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Ieder kind is uniek, heeft z'n eigen talenten en verdient gelijke kansen om deze talenten te ontwikkelen. 
Bij De Violier doet elk kind hiervoor de nodige kennis en vaardigheden op, zodat zij goed voorbereid de 
overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.

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 de ouder.

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 
ook 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. Ouder en school houden elkaar in een 
afgeschermde omgeving op de hoogte via het programma BasisOnline Ouderportaal. Ook de 
schoolkalender is in dit programma opgenomen.

Op de site van de stichting Wijzers in onderwijs staat als aanvulling nog het wettelijk deel van de 
schoolgids: www.wijzersinonderwijs.nl

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
 info.deviolier@wijzersinonderwijs.eu
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Ria Beckers info.deviolier@wijzersinonderwijs.eu

De directeur van basisschool De Violier is RDO-geregistreerd.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

224

2021-2022

De meeste leerlingen op onze school komen uit de kern Echt. Daarnaast bezoeken ook kinderen uit de 
omliggende wijken en dorpen onze school. De leerlingenpopulatie laat zich omschrijven als een 
afspiegeling van de samenleving. De meeste kinderen spreken bij binnenkomst de Nederlandse taal 
voldoende tot goed. 

De laatste jaren zien we een groei in het aantal leerlingen, op de teldatum van 1 oktober 2021 zaten 224 

Sporthal "In de Bandert"
Bandertlaan 7
6101LZ Echt
 

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Wijzers in Onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.728
 http://www.wijzersinonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO 31-02 Midden Limburg.
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leerlingen op school. Deze leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen, waarbij gedurende het schooljaar 
een tiende groep gevormd kan worden bij veel instroom van 4-jarigen.

Het gebouw telt 10 leslokalen: 3 lokalen voor de kleuters, 7 lokalen voor de overige groepen. Daarnaast 
is er een speelzaal voor de kleuters, waarin spel- en gymlessen aangeboden worden. 

Verder is er in het gebouw ruimte voor de buitenschoolse opvang (BSO). Deze BSO is een dependance 
van SKR (Stichting Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw)

Kenmerken van de school

Plezier in leren 

Veiligheid en RespectSamenwerken

Kwaliteit Betrokken en Zelfstandig

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 

1.2 Missie en visie
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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, peuterspeelzaal en ook met het voortgezet onderwijs (PO-VO). 

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” 

Wat mag u van ons verwachten:

• Onze leerkrachten zorgen voor een motiverende en activerende leeromgeving. Deze 
leeromgeving is uitdagend en stimuleert de leerlingen in hun leerproces. De sfeer op school en in 
onze klassen en de wijze waarop we met elkaar omgaan zijn van wezenlijk belang voor het leren.

• Iedereen op onze school communiceert op een opbouwende en open manier. Daarnaast vinden 
wij een goede relatie met leerlingen, ouders en externen belangrijk. Een goede communicatie en 
relatie leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 

• Luisteren naar elkaar, goed kunnen verwoorden en overleggen met elkaar, staan centraal in onze 
lessen.
We respecteren elkaars mening en bevorderen ieders zelfvertrouwen. 
De samenstelling van de groepen binnen de klassen is gevarieerd en nodigt uit tot samenwerken. 
Ons team werkt professioneel samen. Samenwerking met ouders/verzorgers verrijkt de 
ontwikkeling van leerlingen en school.

• Wij dagen leerlingen uit tot oplossingsgericht denken. Hun eigen inbreng en hun denkproces zijn 
hierbij belangrijk. De rol van de leerkracht verschuift steeds meer van ‘leider’ naar ‘begeleider’. 
Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen leerproces. 

• Wij leggen op onze school een solide basis voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Wij 
laten onze leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen zodat ze geloven in zichzelf, 
zelfvertrouwen krijgen en zich goed voelen. 
Leerkrachten zijn competent en werken structureel aan hun eigen (professionele) ontwikkeling.

• Wij investeren voortdurend in de kwaliteit van ons onderwijs. Wij werken met moderne 
leermethodes die digitaal ondersteund worden. 
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Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en werken doelgericht. Wij dagen 
leerlingen uit te reflecteren op hun opbrengsten en hun eigen leerproces. 

Wat verwachten wij van de leerling:

• Iedere leerling voelt zich uniek.
• Leerlingen gaan op een respectvolle wijze met de ander om.
• Leerlingen respecteren gestelde regels en afspraken.
• Leerlingen dragen gezamenlijk verantwoording voor de schoolomgeving.
• Leerlingen zijn gemotiveerd en streven naar goede resultaten.
• Leerlingen zijn bereid tot samenwerking.
• Leerlingen kennen elkaars kwaliteiten en houden hier rekening mee.

Wat verwachten wij van de ouder(s)/verzorger(s):

• Ouder(s)/verzorger(s) onderschrijven de uitgangspunten van de school, ook ten aanzien van de 
algemeen geldende fatsoensnormen, alsmede de gedrags- en schoolregels van de school.

• Wanneer ouder(s)/verzorger(s) vragen t.a.v. het onderwijs van hun kind hebben, verwacht de 
school dat dit kenbaar wordt gemaakt bij de groepsleerkracht/directie.

• Ouder(s)/verzorger(s) hebben een stimulerende en positieve houding ten opzichte van het 
onderwijs en geven stimulans bij het maken van huiswerk.

• Ouder(s)/verzorger(s) proberen naar vermogen ondersteuning te bieden bij activiteiten (sport, 
evenementen, acties, e.d.).

• Ouder(s)/verzorger(s)  informeren de school tijdig in het geval van bijzonderheden.
• Bijeenkomsten van de school worden door de ouder(s)/verzorger(s) bezocht.

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 opzet 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.

Wij zijn een gezonde school met het certificaat: "Welbevinden". Dit houdt in dat het welbevinden van 
iedereen op school wordt bevorderd door een combinatie van training, signalering en beleid. De basis 
hiervan is een positief pedagogisch klimaat: de school is een veilige plek met duidelijke regels, goede 
interactie tussen leerkrachten en kinderen en een positieve omgang tussen kinderen onderling. 
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Daarnaast vinden wij het belangrijk ook aandacht te besteden aan gezonde voeding. Snoep wordt op 
school niet toegestaan en op dinsdag, woensdag en donderdag eten de kinderen tijdens de 
ochtendpauze enkel groenten of fruit.
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Groepering:

Wij werken zowel met homogene, als met heterogene groepen. De kleuters zitten in gecombineerde 
groepen 1-2.
Vakken zoals rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden in de eigen 
groepen gegeven. Daarnaast werken we in de groepen 5 t/m 8 groepsdoorbrekend. Het 
groepsdoorbrekend werken heeft als gevolg:

• meer tijd voor individuele benadering
• effectieve en efficiënte instructie
• meer tijd voor verdieping en verbreding 

Soms worden leerlingen van groep 4 voor begrijpend en technisch lezen meegenomen in het 
groepsdoorbrekend werken, afhankelijk van de leesontwikkeling van kinderen. 

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.

Groepen 1-2: Wanneer kleuters van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar zitten, worden alle 
niveaus aangeboden in deze combinatiegroepen. Een kind kan zo gemakkelijk aansluiten bij het niveau 
dat bij hem of haar past.

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
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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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.

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

SEO/ 
levensbeschouwing 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

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 30 min 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
15 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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SEO
35 min 30 min 30 min 30 min 15 min 15 min

1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Speelplaats met Energy Floor

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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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 van de 
stichting Wijzers in onderwijs. 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: https://www.wijzersinonderwijs.nl/

Wanneer een afwezigheid langere tijd gaat duren, worden de betreffende ouders hierover via 
Basisonline/ouderportaal 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. 

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 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Basisschool De Violier heeft een enthousiast team met relatief veel jongere leerkrachten en 
onderwijsassistenten. De directeur geeft samen met de intern begeleiders sturing aan het onderwijs en 
de leerlingenzorg op school. De vakleerkracht geeft om de week muziekles aan de leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 en soms aan de kleuters, de beweegcoach ondersteunt op maandagochtend het eerste 
blokuur de leerkrachten in de sporthal. De school wordt verder ondersteund door het bestuurskantoor, 
een administratieve kracht en een conciërge. Jaarlijks zijn er meerdere stagiaires op school.

Met een goed pedagogisch klimaat als basis en een enthousiast team van leerkrachten en begeleiders 
bieden wij onze leerlingen passend onderwijs gericht op de 21e eeuwse vaardigheden.
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Pukkie, SKR-Kinderopvang en Wee-Play Echt.

Visie op het jonge kind (groep 1-2):

Kinderen tot 6 à 7 jaar ontwikkelen zich op verschillende ontwikkelingsdomeinen; dit doen ze 
spelenderwijs en in interactie met elkaar. Die ontwikkelingsdomeinen zijn: 

• taal-, denk- en creatieve ontwikkeling (probleemoplossend denken), 
• ontdekken (wereldoriëntatie), 
• bewegen (grove en fijne motoriek)

Spelen is daarbij een integrerende activiteit, omdat binnen het spel alle genoemde 
ontwikkelingsdomeinen samenkomen. Om deze reden krijgt spel bij ons op school een centrale plaats 
binnen het onderwijs in de groepen 1 en 2.
Door spel leren kinderen over zichzelf, over anderen en de wereld om hen heen. Vanuit het vrije spel, 
waarin de kinderen lerend spelen, leren jonge kinderen vaardigheden die hen voorbereiden op de 
schoolse vaardigheden die ze vanaf groep 3 nodig hebben. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De stichting Wijzers in onderwijs vindt het van eminent belang om kwalitatief hoogwaardig onderwijs 

Doelen in het schoolplan 

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

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.

Inzet onderwijsassistenten: Op school zijn twee onderwijsassistenten werkzaam, 1 parttime en de 
ander fulltime. Een onderwijsassistent voert werkzaamheden uit onder aansturing en 
verantwoordelijkheid van de leerkracht en voert lesondersteunende en leerlingbegeleidende taken uit, 
ondersteunt de onderwijsvoorbereiding, etc. Indien géén vervanger beschikbaar is kan een 
onderwijsassistent een kortdurende vervanging van een leerkracht opvangen met aansturing van de 
directie of een collega leerkracht.
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te verzorgen voor alle kinderen die haar scholen bezoeken. 
Het strategisch beleidsplan 2019-2023 vormt de ruggengraat voor de opzet van de strategisch 
onderwijskundige koers voor alle scholen van dit schoolbestuur. Het centrale motto van het strategisch 
beleidsplan is ‘Kinderen bereiken, betrekken, begrijpen en begeleiden’. Met dit strategisch beleidsplan 
geeft dit schoolbestuur de richting aan waarin zij zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Het is 
kaderstellend voor alle scholen. Op basis van een intensief proces waar vele partijen zowel intern als 
extern bij zijn betrokken is een kernopdracht geformuleerd gebaseerd op de kernwoorden 
Verwondering, Veilig voelen, Ruimte en Elkaars kracht. Vanuit het centrale motto en de kernwoorden 
zijn vijf doelen en 12 prestatie-indicatoren geformuleerd. 
Het schoolplan van De Violier is gebaseerd op het strategisch beleidsplan van de stichting en heeft de 
vijf doelen verder uitgewerkt.

Iedereen gaat met plezier naar school en voelt zich daar veilig.

• De school hanteert valide instrumenten om de veiligheid aantoonbaar te maken en te 
communiceren. Instrumenten als KIJK, SCOL, leerlingtevredenheidsonderzoek worden 
afgenomen en geanalyseerd. Daarnaast is op school een vertrouwenspersoon en anti- 
pestcoördinator aanwezig.

• De school heeft een beredeneerd aanbod om de veiligheid van eenieder uit te werken en te 
borgen. Nieuwe collega’s worden geschoold in de aanpak van PBS en verder heeft de school 
structureel aandacht voor het Vignet Gezonde school met als themacertificaat “Welbevinden”.

• De school beschikt over een veilig en gezond gebouw, dat geschikt is voor eigentijds onderwijs. 

Iedere leerling ontvangt onderwijs op maat.

• De school is in proces en inhoud zodanig georganiseerd dat kinderen zich optimaal kunnen 
ontplooien. We werken vanuit de leerlijnen. De leerlingen krijgen bij rekenen/taal/spelling 
instructie op niveau , zodat ze de stof zelfstandig kunnen verwerken, al dan niet in hun 
stamgroep. Het aanbod is afgestemd op didactische en pedagogische behoeften van het kind. 
Vanaf groep 4-5 werken we voor een aantal vakken groepsdoorbrekend. De leerlingen leren hun 
taken zelf te plannen. 

• De school hanteert een systematiek waarmee het proces en de inhoud cyclisch worden gevolgd. 
Middels methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen worden leerlingen in hun 
leerontwikkeling gevolgd. Naast observaties wordt de totale ontwikkeling van leerlingen gevolgd 
en intern besproken tijdens de leerling- en groepsbespreking. Indien nodig worden ouders erbij 
betrokken.

• De school stemt haar professionaliseringsbeleid af op het gestelde doel, waarbij ingezet wordt op 
teamscholing en individuele scholing van leerkrachten. We zijn verder gegaan met het verdiepen 
van het Handelingsgericht Werken, waarbij we de cruciale doelen van de diverse vakgebieden 
verkend en toegepast hebben. Dit was nodig om de corona achterstanden het hoofd te bieden. 
Hiermee konden we gericht ons onderwijs afstemmen op de doorgaande lijn. Daarnaast hebben 
we de implementatie rondom de methode van rekenen WIG5 met een expert doorlopen. De ins 
en outs van de methode, de werkwijze en organisatie van ons rekenonderwijs hebben we 
daarmee onder de loep genomen. Dit heeft o.a. geresulteerd in het opsplitsen van de rekenles in 
twee delen verdeeld over de dag. Hiermee komen we tevens tegemoet aan een van de 
executieve functie. Ook dit laatste was een speerpunt in onze ontwikkeling van afgelopen jaar. 
We merken namelijk dat sommige executieve functies mede door corona aandacht vragen van 
ons als school. Volgend jaar gaan we hier op schoolniveau nog verder mee in de vorm van 
leerteams.  

• Voor onze school is er een meerjarenplan. In het meerjarenplan beschrijven we onze doelen en 
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prestatie-indicatoren en de daarbij behorende activiteiten. Tussentijds evalueren we de doelen 
en stellen we de activiteiten en interventies bij waar nodig. De resultaten van het Cito 
Leerlingvolgsysteem en de diverse tevredenheidsenquêtes en veiligheidsvragenlijsten voor 
ouders, kinderen en teamleden, geven ons inzicht in de meetbare resultaten van onze gestelde 
doelen. De directeur en intern- begeleider analyseren deze gegevens en stellen een bijbehorend 
plan op in samenspraak met het team of de betreffende leerkracht van de groep.

Scholen hebben aantoonbaar toekomstgericht onderwijs.

• De school heeft een duidelijk beeld van innovatief onderwijs en heeft dit vertaald in een 
beleidscyclus. We zijn bezig met een beredeneerd aanbod en doorgaande lijn binnen het 
onderzoekend en ontdekkend leren neer te zetten. We passen de 21ste eeuwse vaardigheden 
(kennis nemen en keuzes hierin) bewuster toe. 
In het kader van 10-14 onderwijs hebben we afgelopen jaar de Rubrics PO-VO 
leerlingvaardigheden ingezet. Daarnaast hebben we gewerkt aan een beredeneerd aanbod van 
thema's binnen techniek, muziek en cultuur. Deze ontwikkelingen hebben we wegens de 
COVID-19 maatregelen onvoldoende kunnen ontplooien en zullen daarom volgend schooljaar 
voortgezet worden.

• De school heeft aantoonbaar de middelen en onderwijsinhouden gekoppeld aan het gestelde 
doel. We vinden het belangrijk dat leerlingen onderwijs en verwerking op meerdere wijzen 
aangeboden krijgen, waarbij we voortdurend kijken naar een goede balans tussen boeken, 
schriftelijke verwerking en digitale middelen. Afgelopen schooljaar hebben we de nieuwe 
methoden WIG 5 onder begeleiding van een externe deskundige geïmplementeerd. 

Scholen bij Wijzers in onderwijs leren van en met elkaar en doen dit op alle niveaus. 

• Er wordt samenwerking gerealiseerd binnen en tussen de scholen op zowel directie-, leerkracht- 
als op leerlingniveau collegiale consultatie structureel inzetten. Op schoolniveau werken we met 
leerteams, waarbij groepjes van collega’s het voortouw nemen om bepaalde zaken uit te zoeken 
en te delen met de overige collega’s (samen leren). Daarnaast blijft er aandacht voor informele 
samenwerking met leerkrachten van collega- scholen vanuit het netwerkleren.

• Samenwerking zorgt voor aantoonbare verbinding en versterking tussen de scholen. Directeuren 
en IB-ers van de stichting werken nauw samen, dit ter versterking van de schoolontwikkeling.

• De school ziet ouders als volwaardige educatieve partners. Vanaf groep 5 was het voornemen 
ouder-kindgesprekken te voeren, echter door de COVID -maatregelen is dit nog onvoldoende uit 
de verf gekomen. Naast de MR en de oudervereniging hebben we een ouderpanel  en een 
leerlingenraad als partners.

Scholen hebben een proactieve gerichtheid op de omgeving.

• De school laat aantoonbaar gedrag zien dat gericht is op de omgeving en laat daar beleid op zien. 
Hierbij zijn de gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, welzijnswerk Menswel, jeugdwerk, de 
parochie, kinderopvang en vereniging van eigenaren belangrijke partners.

• School neemt het voortouw in het afstemmen van het educatieve beleid met de daarvoor in 
aanmerking komende partners. De samenwerking met voorschoolse partners en VVE binnen de 
school wordt geborgd door jaarlijks een plan op te stellen. Daarbij zijn er afgelopen schooljaar in 
de gemeente Echt-Susteren "Knooppunten 0-4 jaar voor kinderen met een ondersteunings- en/of 
zorgbehoefte" opgericht. De school neemt hierin actief deel.

• 10-14-onderwijs
In de regio Echt hebben de scholenkoepels Wijzers in Onderwijs en Kindante samen met het 
Connect College gezocht naar een betere samenwerkingsvorm. Die is gevonden in “10-14-
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onderwijs regio Echt”. Docenten van het Connect College werken samen met leerkrachten uit het 
basisonderwijs (groep 7 en 8) aan doorlopende leerlijnen. Er zijn zijn 4 pijlers 
uitgezet:Nederlands,Wetenschap&Technologie, Mens&Maatschappij, Leerlingvaardigheden 
(o.a. plannen, een taak uitvoeren en samenwerken) en Herfstsignalering.

Meerjarenplan:
De bovengenoemde doelen staan opgenomen in het meerjarenplan dat uit twee delen bestaat.

Deel A: Hierin beschrijft de school de voorgenomen doelen op korte en lange termijn die een duidelijke 
relatie hebben met het strategisch beleidsplan van de stichting.

Deel B: In deel B beschrijft de school de behaalde resultaten op methode onafhankelijke toetsen, 
vergelijkt deze met vooraf opgestelde normen (landelijk, norm van Cito, schoolnorm), analyseert deze 
gegevens en beschrijft aanbevelingen en mogelijke acties.

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs die komend schooljaar expliciet in het meerjarenplan 
opgenomen worden:

Door COVID hebben we twee onrustige schooljaren achter de rug met een hoog ziekteverzuim van 
leerkrachten. Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs zijn ingezet, echter de borging van de 
opbrengsten van deze ontwikkeling zijn niet afgerond. Komend schooljaar worden geen nieuwe 
thema's in het kader van schoolontwikkeling opgepakt. We gaan verder op de ingeslagen weg en 
zorgen voor borging.

Dit betreft onderstaande thema's:

• Burgerschap
• De sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen
• Handelingsgericht werken
• Executieve functies
• Onderwijs aan het jonge kind
• Taalontwikkeling van jonge kinderen
• Implementeren Rubrics 10-14 onderwijs

Inzet NPO-gelden 

De NPO-gelden hebben we tot nu toe heel divers ingezet:

• Inzet extra personeel: Onderwijsassistent parttime aanstellen op NPO en 0,1 WTF leerkracht.
• Inzet van logopedist:  Taalzwakke- en NT2 leerlingen (screening en begeleiding door logopedist).
• Inzet ergotherapeut.
• Instructiegroepjes formeren m.b.t. diverse vakgebieden.
• Executieve functies versterken en trainen.
• Lessen sociaal-emotionele ontwikkeling en Rots en water trainingen.
• Aanvulling methoden zoals:

KWINK (nieuwe SEO-methode voor alle groepen), Logo 3000 (uitbreiding woordenschat gr. 1 t/m 
3), Blits  (methode studievaardigheden voor groep 5 t/m 8), Rekenroute (rekenaanbod voor 
kinderen met een ontwikkelingsperspectief)

• Aanschaf materialen ter ondersteuning van differentiëren in de klas, zoals: Taal in blokjes. 
• Aanschaf materialen en Springlab ter stimulering van de motorische vaardigheden.
• Extra devices aanschaffen zodat leerlingen extra kunnen oefenen.
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• W&T lessen

Door het ziekteverzuim van leerkrachten en het tekort aan vervangers is de inzet van de 
onderwijsassistenten bijna volledig opgegaan in het bemannen van de groepen. Hierdoor hebben we 
kunnen voorkomen dat groepen onnodig thuisonderwijs moesten krijgen, echter hebben we minder 
gebruik kunnen maken van meer handen in de klas en werken met kleine instructiegroepen.

Wijzers in onderwijs ziet het als een missie 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) daar omheen en de 
samenhang tussen beiden. Wijzers in onderwijs vindt kwaliteitszorg van groot belang omdat het doel 
van de kwaliteitszorg een 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 kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te 
bewaken, te borgen en te verbeteren. 

Dit alles geldt ook voor onze school. 

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?Voor onze school is er een 

meerjarenplan. In het meerjarenplan beschrijven we onze doelen en prestatie-indicatoren en de 
daarbij behorende activiteiten. Tussentijds evalueren we de doelen en stellen we de activiteiten 
en interventies bij waar nodig. De resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem en de diverse 
tevredenheidsenquêtes en veiligheidsvragenlijsten voor ouders, kinderen en teamleden, geven 
ons inzicht in de meetbare resultaten van onze gestelde doelen. De directeur en intern- 
begeleider analyseren deze gegevens en stellen een bijbehorend plan op indien nodig, in 
samenspraak met het team of de betreffende leerkracht van de groep

Kwaliteitsagenda:

Vanuit de stichting is een kwaliteitsagenda opgesteld, waarin per maand aangegeven staat welke 
gegevens de school moet verzamelen, analyseren en verder uit moet werken. Naast de 
schoolzelfevaluatie staan hier ook zaken als de schoolbegroting, kwaliteitsonderzoek, 
leerkrachttevredenheid opgenomen.

Op schoolniveau houden zowel de schoolleider als de intern begeleider groepsobservaties, verzamelen 
objectieve data en voeren gesprekken met de teamleden.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

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

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
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OT 2.0
Met ingang van schooljaar 2022-2023 wordt gestart met een ondersteuningsteam voor alle scholen 
van Wijzers in onderwijs en SPOLT. Vanuit deze nieuwe opzet heeft elke school recht op:

• Schoolbegeleiding: Denk hierbij aan: consultatie, IB, begeleiding, observaties, overleg en advies 
ten aanzien van leerling en schoolontwikkeling, sparringpartner, etc.

• Diagnostiek: Naast uren schoolbegeleiding heeft elke school recht op een onderzoek voor een 
leerling.

• Kortdurende arrangementen/ inzet specialismen. Per vraag van de school wordt gekeken welke 
begeleider hierin het meest kan betekenen.

• Regiegroepen en IB-kwaliteitskring. Naast de IB-kwaliteitskring zijn er op een vastgesteld aantal 
ontwikkelgebieden gezamenlijke regiegroepen, zoals: onderwijs anders organiseren, het jonge 
kind/ VVE, pedagogisch handelen/gedrag, begaafdheid, rekenen, lezen/taal/NT2, ICT.

Doorgaande lijn:
In de gemeente Echt-Susteren zijn "Knooppunten 0-4 jaar voor kinderen met een ondersteunings- 
en/of zorgbehoeften" opgezet. Op deze manier hopen we kinderen in de voorschoolse voorzieningen 
tijdig te helpen met de juiste hulp of te kunnen doorverwijzen naar de juiste vorm van onderwijs.

10-14 Onderwijs:
Soepele overgang van basisschool naar brugklas. 10-14-Onderwijs regio Echt maakt een doorlopende 
leerlijn waarmee primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) goed op elkaar aansluiten en 
het onderwijs samen vormgeven.

Plusklas/bloemknopgroep:
Meer- en hoogbegaafde leerlingen van meerdere scholen werken in de plusklas aan de ontwikkeling 
van creatieve, praktische en analytische vaardigheden. Er is in het bijzonder aandacht voor 
ontwikkeling van creatief denken, zelfreflectie, leren-leren en samenwerking met 
ontwikkelingsgelijken. Op schoolniveau doen we dit in de bloemknopgroep.

Executieve functies (EF):
Het team heeft in het schooljaar 2021-2022 de teamscholing "Het versterken van executieve functies" 
gevolgd. EF zijn de processen in het brein die samen de handelingen aansturen die nodig zijn om een 
doel te bereiken. Een van de leerteams gaat hiermee verder aan de slag, waardoor verdere 
ontwikkeling op leerling- en schoolniveau plaatsvindt.

Motiveren van leerlingen:
Een aantal teamleden hebben zich verdiept in het "Motiveren van leerlingen", waardoor autonome 
motivatie van leerlingen gestimuleerd wordt. 

HGW en begrijpend lezen:
Continueren van de teamscholing handelingsgericht werken, aangevuld met begrijpend lezen. 

Talige screening en ondersteuning door logopedist:
Alle groep 2 leerlingen worden gescreend en uitvallers krijgen wekelijks in kleine groepjes extra 
instructie en begeleiding op de talige onderdelen. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Op onze school zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van:

• Gedragsaanpak School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) 
• Meldcode "Huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen bij lichte problematieken.
• Motiveren van leerlingen.
• Voeren van ouder/kindgesprekken.
• Executieve functies

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• School video interactiebegeleider

Komend schooljaar wordt een tweede intern begeleider op school aangesteld. De IB-ers zullen hun 
taken verdelen naar specialisatie en leeftijd van leerlingen.

SVIB: Een leerkracht van de school kan middels video-opnames collega's ondersteunen op een 
praktische manier.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

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 PBS (Positive Behaviour Support) is in deze onze leidraad. Centraal staat het stimuleren van 
gewenst gedrag en het ombuigen van ongewenst gedrag, positieve gedragsondersteuning. Met deze 
aanpak wordt ook het zelfvertrouwen van kinderen bevorderd. Met z’n allen – schoolbreed – bouwen 
we aan een veilige en voorspelbare leeromgeving voor alle leerlingen.

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

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

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.

We monitoren de veiligheid van leerlingen op meerdere manieren:

• Jaarlijks vullen de leerlingen van de groepen 6-7-8 de leerling tevredenheidsvragenlijsten van 
Vensters in.

• Daarnaast vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 en de leerlingen van de bovenbouw de 
SCOL-lijsten in.
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• Leerlingen van groep 1 en 2 worden middels het instrument ‘KIJK’  gevolgd en geregistreerd.
• PBS- ongewenst gedrag van leerlingen wordt geregistreerd.

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

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Cindy Lacroix cindy.lacroix@wijzersinonderwijs.eu

vertrouwenspersoon Aniek Simons aniek.simons@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 worden gepland in november en maart. 
Na het laatste portfolio (eind schooljaar) volgt niet standaard een oudergesprek. 

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 betrokkenheid 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. Onderzoek 
wijst uit dat een positieve houding van ouders richting school, een positief effect heeft op de 
leerontwikkeling 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 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouderpanel

Klachtenregeling

Gesprek met school:

Wanneer een ouder een klacht heeft over de gang van zaken op de school is het verstandig in gesprek 
te gaan met school. Om een probleem te bespreken of een klacht op te lossen zijn de leerkrachten van 
de school het eerste aanspreekpunt of de intern begeleider. Maak hiervoor een afspraak met de 
leerkracht/intern begeleider.

Als dat niet afdoende is, is de directeur of de vertrouwenspersoon de volgende stap. De 
vertrouwenspersoon zal handelen volgens de klachtenprocedure van stichting Wijzers in onderwijs (zie 
Veiligheidsplan).

Leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen ook een portfolio mee met daarin enkele zelfgemaakte werkjes 
en de voortgang van hun ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt middels de KIJK-registratie.

Kijk-uurtjes

Enkele malen per jaar organiseren wij een ‘Kijk-uurtje’. Tijdens deze ‘Kijk-uurtjes’ kunnen ouders de 
schriften en ander werk van hun kind inzien, zodat ze de ontwikkeling van het kind nog beter kunnen 
volgen. Tijdens het 'Kijk-uurtje' praten de kinderen de eigen ouders bij. Een 'Kijk-uurtje' is niet bedoeld 
voor een extra oudergesprek. Wanneer ouders tussentijds iets willen bespreken, dan verzoeken wij hen 
een afspraak te maken met de leerkracht van de groep, zodat deze tijd kan nemen het gesprek voor te 
bereiden. De leerkracht 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 IB-er of de directeur 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 (alleen groep 8)

• Carnaval

• Slotfeest en laatste schooldag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

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.

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

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 hulp van ouders nodig, denk hierbij aan:

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

25



Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs 
zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. 
De oudervereniging van basisschool De Violier helpt de school bij de organisatie van activiteiten en 
evenementen tijdens en buiten schooltijd. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, sinterklaas, de 
kerstviering, carnaval, de wandelvierdaagse en de afsluiting van het schooljaar. Zo draagt de 
oudervereniging eraan bij dat alle kinderen een leerzame, plezierige en gezellige schooltijd hebben. 
Om deze activiteiten mogelijk te maken vraagt de oudervereniging jaarlijks een bijdrage aan de ouders, 
deze ouderbijdrage is altijd vrijwillig.

Groep 8 leerlingen hebben aan het eind van de basisschooltijd een schoolkamp. Naast de bijdrage door 
de oudervereniging vraagt de school voor het schoolkamp ook nog een vrijwillige bijdrage aan de 
ouders. De leerlingen van groep 8 ondernemen zelf ook activiteiten om zo geld in te zamelen.

De wetgeving rondom de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) is per 1 
augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met 
activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen 
betalen.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Een verlofaanvraag kan via Ouderportaal ingediend worden. Het toekennen van verlof wegens 
bijzondere omstandigheden gaat altijd via de directeur van de school.

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

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.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Basisschool De Violier gebruikt het Leerlingvolgsysteem ESIS en CITO, waarmee systematisch 
informatie wordt verzameld over kennis en vaardigheden van de leerlingen.

De groepen 1 en 2 gebruiken KIJK, dit is een werkwijze die leerkrachten ondersteunt bij het observeren, 
registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar.

In de groepen 3 t/m 8 worden voor de verschillende vakgebieden twee maal per jaar CITO-toetsen 
afgenomen en de SCOL-lijsten afgenomen.
Met behulp van de AVI- toetsen volgen we 2-3 keer per jaar de leesontwikkeling vanaf groep 3.
Naast de CITO-toetsen worden er in de groepen 3 t/m 8 methode-gebonden toetsen afgenomen. De 
resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en opgenomen in het leerlingvolgsysteem.

Op basis van deze resultaten en observaties wordt het onderwijsaanbod voor groepen leerlingen en 
individuele leerlingen bepaald. 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 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 daaruit 
voortvloeiende activiteiten. De uitkomsten hiervan gebruiken we eveneens voor de 
schoolontwikkeling.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

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

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

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

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

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit advies wordt tijdens de ouder-kind gesprekken in 
januari/februari besproken. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar het type 
middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door 
kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school.

Leerlingen van groep 8 maken jaarlijks in april de Centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets laten 
leerlingen zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. Ze hoeven er niet speciaal voor te leren. 
De Centrale Eindtoets bestaat uit de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen, 
wereldoriëntatie is optioneel. Ook dit onderdeel toetsen we bij de eindtoets. Indien de leerling hoger 
scoort dan verwacht, is het mogelijk dat het advies wordt heroverwogen in overleg met ouders.

Tevens gebruiken wij de Centrale Eindtoets als meetinstrument voor ons onderwijsaanbod.

Dit schooljaar zitten we, tegen onze verwachting in, iets onder het landelijk gemiddelde. Deze groep 
heeft de laatste schooljaren vrij constant en bovengemiddelde scores behaald. Dit kan eveneens 
geconcludeerd worden uit de schooladviezen voor het vervolgonderwijs.

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

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

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de 
ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de 
leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling 
leerresultaten po 2022-2023).
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool de Violier
92,0%

96,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

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

Basisschool de Violier
56,3%

63,6%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (53,6%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 15,0%

vmbo-(g)t 30,0%

havo 15,0%

vwo 40,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Gelijkwaardigheid

AutonomieRelatie

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Leren doe je samen!

Op basisschool De Violier mogen de leerlingen een veilige en positieve sfeer verwachten, waarbij 
iedereen respectvol met elkaar omgaat. 

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 gezamenlijk gedeelde waarden en normen. Daarnaast zetten we de methode 
Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap, sociale 
integratie en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Scholen in het primair onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Dat staat in de 
wet Veiligheid op school. Deze heeft tot doel pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op 
school te vergroten

Sinds een aantal jaren maken wij naar alle tevredenheid gebruik van de aanpak PBS (Positive Behavior 
Support).  PBS 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.

PBS is een 'kapstok' waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in 
een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd 
in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. 

Jaarlijks worden samen met de leerlingen de gedragsverwachtingen  in de groepen bepaald en 
vastgesteld. Deze afspraken hangen zichtbaar in de groepen. Vanuit deze gedragsverwachtingen 
krijgen leerlingen op respectvolle wijze 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.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Gedragsregistratie: klein en groot probleemgedrag wordt geregistreerd. Drie keer per jaar wordt deze 
registratie geanalyseerd en waar nodig worden interventies afgesproken.  

Daarnaast werken we met de methode Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel 
leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. 
Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. 
Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht 
van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

33



6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

Inlooptijd: 15 Minuten voor aanvang van de lessen, dus om 08.15 uur kunnen de leerlingen naar scholen 
komen en worden in de klas welkom geheten door de leerkrachten. Om 08.30 uur starten de lessen.

Wij hanteren een continurooster, dit is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer 
naar huis gaan maar op school blijven.  De pauze die de leerlingen krijgen is korter dan bij een 
traditioneel schoolrooster en de school is eerder uit. Alle leerlingen nemen een lunchpakket mee naar 
school en eten samen met hun leerkrachten.

De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben een vierdaagse schoolweek, vrijdag is hun vrije dag. 

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Studiedag (stichting) 03 oktober 2022 03 oktober 2022

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Studiedag (school) 06 december 2022 06 december 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Studiedag (school) 01 februari 2023 01 februari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 24 februari 2023

Paasmaandag 10 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Pinkstermaandag 29 mei 2023 29 mei 2023

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKR Kinderopvang 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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Afwijkende schooldagen voor de groepen 1 en 2

I.v.m. vieringen op school hebben de kleuters driemaal op maandag vrij zodat ze op vrijdag deel kunnen 
nemen aan vieringen voor alle groepen. 

• Carnavalsviering: Maandag 13  februari 2023 hebben de kleuters vrij i.v.m. carnavalsviering op 
vrijdag 17 februari 2023. De viering duurt tot 12.30 uur 

• Koningsspelen: Maandag 17 april 2023 hebben de kleuters vrij i.v.m. de koningsspelen op vrijdag 
21 april 2023. De schooldag duurt tot 14.30 uur

• Laatste schooldag: Maandag 10 juli 2023 hebben de kleuters  vrij, op vrijdag 14  juli 2023 vieren 
we met alle leerlingen de laatste schooldag. De laatste schooldag duurt tot 12.30 uur

Zomervakantie 17 juli 2023 25 augustus 2023
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