tijdens thematisch werk met Jeelo verschillende vakgebieden geïntegreerd
aangeboden.

2.3

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

Bibliotheek
Gymlokaal
Kindercoachingspraktijk
Logopedie

Wij werken met ‘De bibliotheek op school’ en hebben in onze eigen bibliotheek een uitgebreide, actuele
boekencollectie.
Direct naast onze school is een sporthal, die wij vanuit ons gebouw kunnen bereiken.
In ons gebouw is een Kindercoachingspraktijk gevestigd en is de logopediepraktijk een dagdeel per
week aanwezig.

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, Peuterspeelzaal Jottem. We gebruiken daarbij VVO en
diverse bronnenboeken en Boekenpret.
We realiseren een doorgaande lijn binnen de school door in de onderbouw, ook samen met de peuters,
te werken aan dezelfde Jeelo-thema's. Binnen de thema's is veel aandacht voor betekenisvolle taal en
woordenschatontwikkeling, altijd gerelateerd aan de echte wereld. Door binnen de thema's samen te
werken ontstaat een rijke leeromgeving voor zowel de peuters als de kleuters.
Voor woordenschatontwikkeling hebben we een extra aanbod, zowel bij peuters als kleuters in de vorm
van het programma LOGO 3000, waarin we , themagericht, gestructureerd woordenschat aanbieden
en oefenen.
Peuters en kleuters kunnen met elkaar samenwerken in de hoeken in het lokaal, maar spelen ook buiten
geregeld samen. Zo is de overgang van de peutergroep naar groep 1 voor de kinderen een veel minder
grote stap. Er is overleg over de leerlingen tussen de pedagogisch medewerksters en de leerkrachten,
zodat de overdracht van het kind soepel verloopt.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind thuis nabij een openbare school kan bezoeken waar hij of zij
passend onderwijs krijgt. We sluiten aan bij de eigenheid en de onderwijsbehoeften van ieder
individueel kind om adaptief en handelingsgericht onderwijs te kunnen realiseren.
In ons gebouw werken we met Jeelo/projectonderwijs veel op leerpleinen in bouwruimtes, waar
kinderen op hun eigen niveau en in eigen tempo gedifferentieerd aan leerdoelen kunnen werken en de
leerkracht aan groepjes kinderen extra ondersteuning kan geven. In de bouw werken verschillende
jaargroepen met elkaar samen, zodat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren.
Op Kwintijn is veel aandacht voor taalonderwijs, woordenschat en lezen. Bij voorkeur geven wij deze
vakgebieden ook thema-gericht in onze projecten, zodat taal direct betekenisvol kan worden
toegepast.
Door handelingsgericht te werken, samen met ouders en kinderen, het voeren van gesprekken met
kinderen en het goed volgen van leerresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen wij onze
leerlingen bieden wat zij nodig hebben.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Specialist hoogbegaafdheid

1

Kindercoach

-

Logopedist

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij gebruiken de Kanjertraining als programma tegen pesten.
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Aan het begin van ieder schooljaar wordt in de eerste schoolweken veel aandacht besteed aan
groepsvorming door middel van 'De Gouden weken'. Daarna wordt wekelijks of tweewekelijks een les
Kanjertraining gegeven in alle groepen.
Daarnaast werken wij met de uitgangspunten van pedagogische tact. Vanuit de driehoek autonomierelatie-competentie zorgen wij voor een pedagogisch klimaat, waarin de relatie met en tussen de
kinderen, respect, luisteren en de verbinding uitgangspunten zijn van ons handelen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via via
sociale veiligheidslijst van Kanvas.
Sociale veiligheid
We nemen, naast onze standaard Kanvas vragenlijsten (twee keer per jaar), de vragenlijst Sociale
veiligheid van Kanvas af bij leerlingen in groep 7 en 8. Uitkomsten van deze vragenlijst worden
geanalyseerd en indien nodig worden er acties uitgezet.
Daarnaast nemen we twee keer per jaar bij leerlingen vanaf groep 5 de Kanvas-vragenlijst en een
sociogram die ook een indicatie geven van de ervaren veiligheid.
Sociale veiligheid is daarnaast gespreksonderwerp tijdens leerkracht-ouder-kind contacten. We werken
met als uitgangspunt pedagogisch tact en zijn dus alert op het welbevinden en welzijn van onze
leerlingen.
Veiligheid en Privacy
Op onze scholen vinden we veiligheid en privacy van kinderen, leerkrachten en ouders belangrijk.
Binnen de Algemene Verordening Gegevensbeheer zijn er wettelijke voorschriften vastgesteld om
veiligheid en privacy te waarborgen. Dit betekent dat de schoolorganisatie heeft nagedacht over het
omgaan met persoonlijke gegevens en heeft vertaald binnen afspraken en beleid . Binnen onze
schoolorganisatie hanteren we duidelijke afspraken. Afspraken ter voorkoming van misbruik van
gegevens van kinderen te voorkomen . Afspraken over welke gegevens worden gevraagd en bewaard
(en welke niet) en wie deze gegevens wel of niet mag inzien of bewerken. Afspraken over het veilig
bewaren van gegevens van kinderen. Afspraken over het maken van foto’s en filmopnamen. Afspraken
met leveranciers over het omgaan met persoonsgegevens. Afspraken over het gebruik van internet en
sociale media. Afspraken over het overdragen van gegevens aan derden en externen. Afspraken over
het aanbod mediawijsheid aan kinderen. De belangrijkste regels hebben we als wederzijdse
verwachtingen beschreven in een ouderovereenkomst. We vragen ouders bij aanmelding deze
overeenkomst te ondertekenen. Ouders hebben het recht om te weten welke gegevens van hun kind
(eren) worden bewaard. Onze school wil daar transparant in zijn. Ouders hebben daarom het recht om
de gegevens in te zien, te wijzigen, te schrappen of over te dragen. Tevens hebben ouders recht op
informatie over opslag, verwerking en bescherming van gegevens. Als ouders gebruik willen maken van
hun recht, dan kunnen ze dit (bij voorkeur schriftelijk) melden bij de groepsleerkracht van hun kind
(eren) of de directeur onderwijsteam. De schoolorganisatie reageert binnen vier weken op uw verzoek.
Het beleid veiligheid en privacy wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en gecommuniceerd met ouders.
Foto’s
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Op de website van onze scholen, in de nieuwsbrief en social media plaatsen we regelmatig foto’s van
schoolactiviteiten. Dit zijn enkel foto’s van kinderen die te maken hebben met lesgevende en overige
schoolse activiteiten. Tijdens de aanmelding vragen wij u om hier toestemming voor te geven.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. San Bronk. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
s.bronk@de-mare.org.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Petra Hendriks. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via p.hendriks@de-mare.org.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontplooiing en het welzijn van de kinderen. Wij vinden
het heel belangrijk dat ouders en school elkaar hierbij ondersteunen en versterken. Samen zijn we op
zoek naar de manier waarop wij de kinderen het best kunnen stimuleren in hun ontwikkeling.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op de hoogte gehouden van schoolontwikkelingen door de maandelijkse nieuwsbrief
en jaarlijkse schoolkalender. Aan het begin van het jaar wordt een informatie-avond georganiseerd.
Daarnaast gebruiken wij de Parro app om ouders te informeren over activiteiten in de klassen, maar
ook om hen te betrekken bij het onderwijs, uit te nodigen voor voorstellingen, tentoonstellingen en
excursies en waar nodig hulp in te roepen.
Drie keer per jaar vragen we ouders met hun kind op school te komen voor zogenaamde ouder-kind
gesprekken, waarin het gaat over het welbevinden en de leerresultaten van de kinderen.
De directeur van de school houdt enkele keren per jaar een informele koffie-ochtend, waarop ouders
met haar van gedachten kunnen wisselen over de school.

Klachtenregeling
De klachtenregeling van de school is vastgesteld op bestuursniveau.
Klachtenregeling
Klachten van leerlingen en/of ouders op het gebied van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag,
agressie, geweld en pesten, de begeleiding van kinderen, de toepassing van strafmaatregelen, de
beoordeling van de leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie kunnen in eerste instantie worden
besproken met onze vertrouwenspersoon Petra Hendriks. Wij hanteren de meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling. Wij zijn verplicht tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven. Ernstige
klachten met betrekking tot seksuele intimidatie en seksueel misbruik, moeten direct gemeld worden
bij het bevoegd gezag die over deze vermoedens direct in contact treedt met de
vertrouwensinspecteur.
Indien je in contact wilt komen met onze vertrouwenspersoon dan kun je een afspraak maken. Zij kan
ook doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon. Petra is aanwezig op dinsdag, woensdag en
donderdag. Telefoonnummer: 0572 391521 Mail: p.hendriks@de-mare.org
Wanneer je klacht niet op de juiste wijze wordt afgehandeld, kan je naar het bestuur van Stichting de
Mare.
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Contactpersonen bij De Mare zijn:
Trudie van Loon, 0572-355317 t.vanloon@de-mare.org
Wim Jansen, 0572-392423 w.jansen@de-mare.org
Henk Borkent, 0572-354324 h.borkent@de-mare.org

Als je ook daar je klachten niet naar tevredenheid kwijt kunt, kan je gebruik maken van de landelijke
klachtenregeling.
Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2 Utrecht
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Voor zeer ernstige klachten kun je ook contact zoeken met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie
van Onderwijs. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook
begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. 0900 – 1113111 (tijdens kantooruren)

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Bij onze Jeelo thema's vragen wij regelmatig ouders om op school of buiten school ons meer te leren
over hun werk of bezigheden. Daarnaast vragen we hulp van ouders bij diverse activiteiten, zowel
incidenteel als jaarlijks terugkerend.
Voorbeelden zijn: ondersteuning bij het spelen en leren in groep 1,2 en 3 in de hoeken, ondersteuning
bij feesten zoals Kerst, Sint, Pasen, aankleding van de school (raamschilderen), luizenouders,
ondersteunen bij het beheren van de schoolbibliotheek, begeleiding op schoolreizen en kampen
enzovoort.
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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 € 20,00
Daarvan bekostigen we:
•

Bijdrage excursies

•

Eindejaarspicknick, Koningsspelen

•

Pasen, Carnaval, sporttoernooien, Suikerfeest

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen wij een bijdrage voor de jaarlijkse schoolreizen en
schoolkampen

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden gezellige extra activiteiten georganiseerd. Dit zijn onder andere
een lunch aan het eind van het schooljaar, versnaperingen tijdens sporttoernooien, Kerst, Sinterklaas,
Suikerfeest en de paasviering.
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4.3

Schoolverzekering

Er is geen sprake van een schoolverzekering.

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:
Ouders kunnen ‘s ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school bellen (0572-363606) of een Parroapp sturen aan de leerkracht.
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof kan tot 1 week van te voren schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor staat een verlof-formulier
op de website (www.bskwintijn.nl) onder het tabblad ‘Informatie’. Bij goedkeuring van het verlof krijg
je het formulier voorzien van handtekening en schoolstempel als bewijs weer retour.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Vanaf groep 3 nemen wij, naast methodegebonden toetsen, twee keer per jaar Cito toetsen af. Deze
toetsen worden afgenomen in februari en in juni. De resultaten van deze toetsen worden door de
leerkrachten, directeur en intern begeleiders geanalyseerd en in teamverband besproken.
We gebruiken hiervoor het computerprogramma van Cito LOVS voor leerlingresultaten en analyses en
het programma DrieDee-online voor de school- en groeps(trend)analyses.
Acties naar aanleiding van de analyse van de toetsresultaten worden beschreven in groepsoverzichten
en actieplannen. Leerlingen die onder de norm scoren, krijgen extra ondersteuning tijdens instructies,
in de vorm van pre-teaching of verlengde instructie en tijdens de verwerking van de leerstof. Kinderen
die bovengemiddeld presteren krijgen een uitdagend aanbod.
In groep 8 nemen wij de Cito-eindtoets af.
Daarnaast analyseren wij onze methodegebondentoetsen en ondernemen direct actie als blijkt dat
kinderen leerstofonderdelen nog niet voldoende beheersen. Binnen Jeelo gaan wij vanaf oktober 2019
ook werken met een online-leeromgeving en portfolio, waarbinnen leerkrachten en kinderen zelf
behaalde doelen kunnen volgen.
In groep 1 en 2 gebruiken we naast Jeelo ook KIJK! als leerlingvolgsysteem. Hierin noteren wij welke
doelen en vaardigheden door de kinderen beheerst worden. Dit wordt vergeleken met een gemiddelde
ontwikkeling op leeftijd.

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.
Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden. De
niveauverschillen zijn groot; er zijn theoretisch hoog presterende leerlingen, maar ook leerlingen die
goed zijn in doen en uitstromen naar Vmbo BB. Het laatste jaar volgen ook meerdere nieuwkomers
onderwijs aan onze school.
Deze diversiteit is ook terug te zien in onze eindtoetsscore.
Voor ons onderwijs betekent dit dat het erg belangrijk is om te differentiëren in ons onderwijsaanbod.
Op deze manier kan passend onderwijs aan alle leerlingen geboden worden.
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

De uitstroom van onze leerlingen is zeer divers. De kinderen stromen uit naar alle vormen van
voortgezet onderwijs.
Ons onderwijsaanbod is dan ook gedifferentieerd. Wij realiseren een passend aanbod voor kinderen die
meer aan kunnen, maar ook voor kinderen die ondersteuning nodig hebben.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

28,6%

vmbo-(g)t

28,6%

vmbo-(g)t / havo

28,6%

vwo

14,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Respectvol met elkaar omgaan

Verbinding

Vertrouwen

Kwintijn is een kleine school, waar we zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat. We werken vanuit de
driehoek relatie, autonomie en competentie. Op onze school hebben we oog voor kinderen, de
teamleden kennen de kinderen en de kinderen kennen elkaar. Onze kinderen hebben verschillende
sociale achtergronden en zijn afkomstig uit diverse culturen. Dit betekent dat wij op school kinderen in
onze lessen en in de dagelijkse omgang met elkaar laten kennismaken met deze verschillen en
overeenkomsten. Zo ontstaat begrip en respect.
Voor veel kinderen is het erg belangrijk dat in de klas geleerd wordt hoe we met elkaar omgaan en wat
de regels zijn. Met behulp van de Kanjertraining geven wij kinderen inzicht in het (effect van) het eigen
handelen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
We vinden het belangrijk dat kinderen weerbaar zijn, begrip hebben voor elkaar en inzicht hebben in
hun eigen gedrag. Hiervoor zetten wij de Kanjertraining, Jeelo en het werken vanuit pedagogisch tact
in.
Daarnaast zijn samenwerking, leren van en met elkaar, het leren van sociale omgangsregels dagelijks
terugkerende onderdelen binnen onze schoolcultuur. We voeren regelmatig gesprekken met kinderen
over hun welbevinden en het leerproces.
Resultaten van sociale opbrengsten worden gemeten door twee keer per jaar de vragenlijst van Kanvas,
behorende bij de Kanjertraining, af te nemen. Naar aanleiding van de resultaten worden waar nodig
plannen met kinderen gemaakt. Daarnaast wordt bij leerlingen in groep 5/8 de sociale veiligheidslijst
van Kanvas afgenomen, geanalyseerd en omgezet in een verbeterplan.

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.
Onze kwaliteitszorgcyclus bestaat uit diverse onderdelen. Wij checken jaarlijks door middel van het
afnemen van kwaliteitszorgkaarten van WMKPO hoe het gesteld is met onze onderwijskwaliteit.
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Daarnaast maken wij twee keer per jaar analyses van methode-onafhankelijke toetsen en analyseren
wij per periode onze methode-toetsen. Hierbij worden groeps- en leerlingresultaten onder de loep
genomen. In groepsplannen worden vervolgens de acties beschreven voor de komende periode. Twee
keer per jaar peilen wij ook het sociaal-emotioneel welbevinden van onze kinderen Tweejaarlijks
worden een ouder- , leerling- en medewerkertevredenheidspeiling afgenomen, die input geven voor
onze kwaliteitsverbetering. Onze meerjarenplanning wordt beschreven in een schoolplan, die jaarlijks
wordt uitgewerkt in een schooljaarplan. Aan het eind van het schooljaar evalueren we het plan in een
schooljaarverslag en beschrijven vervolgacties in het nieuwe schooljaarplan. Deze plannen bevatten
tevens de financiële verantwoording , naar aanleiding van de jaarlijks vastgestelde begroting.
Afspraken op didactisch, pedagogisch en onderwijskundig vlak worden beschreven in ons 'Zo werken
wij' handboek' en worden jaarlijks geëvalueerd. Jaarlijks maken wij een populatie-analyse per groep en
als school, om goed in kaart te houden wat de algemene onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn.
In 2018 is op Kwintijn een interne audit gedaan om te onderzoeken wat de kwaliteit van de school en
het onderwijs is en welke verbeterpunten voor de komende jaren ingezet gaan worden. Uitkomsten van
deze audit, analyse van onze opbrengsten en het kwaliteitszorgsysteem WMKPO zijn verwerkt in het
Schooljaarplan 2018-2019 en krijgen een vervolg in het schoolplan.
In 2018-2019 heeft het team een opleiding Pedagogisch tact volgen, om een doorgaande en eenduidige
lijn te creëren in het pedagogisch klimaat van de school. Autonomie, competentie en relatie staat hierin
centraal. In het schoolplan is beschreven hoe wij pedagogisch tact zullen borgen in ons pedagogisch
handelen. Wij bespreken ons pedagogisch handelen vanuit deze driehoek op onze teamvergaderingen
en gebruiken de pedagogische driehoek (taak-ruimte-tijd) als kader om het zelfstandig werken van
onze leerlingen te versterken.
Uit onze jaarlijkse populatie-analyse blijkt, dat taal, executieve functies en betekenisvol en motiverend
onderwijs voor onze leerlingen belangrijk zijn. Dit heeft consequenties voor ons onderwijsaanbod en
vertalen wij in onze acties in het komende schoolplan. Wij zijn gestart met een intensivering van het
woordenschat aanbod volgens de didactiek van Verhallen, hebben een activerende methodiek
ingevoerd voor begrijpend lezen/luistern en hebben gewerkt aan een doorgaande lijn op het gebied van
spelling-fonemisch bewustzijn. De komende jaren wordt dit geborgd door regelmatige
klassenbezoeken, horizontale verantwoording in PLG's en agendering in teamvergaderingen.
De intern begeleider heeft in 2019 haar vakbekwaamheid versterkt door de inzet van een
ondersteunende interim-IB'er. Komende jaren zal zij de ingezette zorgstructuur verankeren in de
organisatie.
Komend jaar voeren wij Jeelo in, onder begeleiding van deskundigen vanuit de Jeelo-community.
Afspraken zullen worden vastgelegd en in PGL's zal worden gewerkt aan een goede invoering van
Jeelo.
We versterken onze vaardigheden op het gebied van muziekonderwijs door inzet van de subsidie
Versterking Muziek, onder andere voor het inzetten van een Leerorkest maar ook voor eigen
professionalisering.
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6

Schooltijden en opvang

We werken met een continurooster, waarbij kinderen van groep 1 tot en met 8 op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag naar school gaan van 8.30 uur tot 14.15 uur. De kinderen lunchen en spelen onder
begeleiding van leerkrachten op school van 12.00 tot 12.30 uur. Op woensdag is er les van 8.30 uur tot
12.30 uur.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Lunchpauze van 12.00-12.30 op school
Dinsdag: Lunchpauze van 12.00-12.30 op school
Donderdag: Lunchpauze van 12.00-12.30 op school
Vrijdag: Lunchpauze van 12.00-12.30 op school

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 1-8

Maandag

Gymnastiek

Groep 1-8

Vrijdag

Zwemles

5-6

Donderdag

Op maandag en woensdag wordt gymnastiek gegeven door een vakleerkracht.
Eens per twee weken heeft groep 5/6 zwemles op donderdagmiddag.
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De gymlessen worden gegeven in de gymzaal direct naast onze school.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Koos, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Koos, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Wij zijn een brede school. In ons gebouw wordt door KOOS kinderopvang van 0-4 jaar, peuterwerk en
voorschoolse- en naschoolse opvang gerealiseerd.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

studiedag ipv stoppelhaene

08 september 2020

08 september 2020

studiedag

24 september 2020

24 september 2020

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

studiedag

28 oktober 2020

28 oktober 2020

studiedag

26 november 2020

26 november 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

studiedag

04 februari 2021

04 februari 2021

foekepot

16 februari 2021

16 februari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

pasen

02 april 2021

05 april 2021
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studiedag

22 april 2021

22 april 2021

koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

pinksteren

24 mei 2021

24 mei 2021

studiedag

08 juni 2021

08 juni 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

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)

San Bronk, directie

dinsdag, woensdag, donderdag

8.00 uur - 17.00 uur

Intern begeleider

Dinsdag

8.00 uur - 17.00 uur

Leerkrachten

Schooldagen, op afspraak

Vanaf 14.15
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