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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 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.

Niet alle informatie kan worden opgenomen in deze schoolgids. Naast de informatie in deze 
schoolgids, ontvangen de ouders een jaarkalender en digitale nieuwsberichten via het programma 
BasisOnline Ouderportaal. Daarnaast worden regelmatig berichten geplaatst op de website van de 
school: Website school

Op de site van de stichting Wijzers in onderwijs staat als aanvulling nog een wettelijk deel van de 
schoolgids: Wettelijk deel van de schoolgids

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van basisschool De Violier,

Ria Beckers, directeur.

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool de Violier
Julianastraat 33
6101HH Echt

 0475481719
 http://www.bsdeviolier.nl
 ria.beckers@wijzersinonderwijs.eu

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Ria Beckers ria.beckers@wijzersinonderwijs.eu

De directeur van basisschool De Violier is RDO-geregistreerd.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

200

2018-2019

Op de teldatum van 1 oktober 2018 zaten 200 leerlingen op school, 1 oktober 2017 waren dit 174 
leerlingen. We zien een groei van 26 leerlingen.

Schoolbestuur

Stichting Wijzers in Onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.651
 http://www.wijzersinonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO 31-02 Midden Limburg.

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

Plezier in leren

Veilig VoelenSamenwerken 

21-eeuwse vaardigheden Zelfstandigheid

Missie en visie

Basisschool, De Violier is vernoemd naar een bloem. Onze leerlingen mogen zich, net als een Violier, 
ontwikkelen vanuit de knop, groeien alle seizoenen door en floreren aan de top. Wij verzorgen 
onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

De missie van onze school: Ons primaire doel is het realiseren van goed onderwijs. Wij werken 
opbrengstgericht door hoge en haalbare doelen te stellen. Daardoor stijgen de leerprestaties van de 
leerlingen en verbetert de effectiviteit van ons onderwijs. De vaardigheden waarover onze leerlingen 
beschikken worden zoveel mogelijk benut en verder ontwikkeld. Leerlingen leren dat inzet loont. Ook 
leren wij onze leerlingen adequaat te reageren en te handelen in diverse sociale situaties. Denk hierbij 
aan het positief omgaan met elkaar, het oplossen van conflicten en het leveren van een positieve 
bijdrage aan een goed (leer)klimaat.   

Onze Visie: Wij willen een school zijn waar leerlingen met veel plezier goede resultaten halen. De 
belangrijkste voorwaarde hiervoor is een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig voelt, 
waar ruimte is voor ontwikkeling en reflectie. Wij zetten moderne media in om het onderwijs aan de 
leerlingen aantrekkelijker, gedifferentieerd en efficiënter te maken. Onze school werkt aan een 
gezamenlijk en gevarieerd pedagogisch aanbod en werkt intensief samen met verschillende 
pedagogische partners zoals kinderopvang en peuterspeelzaal. De leerlijnen zijn op elkaar afgestemd 
en vormen een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Goed onderwijs begint met goed vakmanschap. Ons 
team is deskundig, werkt professioneel en is gevarieerd van samenstelling. Ze speelt in op specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen en werkt handelingsgericht. Ouders voelen zich betrokken bij de 
ontwikkeling van hun kind en de school en worden hier structureel over geïnformeerd. Wij zijn 
laagdrempelig, iedereen voelt zich welkom. Ouders en leerlingen worden betrokken bij het organiseren 
en uitvoeren van de diverse activiteiten op onze school. Onze visie hebben we uitgewerkt in een zestal 
kernwaarden. Hier hebben we, samen met onze leerlingen, betekenis aan gegeven en gelinkt aan onze 
leerling- en leerkrachtcompetenties en ons onderwijsconcept. Deze uitwerking staat beschreven in het 
document “ Missie –Visie van de school”.Onze zes kernwaarden zijn: 

• Leeromgeving - “Ik beleef veel plezier op basisschool De Violier” 
• Relatie - “Samen sta je niet alleen” 
• Samenwerking - “Je voelt je goed door wat je samen doet” 
• Autonomie - “Leer mij leren, leer mij oplossingen vinden” 
• Competentie - “Ik kan het” Resultaten - “Met jouw eigen ‘maat’ bepaal je het resultaat” 

Prioriteiten
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1.   Onderwijs op maat: De school is in proces en inhoud zodanig georganiseerd dat kinderen zich 
optimaal kunnen ontplooien. 

• werken vanuit de leerlijnen 
• leerlingen krijgen bij rekenen/taal/spelling instructie op niveau , zodat ze de stof zelfstandig 

kunnen verwerken, al dan niet in hun stamgroep
• aanbod is afgestemd op didactische en pedagogische behoeften van het kind leerlingen leren hun 

taken zelf te plannen. 
• groepsdoorbrekend werken vanaf groep 4-5    

2. Een aantoonbaar toekomstgericht onderwijs realiseren.          

• beredeneerd aanbod doorgaande lijn binnen het onderzoekend en ontdekkend leren  
• bewust toepassen van 21ste eeuwse vaardigheden (kennis nemen en keuzes hierin)
• beredeneerd maken van thema's inpassen van techniek 
• muziek en cultuuroptimalisatie 
• gebruik chromebooks inzet adaptieve software

Identiteit

Wij zijn een moderne, open en katholieke school.  Als school staan we open voor mensen met een 
ander geloof of atheïsten. Het leren van elkaars culturen en respect voor onze medemens is een 
belangrijk onderdeel van de dialoog rondom normen en waarden.  Leerlingen en ouders met 
verschillende sociale, culturele en godsdienstige achtergrond bezoeken onze school. De katholieke 
levensovertuiging is een inspiratiebron voor de waarden en normen van waaruit wij ons onderwijs 
vormgeven.  Ons dagelijks handelen wordt gekenmerkt door respect, veiligheid, openheid en 
vertrouwen.

Dit komt mede tot uiting in de inrichting van het gebouw, de speelplaats en de sfeer in de groepen. De 
functionaliteit en de sfeer van de werkplekken, zowel binnen als buiten de lokalen, zijn uitdagend en 
aantrekkelijk om tot leren te komen.

De school besteedt aandacht aan de katholieke feesten.
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Groepering:

Wij werken zowel met homogene, als met heterogene groepen. Vakken zoals rekenen, taal, spelling, 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden in de traditionele jaargroepen gegeven. Daarnaast 
werken we in de groepen 5 t/m 8 groepsdoorbrekend. Homogene groepen hebben het voordeel dat de 
leerkracht de taak en haar ondersteuning wat meer of wat makkelijker kan toesnijden op het niveau 
van de groep. Voor de vakken technisch lezen en begrijpend lezen zitten leerlingen uit meerdere 
groepen met hetzelfde leesniveau bij elkaar. In heterogene groepen werken de kinderen in groepjes 
met verschillende niveaus. Dit niveau kan betrekking hebben op het leervermogen of kennis, maar ook 
op vaardigheden, zoals de samenwerking: Leren van en met elkaar.

Groepsindeling 2019-2020

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Ziekte: Wanneer een leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, afwezig is, zal de directeur trachten voor een 
vervanger te zorgen. Hierbij wordt de directeur ondersteund door de vervangingsmanager. Voor 
informatie met betrekking tot vervangingen verwijzen wij naar het vervangingsbeleid schoolbesturen 
Midden-Limburg op de website van Wijzers in onderwijs. Voor verder uitleg zie website van de stichting 
Wijzers in onderwijs. 

Wanneer een afwezigheid langere tijd gaat duren, worden de betreffende ouders hierover schriftelijk 
geïnformeerd. 

Verlof: In de CAO voor onderwijsgevenden is geregeld onder welke voorwaarden iemand verlof krijgt. 
We kunnen daarbij denken aan jubilea, huwelijk, overlijden, bezoek specialist, zwangerschapsverlof, 
e.d.

Ouderschapsverlof: Het onderwijs kent de regeling ouderschapsverlof. Dat betekent dat een 
leerkracht vrijwillig gedurende een bepaalde tijd betaald en/of onbetaald verlof kan nemen. De regeling 
hiervoor is wettelijk vastgelegd. 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Professionalisering: Vanwege het snel veranderende onderwijs is het noodzakelijk dat leerkrachten 
“bijblijven” in hun vak en dat ze zich bijscholen. Een aantal cursussen vindt plaats onder schooltijd.

Bijzonder budget: Iedere oudere werknemer kan ervoor kiezen om bijzonder budget op te nemen. Dit 
bijzonder budget kan ingezet worden voor verlof of duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid 
wil zeggen dat de leerkracht zijn/haar ervaring kan inzetten om ondersteunende werkzaamheden (denk 
bijvoorbeeld aan coaching van startende leerkrachten) te verrichten die voor de school van belang zijn. 

Parttime werk: Soms geven leerkrachten te kennen dat ze niet fulltime, maar parttime willen werken. 
Het schoolbestuur beslist hierover. Wanneer een leerkracht parttime werkt, zijn er altijd twee personen 
in de groep.Door al deze regelingen is het onvermijdelijk dat er meer leerkrachten in eenzelfde groep 
werken.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

  Zintuiglijke, 
lichamelijke oefening 4 u 30 min 4 u 30 min

Taalontwikkeling, 
voorbereidend lezen 4 uur 4 uur 

Voorbereidend rekenen
2 u 30 min 2 u 30 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling/levensbesc
houwing

1 u 15 min 1 u 15 min

Expressie en muziek
7 uur 7 uur 

Pauze
1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 u 20 min 4 uur 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Taal
5 u 20 min 7 uur 6 u 15 min 6 u 15 min 6 uur 6 uur 

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

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Onderzoekend en 
ontdekkend leren 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 30 min 30 min

Sociale 
redzaamheid/verkeer 15 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

SEO
35 min 1 uur 30 min 30 min 15 min 15 min

Pauze
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

"Bieb op school" (BOS): We willen leerlingen stimuleren om meer te lezen en daarmee ook hun 
woordenschat te vergroten.  Leerlingen kunnen geheel gratis lid worden van de Openbare 
Bibliotheek. Hiermee kunnen ze boeken lenen in de Openbare Bibliotheek en in de Bibliotheek op 
School. Daar waar de boeken geleend worden, moeten ze ook weer worden ingeleverd.

Speellokaal: in deze ruimte krijgen de leerlingen van groep 1 en 2 bewegingsonderwijs aangeboden.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, skem, wee-play echt en ukkie. We gebruiken daarbij 

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.
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Peuterplein/Kleuterplein.

De school werkt samen met onder andere SKEM kinderopvang. Deze organisatie biedt een VVE 
programma aan en peuterspeelzaal Sneeuwwitje is gehuisvest in de school. In het VVE programma 
krijgen kinderen die een risico lopen op achterstanden, via speciale programma's extra aandacht en 
begeleiding ter bevordering van hun ontwikkeling.

Met de overige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven heeft de school goede contacten en zijn 
afspraken gemaakt m.b.t. overdracht van leerlingen.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De mate waarin de school ruimte heeft om leerlingen op te nemen in haar groepen of waarin zij 
handelingsverlegen dreigt te worden voor kinderen die al op school zijn, wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de balans in de groep voor dat moment. Onder balans in de groep wordt vooral verstaan 
de ruimte, die er voor de leerkrachten en de kinderen is, om voor alle kinderen in de groep een 
pedagogisch klimaat en een leeromgeving te bieden waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Het 
gaat bij de balans in de groep dus om een combinatie van kindkenmerken, groepssamenstelling en de 
leerkracht van die groep. Bij aanmelding van een kind geldt ook dat we mee laten wegen bij de 
aanname van het betreffende kind wat dit betekent voor de balans in de groep. Ondanks de 
mogelijkheden die wij op school aan kinderen kunnen bieden, kunnen wij niet alle kinderen de zorg 
geven die zij verdienen. Wanneer de problematiek van een kind verder reikt dan onze expertise kunnen 
wij dit kind niet aannemen, of moeten wij hem/haar doorverwijzen naar een andere onderwijsinstelling. 
Wij zoeken dan samen met ouders/verzorgers naar een geschikte school. Ook wanneer een kind bij ons 
op school wordt aangemeld als er op een andere school nog onderzoeken lopen, nemen wij dit kind 
(nog) niet aan. We willen er zijn voor elk kind en vinden de balans in de groep het uitgangspunt om te 
bekijken of een kind daadwerkelijk op de school onderwezen kan worden. We vinden het erg belangrijk 
dat we hierin duidelijk kunnen zijn naar ouders. Niet alleen aan het begin van de schoolloopbaan, maar 
ook tijdens.

Leer- en ontwikkeling ondersteuning: Binnen onze school streven we ernaar om leerlingen zo lang 
mogelijk deel te laten nemen aan het onderwijs binnen de groep. Hiervoor signaleren en registreren 
leerkrachten zorgvuldig om hun onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de groep. Daarbij 
vallen soms ook leerlingen op waarbij sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Indien er reden is om 
aan te nemen dat leerlingen het niveau eind groep 7 niet zullen gaan bereiken, proberen we het 
maximaal haalbare referentieniveau te bereiken met deze leerling. Voor deze groep leerlingen (vanaf 
groep 6) wordt er door de zorgcoördinator een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Door instructie op 
3 niveaus te geven, kunnen wij de meeste kinderen in hun ondersteuningsbehoeften bedienen. 
Kinderen met een IQ minder dan 80 kunnen wij in principe niet begeleiden. Mogelijk kunnen wij niet 
voldoen aan hun onderwijsbehoeften. Per casus zullen wij de situatie bespreken. Indien een kind 
voortdurend 1-op-1 begeleiding nodig heeft om tot leren te komen, kan onze school dit niet binnen de 
basisondersteuning bieden. 

Sociaal- emotioneel en gedrag ondersteuning: Wij werken op school volgens aanpak van PBS. Dit 
zorgt voor een doorgaande lijn op pedagogische aanpak, de heldere gedragsverwachtingen naar 
kinderen zijn duidelijk geformuleerd en zorgen voor een positief pedagogisch klimaat. We ervaren een 
grens als een kind voor zichzelf, medeleerlingen of structureel een bedreiging vormt. Het welbevinden 
van kind, groep én leerkracht komt daarmee in het geding. Ook ervaren we een grens als de rest van de 
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groep hierdoor te weinig aandacht krijgt. 

Fysiek-medische ondersteuning: Afhankelijk van de gevraagde ondersteuning kunnen wij voor een 
kind wellicht iets betekenen. Dit zal per casus besproken en overwogen moeten worden. Op school zijn 
geen specifieke hulpmiddelen aanwezig. De meeste ruimten van de school zijn goed toegankelijk voor 
kinderen met lichamelijke beperkingen. Leerkrachten zijn in het dagelijkse handelen verantwoordelijk 
voor alle leerlingen in de klas. Indien er een leerling behoefte heeft aan lichamelijke verzorging is 
hiervoor geen speciale ruimte beschikbaar binnen de school. Als ouders zelf deze taken op zich nemen, 
of iemand hebben ingehuurd om de lichamelijke verzorging uit te voeren, biedt de school hiertoe de 
gelegenheid. Het is echter niet mogelijk voor leerkrachten om een groep leerlingen zonder toezicht te 
laten en zelf verzorgingstaken op zich te nemen. 

Opvoed- en opgroei ondersteuning: De school handelt volgens de aanpakken van PBS (Positive 
Behavior Support).Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van 
gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, 
sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Deze aanpak kan vertaalt 
worden naar "De kracht van positief opvoeden" in de thuissituatie en kunnen leerkrachten ouders 
advies geven. Verder hebben enkele leerkrachten van de onderbouw de Triple-P cursus gevolgd. Ook 
vanuit deze ervaringen kunnen ouders van advies voorzien worden. Daarnaast werkt de school nauw 
samen met Centrum voor Jeugd en Gezin.

Zie ons: Schoolondersteuningsprofiel

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Het anti-pestprotocol heeft als doel om alle kinderen bij ons op school zich veilig te laten voelen, zodat 
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we 
alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.In dit protocol leggen we uit hoe we 
handelen in pestsituaties. Onze preventieve aanpak zullen we eveneens omschrijven. Voorkomen is 
immers beter dan genezen. We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en 
volwassenen. De aanpak SWPBS (school wide positive behaviour support ) is in deze onze leidraad.

Zie ook ons: Anti-pestprotocol van de school en het Veiligheidsplan van de stichting Wijzers in 
onderwijs. 
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL-lijsten en eigen leerling vragenlijsten.

Veiligheid staat centraal. Wij besteden aandacht aan verschillende onderdelen van veiligheid: sociale 
veiligheid, fysieke veiligheid, maar bijvoorbeeld ook verkeersveiligheid. Wij werken volgens de PBS 
aanpak.

SWPBS - kortweg PBS - richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van 
probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die 
met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Wat al aanwezig is en goed 
werkt in de school wordt geïntegreerd in PBS. Daardoor wordt de werking van deze ‘losse’ 
programma’s en methodes versterkt.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Hiervoor gebruiken we de Sociale 
Competentie ObservatieLijst (SCOL). Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, 
welbevinden en sociale veiligheid. Daarnaast gebruiken we ook nog eigen leerlingvragenlijsten.

Ontruiming bij calamiteiten:

De school beschikt over een ontruimingsplan dat door de brandweer goedgekeurd is. In dit plan wordt 
aangegeven hoe te handelen bij ontruiming.In elke ruimte van de school hangt een overzicht met de 
vluchtwegen die gebruikt dienen te worden in geval van ontruiming. De school beschikt over een aantal 
BHV-ers (bedrijfshulpverleners) die zorgen dat snel en effectief hulp geboden wordt in voorkomende 
situaties. Deze BHV-ers volgen minstens eens per jaar een herhaling/opfriscursus. De school 
organiseert 2x per jaar een ontruimingsoefening (1x aangekondigd en 1x onaangekondigd.) De school 
beschikt over een brandweerlogboek waarin alle relevante informatie voor de brandweer zit. In geval 
van echte ontruiming gaan de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht naar een verzamelplek. 
Op deze plek kunt u uw kind komen ophalen. Voordat U Uw kind meeneemt dient U dit aan de 
leerkracht te melden zodat deze dit kan aantekenen op de presentielijst. Neem het kind nooit mee 
zonder dit te melden. De verzamelplek is: het gemeentehuis

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Lacroix. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
cindy.lacroix@wijzersinonderwijs.eu.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Meuwissen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via laura.meuwissen@wijzersinonderwijs.eu.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

BasisOnline ouderportaal

De school informeert de ouders over algemene zaken vanuit de school of klas via BasisOnline 
Ouderportaal. Dit is een veilig digitaal platform waar het kind centraal staat. Ouder en school houden 
elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte én werken met elkaar samen om een optimale 
ontwikkeling van het kind mogelijk te maken. Daarnaast kunnen ouders via dit ouderportaal het kind 
ziek melden en/of verlof voor bijvoorbeeld bezoek arts aanvragen. Het programma wordt ook gebruikt 
voor het plannen van oudergesprekken. 

In het ouderportaal is tevens de jaarkalender van de school opgenomen.

Portfolio en Oudergesprekken

Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Daarom 
plannen we tweemaal per jaar oudergesprekken, waarin de ontwikkeling van het individuele kind 
centraal staat. Drie maal per schooljaar geven wij een rapport uit, in de vorm van een portfolio. Naast 
de resultaten van de diverse vakgebieden komen in het portfolio werkstukjes van het kind, een 
overzicht van de resultaten van de CITO- toetsen, een weergave van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, gedrag- en werkhouding. De vakgebieden worden middels een woordwaardering op een 
vijfpuntschaal (onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed) uitgedrukt.Het portfolio wordt, 
voordat de oudergesprekken plaatsvinden, aan de kinderen mee naar huis gegeven. De ouders nemen 
het portfolio mee naar het oudergesprek. De oudergesprekken staan gepland in november en maart. 
Na het laatste portfolio (eind schooljaar) volgt niet standaard een oudergesprek.De oudergesprekken 
voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 vinden in januari en juni plaats.

Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen 
samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Daarom zien we de ouders:

• als partner in de opvoeding. Ouders worden zo nauw mogelijk betrokken bij de ontwikkeling 
van hun kind op school door oudergesprekken en door een beroep op ouders te doen om zitting 
te nemen in de medezeggenschapsraad (MR), oudervereniging (OV) en ouderpanel. Daarnaast 
vragen wij ouders regelmatig om te assisteren bij activiteiten.

• als partner in het leren. We verwachten van ouders betrokkenheid bij het leerproces van hun 
kinderen maar ook betrokken bij de school als organisatie.  We maken graag gebruik van de 
inbreng en expertise van ouders. Uitgangspunt is wederzijds vertrouwen. De leerkracht 
respecteert de ouder als opvoeder en de ouder respecteert het vakmanschap van de leerkracht. 

Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Juist daarom is 
het zo belangrijk dat ouders en school regelmatig met elkaar in contact komen. Dit kan op diverse 
momenten, zoals  tijdens oudergesprekken, kijk-uurtjes en bij activiteiten.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouderpanel

Formeel heeft alleen de Medezeggenschapsraad inspraak. 

Input vanuit de oudervereniging en het ouderpanel wordt meegenomen in besluitvormingen.

Naast de ouders van de MR, OV en ouderpanel zijn ook andere ouders actief betrokken bij activiteiten 
van de school. Het schoolteam heeft bij meerdere activiteiten hulpt van ouders nodig, denk hierbij aan:

• Begeleiden van groepjes kinderen tijdens schoolreis
• Excursies
• Koningsdag
• Wandelen voor water
• schoonmaken van materialen
• etc 

Klachtenregeling

Ouders zijn altijd welkom op school bij de groepsleerkrachten en/of bij de schoolleiding om zaken te 
bespreken en indien nodig samen naar goede oplossingen te zoeken. 

Indien ouders niet tevreden zijn over de manier waarop de school een probleem of klacht oppakt, 
kunnen ze dit aankaarten bij de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon zal 
handelen volgens de klachtenprocedure van stichting Wijzers in onderwijs (zie Veiligheidsplan).

Kijk-uurtjes

Enkele malen per jaar organiseren wij  een ‘kijkuurtje’. Tijdens deze ‘kijkuurtjes’ kunnen ouders de 
schriften en ander werk van hun kind inzien, zodat ze de ontwikkeling van het kind nog beter kunnen 
volgen. Wanneer ouders tussentijds iets willen bespreken, dan verzoeken wij hen een afspraak te 
maken met de leerkracht van de groep. Deze weet het beste wat speelt in de eigen groep m.b.t. de kind
(eren). Indien ouders en/of leerkrachten het nodig vinden dat de zorgcoördinator of locatiedirecteur bij 
een gesprek betrokken wordt, dan is dit mogelijk op afspraak.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Bijdrage schoolkamp

• Carnaval

• Slotfeest en laatste schooldag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Groep 8 leerlingen hebben aan het eind van de basisschooltijd een schoolkamp. Naast de bijdrage van 
de oudervereniging vraagt de school ook nog een bijdrage voor het schoolkamp van de ouders.

Alle kinderen mogen meedoen !

Ouders die zelf onvoldoende financiële middelen hebben kunnen een beroep op Stichting Leergeld 
doen. Met steun van Leergeld worden bijvoorbeeld schoolspullen of een sportabonnement aangeschaft 
of kunnen kinderen op scouting of mee op schoolreis
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als een kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet tijdig op school kan zijn, verzoeken wij 
de ouders dit voor 08.15 uur dit via BasisOnline Ouderportaal aan de groepsleerkracht door te geven.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlofaanvraag kan via Ouderportaal aangevraagd worden. Het toekennen van verlof wegens 
bijzondere omstandigheden gaat altijd via de directeur van de school.

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.

4.3 Schoolverzekering

Zie Wettelijke deel van de schoolgids van de stichting Wijzers in onderwijs
Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

We vinden dat de kinderen de mogelijkheden waarover zij beschikken volledig moeten benutten. Met 
andere woorden: “Eruit halen wat er in zit”. De ontwikkeling van ieder individueel kind wordt 
nauwgezet gevolgd.Dit realiseren we via een systeem van observeren, signaleren, analyseren, 
voorbereiden en uitvoeren van oplossingen. Dit belangrijke proces controleren we door middel van 
methodegebonden toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem. De leerlingen van groep 8 
maken in april de Cito Eindtoets. Met behulp van de AVI- toetsen volgen we 2-3 keer per jaar de 
leesontwikkeling vanaf groep 3. Toetsresultaten verschillen van jaar tot jaar, afhankelijk van de 
mogelijkheden van de kinderen. 

De gegevens van de toetsen van de groepen, de zogenoemde "Tussenopbrengsten", leiden eveneens 
tot het maken van nieuw beleid. De ouders ontvangen informatie over de toetsresultaten en de daar uit 
voortvloeiende activiteiten. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van de 
school.

5.2 Eindtoets

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 10,0%

vmbo-(g)t 30,0%

havo 40,0%

vwo 20,0%

Dit jaar scoort onze groep 8 met een gemiddelde score van 534,0 beneden het landelijk gemiddelde 
(535,7). Deze gemiddelde score past bij de leerlingen van deze groep 8. De leerlingen hebben naar 
vermogen gepresteerd en daar verdienen ze een compliment voor.

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.

Competentie

AutonomieRelatie

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op onze school handelen wij volgens de Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) aanpak. 

SWPBS is een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht 
op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. Goed gedrag kun je leren!
Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen 
voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken 

19



hebben in een school opgehangen kunnen worden.

PBS gaat uit van een 6-tal basistechnieken:

• Betrappen op goed gedrag
• Toepassen 4:1 regel (je kunt iemand pas echt motiveren als de verhouding tussen complimenten 

en straffen 4:1 staat)
• Actief negeren/Bekrachtigen van de buurman of buurgroep
• Pro-actief handelen
• Positieve normstelling
• Positieve oudercontacten onderhouden

In onze missie-visie geven we aan welke gedragingen en houding wij belangrijk vinden ten aanzien van 
sociaal gedrag.

Wij staan voor een sociaal veilig klimaat op basisschool De Violier. Het positieve uitgangspunt van PBS 
is een belangrijke waarde binnen onze school. We hebben een schoolbrede aanpak vanuit gezamenlijke 
gedeelde waarden en normen.

Jaarlijks worden met de leerlingen in de groepen de gedragsverwachtingen bepaald en vastgesteld. 
Deze afspraken zijn zichtbaar in de groepen opgehangen. Vanuit deze gedragsverwachtingen krijgen 
leerlingen op respectvolle manier feedback. 

Leerlingen worden positief bekrachtigd op hun gedrag en kunnen een 'dikke duim' verdienen. Met de 
'dikke duimen' kunnen ze sparen voor klassenbeloningen en schoolbeloningen.

Gedragsregistratie: klein en groot probleem gedrag wordt geregistreerd. Drie keer per jaar wordt deze 
registratie geanalyseerd en waar nodig worden interventies afgesproken.  

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wijzers in onderwijs vindt het van eminent belang om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen 
voor alle kinderen die haar scholen bezoeken. Kwaliteitszorg richt zich zowel op de kerntaak: het 
primaire proces als ook op de secundaire processen (bijv., financiële voorwaarden) daaromheen en de 
samenhang tussen beiden. 

Wijzers in onderwijs vindt kwaliteitszorg van groot belang omdat het doel van de kwaliteitszorg een 

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.
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continue verbeteren van voornoemde processen voor ogen heeft. Zij streeft er dan ook naar de eigen 
kwaliteit voortdurend te meten, te verbeteren en te verantwoorden en ziet daarbij kwaliteitszorg als 
een totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, 
systematische en cyclische wijze de processen en resultaten van het onderwijs te bepalen, te bewaken, 
te borgen en te verbeteren.

Relevant daarbij zijn de navolgende vijf vragen: 

• Doen we de goede dingen? 
• Doen we de dingen goed? 
• Hoe weten we dat? 
• Vinden anderen dat ook? 
• Wat doen we met de verworven kennis en informatie en data?

Om het kwaliteitsniveau te behouden en te verbeteren maken de scholen van de stichting gebruik van 
een in samenspraak met de leidinggevenden ontworpen webbased instrument “Analyse en 
Verbeteren” dat gericht is op:

• Opbrengsten (1 oktobertelling, tussentijdse opbrengsten en eindopbrengsten)
• De domeinen (onderwijsleerproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en 

ambitie

Deze informatie wordt jaarlijks in kaart gebracht. De professionele dialoog over de opbrengsten en 
processen wordt ook bevorderd door een jaarlijkse collegiale audit.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

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

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

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groepen 3 en 4 maandag 08.30-10.30 uur

Gymnastiek groepen 7 en 8 woensdag 08.30-10.30 uur

Gymnastiek groep 5 en 6 vrijdag 09.30 - 11.30 uur

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymlessen in de sporthal De Bandert, Bandertlaan 7, 6101 
LZ Echt.

De groepen 3-4-5-6 hebben busvervoer naar de sporthal. De groepen 7 en 8 gaan lopend naar de 
sporthal. 

De kleuters krijgen bewegingslessen in de speelzaal van de school aangeboden.
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6.3 Vakantierooster

Afwijkende schooltijden

Indien op vrijdagen voor een vakantie feestactiviteiten voor alle leerlingen van de school georganiseerd 
worden, hebben de kleuters vaak de maandag voorafgaand een vrije dag of een een halve schooldag.

Op deze vrijdagen kunnen de schooltijden afwijken i.v.m activiteiten met daaraan gekoppeld een 
continurooster. Deze dagen zijn terug te vinden in de schoolagenda op ouderportaal.

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Studiedag Wijzers in onderwijs 12 september 2019

Herfstvakantie 14 oktober 2019 18 oktober 2019

Studiedag van de school 28 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020

Paasmaandag 13 april 2020

Meivakantie 27 april 2020 08 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinkstermaandag 01 juni 2020

Studiemiddag vanaf 12.00 uur 04 juni 2020

Zomervakantie 13 juli 2020 21 augustus 2020

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKEM en Wee-Play, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKEM en Wee-Play, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Ouders kunnen dit tegen vergoeding zelf afspreken 
met de organisaties SKEM en Wee-Play

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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