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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Alberoschool CBS Prinses Beatrix
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Alberoschool CBS Prinses Beatrix
Elvis Presleylaan 103
4462LB Goes
 0113270245
 http://www.beatrixschoolgoes.nl
 beatrix@alberoscholen.nl

Extra locaties
Optioneel: heeft u extra locaties?
Vul bij de indicator Algemene gegevens school, het onderdeel Extra locaties.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Schoolbestuur
Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 2.155
 http://www.alberoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

G.G.T. Verkuil

g.verkuil@alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

278

2017-2018

Het geboortecijfer van de Gemeente Goes loopt de laatste jaren erg terug. Dit zien wij in het aantal
aanmeldingen van jongste kinderen terugkomen. De verwachting is dat deze krimp de komende jaren
nog door zal zetten (zie rapport KPMG 'een nieuwe realiteit': 18% krimp bevolking tot 2023). De
prognoses zijn dat rond 2020 het aantal kinderen op onze school rond de 260 zal liggen. Desondanks is
er op dit moment een lichte stijging van het aantal leerlingen waarneembaar. Dit vindt zijn oorzaak,
onder meer, in het gegeven dat de wijken Aria en Riethoek steeds verder worden ontwikkeld.

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.

Kernwoorden
soc. emotionele ontwikkeling

samenwerking

normen en waarden

zelfstandigheid

leerlingbetrokkenheid

Missie en visie
Missie
Wij willen de kinderen op onze school begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, creatieve
volwassenen, waarin respect voor de ander een centrale plaats inneemt. De Bijbelverhalen zijn voor ons
het vertrekpunt voor ons handelen. Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij, ongeacht hun
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levensovertuiging, dit levensbeschouwelijke uitgangspunt van onze school respecteren en dit samen
met de kinderen naar eigen mogelijkheden mede inhoud geven/ondersteunen.
Visie op ontwikkeling en leren
Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun
nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale
gemeenschap: wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid o.a. door jaarlijks aan het
begin van het jaar een sociaal-emotioneel thema centraal te stellen. Leren is een activiteit van en voor
hart, hoofd en handen, dus naast ontwikkeling op cognitief gebied, zien wij begeleiding van kinderen in
hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en creatieve individuen die op basis van zelfkennis een
actieve rol kunnen spelen in de samenleving, nu en later, als onze opdracht. Leren voor het leven
vinden wij net zo belangrijk als leren voor de toets. Dit zijn einddoelen die wij nastreven.
Samenwerkend leren, d.m.v. coöperatieve werkvormen, heeft een structurele plaats in onze
organisatie.
Visie op onderwijs
In ons onderwijs streven wij ernaar het beste uit ieder kind te halen, binnen zijn of haar mogelijkheden.
Ons onderwijs is modern, actueel en vernieuwend. Ons onderwijs is onderwijskundig en pedagogisch
verantwoord. De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs.
Kinderen leren, werken en spelen met plezier. De school- en klassenorganisatie zijn afgestemd op de
ontwikkelingsbehoefte van het kind, ook als dit meer zorg nodig heeft. Zelfstandig werken en
samenwerken nemen een structurele plaats in binnen ons onderwijs. Genegenheid, zelfvertrouwen en
veiligheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de
kinderen. De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, humor en respect zien. In ons schoolklimaat
wordt hierdoor gewerkt aan een optimale persoonlijke ontwikkeling op kind-, leerkracht- en team
niveau. Wij creëren binnen onze organisatie ruimte om van en met elkaar te leren. Het schoolklimaat
wordt in kaart gebracht middels het LVS ‘Scol’.
CBS Prinses Beatrix streeft naar een uitdagende leeromgeving; dit houdt in dat wij werken met
uitdagende, actuele en toekomstgerichte materialen. ICT en Sociale Media nemen hierin een
belangrijke plaats in. Door onderzoek van de laatste jaren weten we meer over hersenfunctionaliteit.
Wij passen ons onderwijs daarop aan door het accentueren van de ‘takken’ van Boeiend Onderwijs;
oefenen van hersenen en denkgewoonten en intelligent gedrag. Wij hebben aandacht voor het stellen
van doelen en het evalueren van product en proces in onze lessen. We leren kinderen inzicht in hun
eigen capaciteiten aan en dagen ze uit om hun eigen intelligenties te leren inzien en accepteren en te
gebruiken bij het aanleren van vaardigheden. Leerkrachtgedrag is bepalend in het proces van
ontwikkelen en leren. Wij streven voortdurend naar optimalisering van leerkrachtgedrag. We hanteren
hierbij de resultaten van het onderzoek van Marzano, beschreven in ‘Wat werkt op school!’
Systeemdenken heeft een centrale plaats in onze organisatie; we gebruiken structureel werkvormen
van Boeiend Onderwijs, zoals mindmaps, gedragspatroongrafieken, relatiecirkels en venndiagrammen
om de kinderen samenhang te laten (her)ontdekken.

Prioriteiten
In het komende jaar werken we op onze school aan de volgende punten:
•

Het implementeren van de EDI-methodiek in ons onderwijs. Aan de hand van deze methodiek
zijn wij in staat om de instructies aan onze leerlingen nog intensiever te maken, zodat het effect

4

•

•

•

•

•

ervan wordt vergroot.
Het verder uitwerken van en gestalte geven aan groep doorbrekend werken. Op deze manier
zijn we nog beter in staat om alle leerlingen onderwijs te bieden dat voor hen betekenisvol is en
geven we leerkrachten de kans om eigen talenten optimaal te benutten.
Verdergaande digitalisering van ons onderwijs. In het komende jaar gaan we vooral aan de slag
met zaken als de Lego leerlijn, het kiezen van een digitale rekenmethode en doelgericht inzetten
van chromebooks in ons onderwijs.
Het vergroten en verdiepen van het teamgevoel bij de leerkrachten. Op deze manier willen we
creëren dat iedereen optimaal in zijn kracht staat, wat de kwaliteit van de organisatie zal
verhogen.
Het onderzoeken van verdergaande samenwerking binnen de Brede School. We werken als
goede partners samen, maar willen onderzoek waar deze samenwerking nog verder uitgediept
en verduurzaamd kan worden.
Het verder uitwerken van het beredeneerd aanbod op basis van de doelen uit KIJK! in de
kleutergroepen.

Identiteit
De Prinses Beatrixschool is een christelijke school. Dit betekent dat wij werken met de Bijbel als basis
voor ons handelen. Het mag voor zich spreken dat het 'zijn van christelijke school' in veel meer zit dan
enkel concreet waarneembare dingen. Toch zijn er elementen te benoemen die onze identiteit
zichtbaar maken. We beginnen de dag met een moment van bezinning. We luisteren naar een
Bijbelverhaal en bedenken samen op welke manier de thematiek uit het verhaal richting wil geven aan
ons leven. We bidden en zingen op deze momenten ook samen. Ook rondom het eten bidden we
samen. Aan het einde van de dag is er ook een moment van terugkijken en samen afsluiten, ook met
gebed. De grote christelijke feesten worden ook bij ons op school gevierd. Met name het Kerst- en
Paasfeest vieren we als school samen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op de Prinses Beatrixschool zijn de groepen op verschillende manieren georganiseerd. In de groepen 38 werken we met enkele groepen en combinatiegroepen. De groepen worden samengesteld op basis
van het aantal leerlingen. Doordat hier een aantal verschillen in zitten, kijken we ieder jaar op welke
manier we dit het beste kunnen vormgeven.
De kleuterbouw is opgezet in drie groepen met een combinatie van kinderen uit groep 1 en groep 2. We
hebben deze keuze gemaakt op onderwijskundige gronden. Op onze website leest u hier meer over.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd 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
In het Zeeuwse hebben we de beschikking over het Transfer Centrum Zeeland die voor ons de
vervangingen van personeel in geval van ziekte of verlof verzorgen. Mede hierdoor lukt het in de
meeste gevallen om tijdig een vervanger beschikbaar te hebben.
Op momenten dat dit niet lukt, wordt geprobeerd om het personeel dat op school werkt maar geen
eigen klas heeft in te zetten. Wanneer ook deze optie geen soelaas biedt, voegen we klassen samen.
Uiteraard worden de ouders hierover altijd geïnformeerd.
Indien er ook hierdoor geen oplossing ontstaat, zullen we kinderen een dag thuis moeten laten blijven.
Het spreekt voor zich dat dit niet de voorkeur heeft en dat we dit ook echt tot een minimum proberen
te beperken.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

Invulling onderwijstijd
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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.

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Onderwijstijd, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

8 u 45 min

8 u 45 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

10 uur

10 uur

15 min

15 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

15 min

15 min

Bewegingsonderwijs
Engels
Godsdienst
Individueel spel en werk
Kennisgebieden
Muziek
Rekenactiviteiten
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Taal
Verkeer

In bovenstaand overzicht is globaal terug te vinden op welke manier de tijd in de verschillende groepen
is onderverdeeld. Uiteraard zit er tussen diverse vakken overlap en wordt er vakoverstijgend
lesgegeven. Dat is in deze tabel niet te verwerken.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 20 min

6 u 15 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

4 u 45 min

5 uur

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

4 u 45 min

5 u 30 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
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Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming

1 uur

1 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 40 min

1 u 45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
Gezond gedrag
ICT activiteiten
Spreekbeurt/werkstuk/e
d

In bovenstaand overzicht is globaal terug te vinden op welke manier de tijd in de verschillende groepen
is onderverdeeld. Uiteraard zit er tussen diverse vakken overlap en wordt er vakoverstijgend
lesgegeven. Dat is in deze tabel niet te verwerken.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Gymlokaal
Middenruimte met podium
In deze ruimte kunnen voorstellingen worden georganiseerd. Ook is er ruimte voor naschoolse
activiteiten en kleutergym.
•
•

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
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In de VVE-werkgroep (waarin alle partners vertegenwoordigd zijn) wordt meerdere malen overlegd
over onderlinge afstemming, doorgaande lijnen, overdracht van gegevens en gezamenlijke thema's.
We verzorgen een warme overdracht voor kinderen die vanuit de peuterspeelzaal bij ons instromen.
Indien nodig wordt eerst vanuit de school geobserveerd om de onderwijsbehoefte van nieuwe kinderen
goed in beeld te hebben wanneer de kinderen in groep 1 instromen.
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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.

•

Nog tijdens dit schooljaar wordt er een voorziening binnen de school in gebruik genomen waarin
er volledig tegemoetgekomen kan worden aan de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van
hoogbegaafde kinderen.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider
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Onderwijsassistent

10

Specialist hoogbegaafdheid

2

Fysiotherapeut

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Het anti-pestprogramma is opgenomen in ons protocol dat op deze pagina te raadplegen is.
In het kort:
•
•

methode voor Sociaal Emotionele vorming: KWINK!
jaarlijkse themaweek aan het begin van het schooljaar rondom Sociaal Emotionele ontwikkeling

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
tevredenheidsonderzoek leerlingen ParnasSys.
Eenmaal per twee jaar zetten wij een tevredenheidsonderzoek uit. Hiermee wordt (ook) de sociale
veiligheidsbeleving in kaart gebracht. Daarnaast werken wij mee aan de Jeugdmonitor van Scoop die
ook eens per twee jaar wordt uitgezet. Deze is specifiek gericht op de leerlingen van groep 6.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Nieuwburg. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via c.nieuwburg@alberoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Nieuwburg. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via c.nieuwburg@alberoscholen.nl.

11

4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders zijn een belangrijke partner in onze gezamenlijke opdracht in de begeleiding van kinderen in
hun ontwikkeling. Kinderen vinden het prettig om te merken dat hun ouders/verzorgers betrokken zijn
bij de school en dat ouders helpen om het onderwijs en de vele extra's die wij de kinderen willen
aanbieden, mogelijk te maken.
Daarnaast willen wij de ouders meer en meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Dit gaat
verder dan ouderparticipatie.
We voeren luistergesprekken met ouders en kinderen (van groep 2 t/m 8) aan het begin van ieder jaar
om het kind en zijn achtergrond en de daarmee samenhangende behoefte goed in kaart te brengen.
Ouders en kinderen dragen bij om deze behoefte zo helder mogelijk in de kaart te brengen. Kinderen,
vanaf groep 5, zijn ook welkom bij de rapportgesprekken, zodat er meer afstemming is in de driehoek
kinderen-ouders-school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Dit gebeurt met name via e-mail. Ouders kunnen de school mailen en vanuit de school kan er richting
de ouders worden gemaild. We hebben een gesprekkencyclus vastgesteld die te vinden is op onze
website.
De kinderen krijgen twee keer per jaar (midden en eind) een rapport mee naar huis.
Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief, die aan alle ouders wordt toegestuurd.

Klachtenregeling
Op onze website staat beschreven welke manier er op onze school wordt omgegaan met klachten.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•

deelname in Medezeggenschapsraad en Activiteitencommissie (Sinterklaas, Fancy Fair,
Pasen, thema-inrichting van de school, Kerstcrea-activiteiten)
assistentie bij lessen (lezen, zwemmen, ontdekkasteel)
begeleiding en vervoer bij excursies
begeleiding en training bij sportactiviteiten

•
•
•
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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 € 22,50
Daarvan bekostigen we:
•

excursies, tentoonstellingen, deelname aan sportaciviteiten (onder schooltijd)

•

Kerst

•

Sinterklaas

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

4.3

schoolreizen (groep 1 t/m 7)
schoolkamp (groep 8)

Schoolverzekering

Er is 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.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Kinderen die ziek zijn kunnen 's morgens, voor half negen, telefonisch en per mail worden ziek gemeld.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Het aanvragen van buitengewoon verlof kan schriftelijk bij de directeur. Op onze website vindt u
hierover meer informatie.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, jaarlijks met het team geanalyseerd. Daarbij
draait het niet zozeer om het groepsgemiddelde, maar om de individuele vaardigheidsgroei van
individuele kinderen. Uiteraard beïnvloeden deze het groepsgemiddelde.
De analyse leidt tot het delen van ervaringen tussen leerkrachten; welke acties leidden tot een
significante groei en welk voordeel kunnen andere leerkrachten doen met de aanpak die daaraan ten
grondslag ligt?
Uiteraard stellen we onszelf dezelfde vraag m.b.t. leerlingen die te weinig vaardigheidsgroei
doormaken. Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen om de individuele kinderen toch een
groei te laten doormaken? De analyse leidt tot een beschrijving van die aanpak in het groepsplan.
Op alle tussentijdse toetsen die de inspectie hanteert om de tussenresultaten te waarderen scoren wij
boven de ondergrens die is vastgesteld voor de vergelijkingsgroep.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Onze school doet niet mee met de Cito eindtoets. Onze school maakt gebruik van de keuzevrijheid die
er is binnen het aanbod van verplichte (en gevalideerde) eindtoetsen. Wij hanteren sinds het cursusjaar
2014-2015 de IEP-eindtoets van bureau ICE. De keuze is gebaseerd op onze visie op kinderen en
toetsing. Wij willen graag een duidelijk en compleet beeld krijgen van onze leerlingen naast de
ervaringen en kennis die wij over 8 jaar al hebben opgedaan. Bureau ICE biedt daarom naast de
eindtoets ook een advieswijzer aan die wij afnemen bij alle groep-8-leerlingen. Hiermee worden naast
cognitieve vaardigheden ook de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht.
T/m 2013-2014 namen de scholen van Alpha Scholengroep het SchoolEindOnderzoek af als eindtoets.
De IEP-score van 83,4 (2017-2018) is gebaseerd op deelname door bijna alle groep 8-kinderen. Een
leerling telt niet mee voor het gemiddelde, omdat hij nog maar kort bij ons op school zat.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooladviezen en plaatsing in het vervolgonderwijs, het onderdeel
Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

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

Percentage leerlingen

vmbo-k

10,5%

vmbo-(g)t

18,4%

vmbo-(g)t / havo

5,3%

havo

31,6%

havo / vwo

7,9%

vwo

26,3%

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
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ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

respect

zelfkennis

welbevinden

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs.
Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun
nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale
gemeenschap: wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid o.a. door jaarlijks in iedere
groep te starten volgens de GOED VAN START-aanpak.
Genegenheid, zelfvertrouwen en veiligheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een
optimale ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, humor en respect
zien.
Het schoolklimaat wordt in kaart gebracht middels het leerling volg systeem (LVS) KIJK! en SCOL. Dit
gebeurt door middel van het invullen van vragenlijsten door kinderen en leerkrachten.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Concreet is het volgende zichtbaar op onze school:
•
•
•
•

5.5

We hebben en hanteren een pestprotocol
We hanteren in de onderbouw de methode 'KWINK'
Ouders van kinderen die baat hebben bij het meer weerbaar worden, worden actief gewezen op
mogelijkheden die het SMWO biedt.
We observeren de ontwikkeling in de onderbouw met "KIJK!" en in 3 t/m 8 met SCOL. In de
groepen 5 t/m 8 dragen de kinderen zelf mee aan het helder krijgen van het beeld van hun eigen
sociaal-emotionele ontwikkeling.

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.
Het beleid van Albero Scholen is er op gericht om onderwijs te verzorgen voor alle kinderen, ook voor
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kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet “Passend Onderwijs” van kracht geworden. Een onderdeel
van deze wet is dat de school ‘zorgplicht’ heeft. Dit betekent dat de school de plicht heeft om het
onderwijs zo af te stemmen dat aan de onderwijsbehoeften van de leerling wordt voldaan of dat de
school, samen met de ouders, een andere school zoekt waar aan de leerling optimaal onderwijs
geboden wordt.
De aanmelding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften verloopt als volgt:
•
•
•
•

ouders melden hun kind aan bij de school, naar keuze, en voeren een intake gesprek, waarin ze zo
goed mogelijk aangeven op welke gebieden hun kind extra ondersteuningsbehoeften heeft;
de school (het team) bespreekt de aanmelding en neemt een besluit over toelating (eventueel na
opvragen van overige gegevens, als die beschikbaar zijn)
binnen 6 weken na aanmelding laat de school aan de ouders weten of het kind op school
geplaatst kan worden;
mocht plaatsing niet mogelijk zijn, dan meldt de school, na overleg met ouders, het kind aan bij
het loket van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Oosterschelderegio Kind op 1.
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6

Schooltijden en opvang

Onze school maakt deel uit van Brede School Symfonie. Daardoor zijn wij in staat alle kinderen van
voorschoolse opvang tot naschoolse opvang (en alles wat daartussen zit) een compleet aanbod aan te
bieden binnen de schoolmuren.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

alle groepen

wisselende dagen

Aan het begin van het schooljaar wordt u door de leerkracht van de groep van uw kind geïnformeerd
over de dagen waarop uw kind gymles krijgt. Alle kinderen hebben twee keer per week gym.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Op vrije dagen wordt de opvang, tegen betaling, verzorgd door onze opvangpartner KIBEO.
In verband met het gelijke dagen model, eten alle kinderen tussen de middag op school. Dit gebeurt
onder toezicht van de leerkrachten en is kosteloos.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

13 oktober 2018

21 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

03 maart 2019

09 maart 2019

Meivakantie

21 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

06 juli 2019

18 augustus 2019

De meivakantie op onze school heeft een week extra: de kinderen zijn ook vrij in de week van 22 april.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Directeur

maandag t/m vrijdag

op afspraak

IB'er

dinsdag, woensdag en donderdag

op afspraak

Leerkrachten

maandag t/m vrijdag

op afspraak

Om het contact tussen ouders en school goed te laten verlopen, hebben we een gesprekkencyclus
opgesteld. Deze cyclus is raadpleegbaar op onze site. Uiteraard is het altijd mogelijk om tussendoor
een gesprek in te plannen met de leerkracht van uw kind. Wanneer u vragen heeft voor de IB'er of de
directeur, kunt u ook met hen een afspraak maken.
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