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Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe informatiegids van De Franciscus. Deze informatiegids is in

september 2021 vastgesteld. Het bevat naast informatie over onze opvang ook de

schoolgids van het onderwijs. Wij beschrijven onze organisatie en onze missie en visie op

optimaal onderwijs en opvang. U leest hoe wij daar met zijn allen vorm aan geven.

Hoe het er op De Franciscus aan toegaat is te vinden in de manier van werken, de

pedagogische en levensbeschouwelijke uitgangspunten, de resultaten en natuurlijk de

sfeer in onze gebouwen.

U wilt als ouder een goede keuze maken wanneer u opvang of/en onderwijs voor uw kind

zoekt. U vertrouwt uw kind toe aan de begeleiding en zorg van mensen die er werken.

Twaalf jaren waarin uw kind ontwikkelt, leert, eigen talenten en mogelijkheden ontdekt

en ook met anderen leert samenwerken, speelt, feest viert en verdriet verwerkt. Een tijd

waarin kinderen leren om problemen op te lossen, zich normen en waarden eigen maken,

en voorbereiden op de toekomst. Het is een cruciale periode in het jonge leven van elk

kind.

Als u deze informatiegids doorleest, ontdekt u wat wij als De Franciscus belangrijk

vinden. Zaken als de zorg voor een goed pedagogisch klimaat, eigenaarschap van

kinderen en de ouder als educatieve partner. De ontwikkeling van 21ste -eeuwse

vaardigheden, procesmatig en opbrengstgericht werken, maar ook meervoudige

intelligentie zijn voor ons belangrijk thema’s.

Daarnaast ontwikkelen we de vele mogelijkheden die met ons kindcentrum ‘De

Franciscus’ gepaard gaan. Bij het onderwijs is er ruimte voor onze katholieke identiteit.

De informatiegids is slechts een beeld op papier. Wij nodigen u van harte uit om kennis te

maken met wie wij zijn, waar we voor staan, onze prachtige nieuwe gebouwen en

natuurlijk onze kinderen.

Hartelijke groet, namens onze collega’s,

Suzanne van Beek

Leidinggevende onderwijs

N.B.: Daar waar de tekst van de informatiegids ‘ouder’ staat, bedoelen we ouder(s) én

verzorger(s)
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1. Van de St. Franciscusschool naar De Franciscus

1.1 De Franciscus

De St. Franciscusschool in Bennebroek werd in september 1929 opgericht. Later, in de

jaren zeventig, fuseerde de school met de Jozefschool Bennebroek. In het voorjaar van

2014 opende het onderwijs de deuren van het splinternieuwe schoolgebouw.  Het

gebouw beschikt over 8 leslokalen, een multifunctionele speelzaal en verschillende

gemeenschappelijke leerpleinen. ’s Middags na schooltijd biedt het gebouw

buitenschoolse opvang voor kinderen van De Franciscus.

De opvang beschikt over een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang

voor 4 jaar en ouder. Ook is er een grote, nieuw ingerichte speelplaats. We zijn er enorm

blij mee en erg trots op. Op woensdagochtend 11 juli 2018 hebben wij, het

onderwijsteam van de St. Franciscusschool en het kinderopvangteam van Op Stoom,

onze toen op dat moment driejarige samenwerking geformaliseerd. Vanaf dat moment

zijn wij officieel verder gegaan als: kindcentrum De Franciscus.

In het schooljaar 2015-2016 is een buurttuin op het oude schoolplein gerealiseerd. Wij

zijn een katholieke basisschool in de maatschappelijke kern van Bennebroek. Met de

omliggende samenwerkende partners geven wij inhoud aan opvang, onderwijs, leren van

en met elkaar, oud en jong. Het gebouw is direct gelegen naast onze kinderopvang en in

de nabije omgeving van winkels, de kerk, het voormalige klooster, woningen voor

mensen met een verstandelijke beperking en een verzorgingstehuis.

Het oude schoolgebouw faciliteert sinds het najaar van 2015 allerlei gemeentelijke

voorzieningen zoals de openbare bibliotheek en welzijnsorganisatie Bloemendaal

jongeren- en ouderenwerk. In dat gebouw is een AED aanwezig.

1.2 Stichting Confessioneel Onderwijs Jong Leren

Het onderwijs, maakt samen met 25 andere basisscholen in de regio, deel uit van de

'Stichting Confessioneel onderwijs Jong leren'. De Stichting is in januari 2016 ontstaan

uit een fusie tussen Stichting de la Salle met Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs

(VPCO) De Basis. De organisatie werkt samen met de Raad van Toezicht, het College van

bestuur en haar ondersteunende stafbureau, schooldirecteuren, onderwijspersoneel en

de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, vanuit hun eigen positieve instelling en

verantwoordelijkheid, aan de ontwikkeling en kwaliteit van onderwijs.
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Heeft u vragen aan het bestuur, neemt u dan contact op via:

Stichting Confessioneel Onderwijs Jong Leren

www.jl.nu

De heer J. (John) van Veen of Mevrouw M. (Marlies) Bos

Postbus 320

2100 AH Heemstede

Tel.: 023-5298988

1.3 Kinderopvang Op Stoom
Het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO van De Franciscus worden mogelijk

gemaakt door Kinderopvang Op Stoom.

Op Stoom staat voor inspirerende kinderopvang die ertoe doet in het leven van een kind.

Ze bieden kwaliteit en service, zodat ouders hun kind(eren) met een gerust hart

toevertrouwen aan de pedagogisch medewerkers. Bij alles wat Op Stoom doet, staat het

kind centraal.

Op Stoom is wel een beetje typisch

Gewoon een tikkeltje anders dan andere kinderopvangorganisaties. Dat ontdek je snel

genoeg! We ondernemen met lef en maken eigenwijze keuzes. Het gaat om grote, maar

ook om héle kleine dingen, die de opvang extra fijn maken voor ouders en kinderen.

Zoals vloerbedekking in het kinderdagverblijf, het eigenaardige knutselmateriaal en het

idee om mensen uit andere beroepsgroepen in te zetten om bijzonder inspirerende

activiteiten met de kinderen te doen. 

Fan van het proces

Procesmatig werken is heel belangrijk bij Op Stoom, omdat deze manier van werken de

ontwikkeling van een kind centraal stelt. Het proces is voor de ontwikkeling van een kind

belangrijker dan het resultaat. Zo onderzoeken kinderen tijdens het knutselen wat het

materiaal hen te bieden heeft, in plaats van een voorbeeld/werkje na te maken. Het kan

ergens op lijken, maar vaker is de eigen creatie een uiting van het verkennen van de

materialen en ‘er lekker lang mee bezig zijn’. Juist daar leren kinderen veel van. En de

pedagogisch medewerkers begeleiden ze door ze positief te stimuleren, geduld te hebben

en te kijken naar de leuke processen die ontstaan. Dat geldt voor alle activiteiten die

kinderen doen; spel, buiten spelen, creatieve activiteiten en ook dingen als zelf je tosti’s

bakken of de tafel klaarmaken voor de lunch.
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Reizende specialisten

Uniek zijn de Reizigers die langs de locaties trekken: dit zijn specialisten op het gebied

van kunst, robotica, natuur, sport, koken, dans of muziek. Zij bieden naast het al

uitgebreide programma op de locatie extra bijzondere activiteiten aan, zoals een

kinderkookcafé met de Kookreiziger of expeditie in de natuur met de Natuurreiziger.

Er zijn Reizigers met activiteiten voor kinderen van 0-4 jaar en Reizigers met activiteiten

voor kinderen van 4-12 jaar.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf De Franciscus is fijne plek voor kinderen van 0 tot 4 jaar om te groeien

en te ontwikkelen. De ruimte is knus en de ontdektuin is het summum voor de kindjes.

Ook voor baby’s, want zij slapen er heerlijk in een buitenbedje of liggen naar de blaadjes

te kijken in de speciale babytuin.

Het kinderdagverblijf is alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.30 uur.

Peuteropvang

Bij Peuteropvang De Franciscus maken peuters van 2 tot 4 jaar vriendjes voor het leven.

Er wordt flink gespeeld, met projecten leren de kinderen zichzelf en hun omgeving beter

kennen en de peuters brengen geregeld een bezoekje aan de kleuters. Dus aan het

fenomeen ‘naar de basisschool’ zijn ze al helemaal gewend!

De peuteropvang is alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Je kunt ook kiezen

voor opvang van 8.30 tot 11.30 uur, exclusief opvang tijdens sluitingsdagen en vakanties

van school.

BSO

Een middag bij BSO De Franciscus is er eentje die kinderharten sneller doet kloppen. De

kinderen worden uitgedaagd om actief deel te nemen aan verschillende activiteiten.

Sport, muziek, knutselen, voor elk wat wils! En er wordt ook veel buiten gespeeld. Lekker

de natuur in of gewoon een potje voetbal op het plein. Even chillen met een boekje kan

ook. Kinderen kiezen zelf!

De BSO is alle werkdagen geopend vanaf het moment dat school sluit tot 18.30 uur. Op

studiedagen van school en in schoolvakanties pakt Op Stoom extra uit met dagvullende

activiteiten. Van sporten tot een beautydag. En van fikkie stoken tot een zeefdruk

workshop.
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Contact

Angela Haveman is de locatiecoördinator van opvang bij De Franciscus. Zij is bereikbaar
via angela.haveman@opstoom.nl.

Contact met het kinderdagverblijf: kdvfranciscus@opstoom.nl 023 – 5847449

Contact met de peuteropvang: peuteropvangfranciscus@opstoom.nl 023 – 5847449

Contact met de BSO: bsofranciscus@opstoom.nl 023 – 5847449
of  06 – 16946374

(in school)

Keertje komen kijken? Dat kan! Maak een afspraak op www.opstoom.nl/rondleiding.

Tarieven? Die vind je op www.opstoom.nl/tarieven.

Direct inschrijven? Kijk dan op www.opstoom.nl/inschrijven.

1.4 Missie

De missie van De Franciscus is: ‘Alle kinderen uit Bennebroek en omgeving hebben recht

op een goede basis in het leven. De Franciscus laat kinderen ontdekken en leert kinderen

het optimale over zichzelf en de wereld om zich heen’.

1.5 Kernwaarden

Om een maximale ontwikkelingsruimte voor kinderen mogelijk te maken werken wij

vanuit drie kernwaarden:

Divers

Wij zijn kleurrijk

Wij zijn divers

Wij geven ruimte

Voor ons is iedereen gelijk

Positief

Wij zijn warm en vriendelijk

Wij vernieuwen voor de toekomst

Wij hebben vertrouwen

Wij geven vertrouwen

Ontspannen

Wij werken aan rust

Wij zijn natuurlijk, onszelf

Wij zorgen voor veiligheid en duidelijkheid
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1.6 Visie van het onderwijs

Wij zijn ons ervan bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst

waarin onze kinderen leren, leven en werken is voortdurend in beweging. Wij werken

continu aan de ontwikkeling van verbeterd onderwijs en streven voortdurend naar

optimaal onderwijs voor ieder kind.

Onder optimaal onderwijs verstaan wij onderwijs dat:

● Aansluit bij onze missie en kernwaarden;

● Passend is. Tegemoetkomt aan de optimale onderwijsbehoefte van ieder kind;

● Breed is. Tegemoetkomt aan de totale ontwikkeling van een kind. Een kind mag

zich gekend voelen in zijn/haar talentontwikkeling;

● Maximale opbrengsten genereert op basis van hoge verwachtingen;

● Optimale opbrengsten voor elk kind binnen zijn/haar vermogens realiseert

(referentieniveaus, doelen, leerlijnen);

● Effectief leiderschap van management en leerkracht laat zien;

● Door samenwerking beiden partijen ontwikkelen;

● Voor communicatie zorgt;

● Eigenaarschap bij kinderen stimuleert;

● Regelmatig het onderwijsaanbod evalueert met nadruk op leren voor de

toekomst;

● Stimulerend en uitdagend is voor alle kinderen in Bennebroek en omgeving;

● Een ouder als educatieve partner ziet.

1.7 Sfeer op De Franciscus

Uitgangspunt is dat iedereen de ander met respect behandelt. Een veilig klimaat maakt

dat een kind zich prettig voelt. Dit gevoel komt vervolgens ten goede aan de motivatie,

het (leer- en ontwikkel)gedrag, de ontwikkelingen de prestaties. We hanteren daarom

een doorgaande lijn in afspraken binnen al onze groepen. Wij vinden het belangrijk dat er

rust heerst.

1.8 Duurzaam verbeteren in het onderwijs

Duurzaam verbeteren is een opbrengstgerichte werkwijze waarbij je doelen stelt en

daarna deze doelen omzet in resultaten. Alle personen binnen de organisatie zijn

betrokken bij dit proces: Leerlingen, leerkrachten en de ouders. Iedereen draagt bij om

de gestelde doelen te realiseren. Eigenaarschap van een kind is een ontwikkelpunt voor

de komende jaren. Door verantwoordelijkheid te geven (zonder een kind

verantwoordelijk te maken) en ouders te betrekken bij het onderwijskundig proces,

krijgen kinderen inzicht in wat ze leren, waarom en hoe.
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We doen dit door leerdoelen met kinderen te bespreken. Er wordt duidelijk aangegeven

wat de kinderen gaan leren. Hierdoor ligt de focus van een kind op het leerdoel. In de

evaluatie controleren leerkracht en leerlingen of het doel bereikt is. Dit principe vergroot

de bewustwording van het leren. In doelengesprekjes worden kinderen gevraagd waarom

ze leren en hoe. Hierdoor groeit het inzicht in eigen leerstijlen en ontwikkelen leerlingen

de kwaliteit om deze leerstijlen aan te sturen. Zodra kinderen het principe beheersen kan

er gesproken worden over een goede leerhouding. Kinderen met een goede leerhouding

leren sneller en effectiever. Een waardevolle kwaliteit waarop een kind in het voortgezet

onderwijs kan bouwen.

1.9 Klassenmanagement

Om alle kinderen te kunnen begeleiden wisselt de leerkracht de groepsinstructie af met

individuele begeleiding. In deze vorm van klassenorganisatie moeten kinderen zelfstandig

kunnen werken aan een opdracht. Wij leren kinderen daarom zelfstandigheid aan. Hier

gebruiken wij een aantal hulpmiddelen voor waaronder het stoplicht, pompom, de

instructietafel, de zelfstandig-werken-dobbelsteen en zandlopers.

Het stoplicht

Een groen licht; er mag interactie plaatsvinden tussen de leerlingen. Oranje betekent dat

er op fluistertoon overlegd mag worden. Rood staat voor zelfstandig werken zonder

overleg. De leerkracht geeft aan de hand van de aangeboden kleur aan wat hij/zij van de

leerlingen verwacht.

Pompom

Pompom is een pop die ingezet wordt bij het zelfstandig werken in de kleutergroepen.

De instructietafel

Deze tafel is iets groter dan de leerlingentafels en half rond. De leerkracht kan zo een

klein groepje leerlingen tegelijkertijd een gerichte instructie geven. Deze instructie kan

een herhaling zijn, maar natuurlijk ook een verdieping.

De zelfstandig-werken-dobbelsteen

Vanaf groep 3 heeft elke leerling een persoonlijke dobbelsteen op zijn/haar tafel. De

dobbelsteen heeft een rode, groene en oranje kant en een ‘?’. Door de dobbelsteen te

draaien laat een kind zien dat het niet gestoord wil worden, samen wil werken, er iets

aan hem/haar gevraagd kan worden of iets niet begrijpt. De leerkracht ziet dan in een

oogopslag welk kind extra hulp nodig heeft. Een vinger in de lucht is niet meer nodig. De

leerling kan verder met ander werk. Een kind leert hiermee zijn/haar uitgestelde

aandacht te vergroten en werk te plannen. Deze pedagogische en didactische benadering

van de leerkracht wordt het ‘GIP model’ genoemd. ‘GIP’ staat voor ‘Groeps- en
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Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.’ Het is een

gestructureerde opbouw om kinderen zelfstandigheid aan te leren, zonder ze daarbij uit

het oog te verliezen.

Zandlopers

Zandlopers worden in de groepen 1 t/m 8 gebruikt om de tijd van zelfstandig werken aan

te geven. In de hogere groepen wordt hiervoor de klok gebruikt.

1.10 Expliciete Directe Instructie Model

Een bewezen aanpak om de les effectiviteit te verhogen is het werken volgens het ‘EDI

model’. Deze methode zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle

leerlingen. De leerkracht is hierbij de sleutel tot succes. Hij/zij geeft het gereedschap om

met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructies te geven

en leerlingen actief bij de inhoud van de lessen te betrekken, wordt een grote mate van

betrokkenheid gerealiseerd. Ook nemen gedragsproblemen af en stijgt de leerwinst. Het

‘EDI model’ helpt leerkrachten om samen met leerlingen de gestelde doelen te behalen.

1.11 Leren in de 21e eeuw

Hoe kunnen we kinderen voorbereiden op de

samenleving waaraan zij straks deelnemen?

Kinderen leven in een multimediale wereld en zijn

vaak actief op verschillende platforms tegelijk. De

ontwikkelingen gaan echter zo snel dat de

uitdagingen van morgen nu nog niet bekend of aan

de orde zijn. De traditionele manier van

onderwijzen vindt zijn oorsprong in een traag

veranderende, voorspelbare wereld. De enige

constante in de huidige samenleving is echter

‘verandering’. Het is onze taak om kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in

een steeds veranderende wereld.

Wat betekent dit voor ons onderwijs? Welke vaardigheden hebben kinderen nodig in deze

eeuw? Onderzoek wijst uit dat de basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en sociaal

emotionele ontwikkeling) belangrijk blijven maar dat er daarnaast een aantal andere

vaardigheden zijn die steeds belangrijker worden zoals te zien is in de afbeelding

hierboven.
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1.12 Thematisch werken met VierKeerWijzer

Niet elk kind leert op dezelfde wijze in dezelfde setting. Leren gebeurt

op vele plaatsen en op vele manieren. Kinderen leren vooral veel in

betekenisvolle situaties, zowel binnen als buiten het schoolgebouw,

door het hebben van een onderzoekende en nieuwsgierige houding.

Sinds schooljaar 2015-2016 voerden wij het model van

‘VierKeerWijzer’ gefaseerd in. Alle kleuterthema’s worden aangeboden volgens het model

en de bovenbouw groepen breiden jaarlijks thema’s uit. In de bovenbouw worden de

zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur in samenhang aangeboden volgens

dit model. Elke school kan hier op zijn eigen manier invulling aan geven. We willen

tegemoet komen aan wat ieder kind nodig heeft om te leren door kinderen te laten

kiezen op grond van hun eigen talenten. Wij zien tijdens het werken met VierKeerWijzer

leerlingen enorm betrokken bij het onderwijs. Voor meer informatie:

www.vierkeerwijzer.nl

1.13 Gepersonaliseerd leren met Snappet

Wij willen met ons onderwijs vernieuwen voor de toekomst. Meer en meer sluiten wij aan

op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt

de lesstof van een aantal vakken zoals rekenen, taal, spelling en lezen verwerkt via de

digitale leeromgeving van Snappet. Dit geldt voor de groepen 4 tot en met 8.

Dit betekent dat binnen het systeem leerlingen nog meer adaptief onderwijs aangeboden

krijgen.

Naast het werken op de tablet/Chromebook laat onderzoek zien dat schrijven belangrijk

is voor de ontwikkeling. Vandaar dat wij ook veelvuldig schriften inzetten, gebruik maken

van de whiteboards en schoolbreed schrijfonderwijs blijven bieden.

Hoe werkt Snappet voor de leerlingen?

Iedere leerling van groep 4 krijgt een eigen 10-inch tablet van de school in bruikleen en

de leerlingen van groepen 5, 6, 7 en 8 werken met Snappet op de Chromebooks. De

school heeft via Snappet toegang tot een onbeperkte hoeveelheid oefenstof van alle

Snappet-vakken. De leerkracht geeft instructie volgens het EDI model en bij de

verwerking van de lesstof maken de leerlingen gebruik van deze tablet/Chromebook.

Hierdoor zijn de oefen- en werkboekjes voor deze vakgebieden niet meer nodig.

We hebben oog voor het feit dat 'leerlingen niet te lang achter een scherm moeten

zitten'. Daarom hanteren wij binnen onze school De 20-20-2-richtlijn. Zie voor meer

info deze link.

13

http://www.vierkeerwijzer.nl
https://nos.nl/artikel/2207411-advies-om-bijziend-kind-te-voorkomen-weg-van-telefoon-en-naar-buiten.html


20

minuten is het maximum dat een kind of tiener achter elkaar mag kijken op iets dat je

dichtbij je ogen houdt, zoals een boek of smartphone. Na die 20 minuten moet je echt

even stoppen. Uit dierexperimenten is bekend dat als je urenlang dichtbij werk elke 20

minuten onderbreekt voor een minipauze, de bijziendheid veel minder wordt.

20

seconden is de minimale lengte van de pauze. In die 20 seconden doe je iets anders, met

de blik gericht op iets in de verte of met de blik op oneindig.

2

uur is het minimale aantal uren dat je overdag buiten moet zijn. Het daglicht dat in die

twee uur in je ogen valt, compenseert voor een groot deel het dichtbij-kijken op boek of

beeldschermpje gedurende de andere uren van de dag. Dat is bekend uit onderzoek in

Azië, waar kinderen vele uren doorbrengen op school en met huiswerk.

Uiteraard is de richtlijn om 2 uur per dag naar buiten te gaan niet haalbaar binnen de

onderwijssituatie.  Tijdens schooltijd is de leerkracht verantwoordelijk voor de

afwisseling. Thuis ligt deze taak bij de ouders.

1.14 Talentontwikkeling in de vorm van vrijdagmiddagateliers

Op vrijdagmiddag worden er aan de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 ‘ateliers’

gegeven.

Ateliers zijn uitdagend, komen tegemoet aan talenten van kinderen en leerkrachten en

zijn betekenisvol. De leerlingen kunnen een atelier kiezen. Binnen een periode van drie of

vier weken staat één techniek centraal. Kinderen en leerkrachten zijn dan bezig met

creatieve activiteiten zoals handvaardigheid, programmeren, textiel, drama, koken,

verzorgen en techniek. Leerkrachten, reizigers van Op Stoom en andere specialisten

verzorgen de ateliers.

1.15 Burgerschapsvorming…samenkomen

Burgerschapsvorming brengt leerlingen basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze

nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. Wij vinden

het belangrijk dat leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger

in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het

vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap, en daar actief een bijdrage aan te

leveren. Ook als ‘kleine’ burger moet je je betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor

de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap

voelt, behoren bij de identiteitsontwikkeling van een kind. Op De Franciscus gaat het

ontwikkelen en leren van kinderen verder dan de eigen gebouwen. ‘Samenkomen’ is een
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belangrijk thema binnen De Franciscus. Samen met zeven omliggende organisaties

stellen wij jaarlijks een ontdekmix kalender op. Hierin staan activiteiten gepland waarbij

wij het belangrijk vinden dat ouderen en jonge kinderen samenkomen. Om te ontmoeten

en te leren ván en met elkaar.

Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van de vele verschillende culturen en

gewoonten. Wij leren kinderen hier tijdens de aardrijkskunde-, geschiedenis- en

biologielessen met belangstelling naar te kijken en daarna pas een mening te vormen. In

de lessen levensbeschouwelijke vorming en in de ‘Kanjertraining’ komt goed burgerschap

aan de orde. Ook het volgen van de actualiteit in de bovenbouwgroepen door te kijken

naar het jeugdjournaal en SchoolTV weekjournaal draagt hiertoe bij.

In het kader van burgerschap hebben we op onze school een leerlingenraad. In deze raad

nemen leerlingen uit groep 5 t/m 8 plaats. Zij vertegenwoordigen de leerlingen op De

Franciscus. De leerlingenraad vergadert één keer per maand onder leiding van een

leerkracht. Tijdens deze vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde.

Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: festiviteiten op school, kwaliteitsverbetering en

gedragsregels. De leden van de leerlingenraad doen in de eigen groep verslag van de

vergadering.

1.16 Levensbeschouwelijke visie

Het onderwijs op De Franciscus heeft een katholieke identiteit. In onze katholieke

levensbeschouwing laten we ons leiden door het mens- en wereldbeeld. In schooljaar

2019/2020 heeft het team het gesprek gevoerd over de identiteit van De Franciscus. Wat

dat concreet betekent in de huidige tijd met de huidige populatie leerlingen en ouders

heeft geresulteerd in een herijkte visie.

De levensbeschouwelijke visie ligt onder onderstaande drie kernwaarden en vormt voor

ons de visie op de identiteit. 

1. Goed leven (Pedagogische visie)

● Iedereen op deze school mag/kan en durft zichzelf te zijn

● Respect voor elkaar en de ander

● Verbinding met de ander, leren samen te leven

2. Goed leren (Onderwijskundige visie)

● Bijdrage in de ontwikkeling van het kind 

● Steentje bijdragen aan de toekomst

● Positief

3. Goed samenleven (Maatschappelijke visie)

● Vrijheid en vertrouwen

● Verbinding
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● Iets over hebben voor de ander

Elke leerkracht mag er op zijn/haar manier vorm geven aan

dankbaarheid, de diversiteit daarbinnen wordt gewaardeerd

en is verrijkend voor leerlingen om te zien. Dat kan zijn door

een kort gebed of iets anders. We spreken dan over bidden of

we hebben het over een bezinningsmoment, een moment van

dankbaarheid of stilte. Dit soort momenten mogen spontaan

ontstaan in plaats van op vaste momenten. 

In het document ’visie op identiteit’ staan onze doelen

beschreven. Dit document is te downloaden op onze website. (praktisch - documenten en

downloads)

Als de leerling de basisschool verlaat, hebben wij het aanbod gerealiseerd. De schijf van

vijf uit het hier bovenstaande figuur geeft vijf onderwerpen aan, die in het document

uitgewerkt zijn.

Om de doelen te realiseren maken we gebruik van:

*De Kanjertraining *Persoonlijk, plaatselijk en wereldnieuws

*Lesaanbod over de 5 grote religies *Aanbod filosoferen met kinderen

*Kinderbijbel *Onze omgeving

Het lesaanbod is verweven in de hele schoolorganisatie. We zoeken zoveel mogelijk naar

verbinding in een groter geheel, zodat het voor de leerling meer betekenis krijgt. 

We vieren voor en met iedereen, groepsdoorbrekend, met ouders en omgeving vanuit

christelijk perspectief. Bij de voorbereiding en uitvoering is de betrokkenheid van de

leerlingen hoog. 

We besteden aandacht aan de 5 grote religies. Dit doen we in vrijheid voor iedereen. Bij

Nieuwsbegrip, actualiteiten en met behulp van beschikbaar lesmateriaal.

Wij zijn positief, zijn open en toegankelijk. Als team zijn we saamhorig, hoewel divers.

Binnen deze diversiteit is respect voor de ander. 

Wij zijn een gastvrije plek. De deur staat open en de koffie staat klaar. Wij hebben

duidelijke kernwaarden in de school hangen en uit respect voor de grondlegger van onze

school heeft het houten beeld van St. Franciscus een plaats in het gebouw.

In het logo van De Franciscus is deze gedachte in de vorm van een gotische letter

meegenomen door de ontwerper waarmee de herkomst van De Franciscus herinnerd

wordt.
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We werken in het dorp samen met onze omliggende buren. Contact met de

samenleving:  kinderopvang, De Hartekamp, Welzijn, Meerleven is voor ons

vanzelfsprekend.

1.17 Festiviteiten

Samen vieren vinden wij belangrijk. Vast terugkerende festiviteiten zijn Sinterklaas en

Kerstmis. Met kerst wordt in de kerk een kerstmusical door leerlingen opgevoerd. Nadien

is er voor belangstellenden een samenkomst op het plein voor volwassenen. De

leerlingen genieten op dat moment van een kerstdiner. We sluiten deze avond af met een

kerstsamenzang. Dit een gezamenlijk initiatief vanuit de gemeenschap. Buurtbewoners

worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de musical, de borrel en de samenzang.

Regelmatig organiseren we open podia waar leerlingen mogen optreden. Verder worden

er (culturele) excursies en schoolreisjes georganiseerd, zijn er sportdagen en wordt er

geschaatst en getennist. En natuurlijk de verjaardag van een kind, de juf of meester.

Uiteraard besteden we er met elkaar als groep of als school aandacht aan. Jaarlijks, in

het begin van juni, vieren we het bestaan van onze school met de Franciscusdag. Deze

dag valt rond de datum dat het nieuwe schoolgebouw in 2014 in gebruik werd genomen.

1.18 Ouders als educatieve partner

Heel wat uren vertrouwt u uw kind toe aan de zorgen van onze school. Een goede relatie

tussen ouders en leerkrachten vinden wij dan ook van groot belang voor de ontwikkeling

van een kind. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar de doelen en leerlijnen

van de betreffende groep van hun kind. Openheid tussen leerkrachten en ouders zorgt

voor duidelijkheid en maakt dat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen

worden aangepakt. Ouders en school kunnen veel bereiken als we samen werken aan de

zorg voor een kind. Wanneer daartoe aanleiding is zullen we vanzelfsprekend contact met

u opnemen. Het kan zijn dat de leerkracht zich zorgen maakt omdat een kind plotseling

minder presteert, het gedrag opvalt of in de groep problemen heeft met andere kinderen.

Soms laat een kind zich op school anders zien dan thuis. De leerkracht denkt dat het

goed gaat, terwijl u als ouders een ander gevoel heeft. We vinden het belangrijk dat u

dan zelf initiatief neemt om een afspraak te maken met de leerkracht.
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2. Algemene schoolinformatie

2.1 Wie werken er bij het onderwijs op De Franciscus?

Dagelijks zijn er veel mensen die zich inzetten voor goed onderwijs aan onze leerlingen.

Ieder vanuit zijn of haar taak of functie met grote betrokkenheid. Om u inzicht te geven

in ons team treft u onderstaand een overzicht van de mensen die bij ons werken en

welke taak iemand heeft.

Schoolleider

Mevrouw S. (Suzanne) van Beek

De integraal schoolleider legt verantwoording af aan het bevoegd gezag.

Managementteam

Het managementteam (MT) bereidt beleidsvoorstellen voor en bestaat uit de volgende

leden:

Mevrouw, S. (Suzanne) van Beek, schoolleider

Mevrouw B.  (Barbara) van Kampen, intern begeleider

Mevrouw T. (Trudy) Gigengack, onderbouw coördinator

Teamleden

De groepsleerkracht is de persoon die de verantwoording heeft over het onderwijsaanbod

aan, en het leerproces van de kinderen in zijn/haar groep. In een groep werken nooit

meer dan twee vaste leerkrachten die deze verantwoording delen. De groepsleerkrachten

zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Naast groepsleerkrachten, zijn er andere

functies op onze school.

Naam Functie

Suzanne van Beek

Barbara van Kampen

Schoolleider

Intern begeleider

Birgitte van Heemskerk Groepsleerkracht groep 1/2A, ICT-er

Rianne Hoogvliet Groepsleerkracht groep 1/2A en 3

Marjoleine van Ovoorde Groepsleerkracht groep 1/2B

Trudy Gigengack Groepsleerkracht groep 1/2B

Hanneke Muller Groepsleerkracht groep 3

Ingrid Hogervorst Groepsleerkracht groep 4

Irene Schrijver Groepsleerkracht (in Opleiding) groep 4

Marjon Mulders Groepsleerkracht groep 5

Eva Elfrink Groepsleerkracht groep 5
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Martine Struijke Groepsleerkracht groep 5 (inval voor Marjon)

Barbara van Kampen Groepsleerkracht groep 6

Merel Kersloot Groepsleerkracht groep 6

Anne van Delden Groepsleerkracht groep 7

Barber Nagel Groepsleerkracht groep 7

Jeanne- Marie Michels Groepsleerkracht groep 8

Marjoleine van Ovoorde Leerkracht inzet t.b.v werkdrukverlaging

Jeroen Kuijper Vakleerkracht gym

Herman Mense Conciërge

Marieke Hamminga Remedial teacher

Marketa Polman Onderwijsassistent en begeleiding verrijking

Ineke van Rooijen Onderwijsassistent

Puck Wullems Onderwijsassistent

Nicolet Maarsse Administratie

2.2 Aanmelden voor het onderwijs

U kunt uw kind vanaf de geboorte aanmelden. Nadat wij het aanmeldformulier retour

hebben ontvangen, krijgt u bericht en staat uw kind officieel aangemeld bij het onderwijs

op De Franciscus. Broertjes en zusjes van zittende leerlingen en kinderen van

Kindcentrum De Franciscus hebben voorrang bij plaatsing.

Met 3 jaar en 10 maanden kan uw kind wennen op school.

In de laatste vier weken van het schooljaar stromen er geen nieuwe kleuters meer in. Zij

mogen wel wennen voor de zomervakantie en starten na de zomervakantie.

Wilt u uw kind inschrijven bij het onderwijs op De Franciscus maar hij/zij gaat al naar een

andere basisschool en het betreft geen verhuizing? Dan zullen we u altijd eerst verzoeken

in gesprek te gaan met de directie van uw huidige school. Besluit u daarna een afspraak

te maken of uw kind bij ons aan te melden, dan nemen we te allen tijde contact op met

de school van herkomst. Bij tussentijdse inschrijvingen wordt er telkens gekeken naar

ontwikkeling van uw kind en de mogelijkheden van de ontvangende groep. Wanneer een

van deze partijen nadeel ondervindt van de geplande aanname kan dit reden zijn om uw

kind niet op school toe te laten.

2.3 Doorlopend rooster

Het onderwijs hanteert een doorlopend rooster waarbij alle leerlingen tussen de middag

op school blijven. De lunchpauze bestaat uit een moment om te eten en een moment om

te spelen. Om het toezicht en de begeleiding tijdens de speeltijd professioneel uit te

voeren, verzorgt Corine Ponder als coördinator de organisatie en aansturing van
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vrijwilligers. Met ingang van schooljaar 2021-2022 zijn er twee pedagogisch

medewerkers van Op Stoom betrokken bij de tussenschoolse opvang. Deze verandering

was noodzakelijk omdat we onder onze huidige ouders geen vrijwilligers meer

beschikbaar kregen om de kwaliteit van de TSO te waarborgen en zorgt ook voor een

borging van de kwaliteit van de opvang.

Alle vrijwilligers volgen de cursus Kanjertraining en kinder-EHBO. Een doorlopend rooster

brengt wel kosten met zich mee: de kosten voor vergoedingen aan de pauzebegeleiders

naast de kosten voor materialen/speelgoed tijdens het speelmoment.

Bij inschrijving van uw kind informeren wij u over de wens dat alle leerlingen op school

blijven lunchen en dat dat kosten met zich meebrengt. Ouders die uit principiële

overwegingen niet wensen te betalen voor de tussenschoolse opvang, zorgen ervoor dat

hun kind de pauzetijd thuis doorbrengt. Voor ouders die de bijdrage wel willen, maar niet

kunnen betalen kan er een een regeling getroffen worden. (gespreide betaling,

tegemoetkoming in de kosten via de gemeente)

De Oudervereniging (O.V.) beheert de inkomsten en uitgaven en legt hierover

verantwoording af aan de ouders op de algemene leden vergadering aan het begin van

het schooljaar. De totale ouderbijdrage is vastgesteld op € 130,00 per kind per

schooljaar. Voor meer informatie zie hoofdstuk 6.2 Oudervereniging van deze

informatiegids.

2.4 Schooltijden

Lestijden groep 1-4
Maandag, dinsdag en donderdag 8.30-12.00 uur 12.45-14.45 uur
Woensdag
Vrijdag

8.30-12.15 uur
8.30-12.00 uur

Lestijden groep 5-8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 uur 12.45-14.45 uur
Woensdag 8.30-12.15 uur

Voor alle groepen geldt dat de deur tien minuten voor aanvang van de les open gaat. De

kleuters en de leerlingen van groep 1 t/m 3 worden mogen het klaslokaal al in. De

leerlingen van groep 4 t/m 8 verzamelen bij hun leerkracht op het schoolplein. Om

optimaal gebruik te maken van de onderwijstijd verzoeken wij ouders vriendelijk doch

dringend op tijd op school te zijn daar de les op de hierboven genoemde tijden start.

Tussen de middag lunchen de leerlingen met de leerkracht in het eigen lokaal.
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Aansluitend spelen zij onder toezicht van de TSO buiten. Als het weer dit niet toestaat,

blijven de leerlingen onder toezicht binnen.

2.5 Gymrooster

Maandag

08.15  –  09.00 8
09.00  –  09.45 7
09.45   – 10.30 6

Dinsdag in de speelzaal op school
8.35 - 9.15 jongsten
9.15 - 10.00 middelsten
10.00 - 10.45 oudsten
10.45 - 11.30 gr 3

Dinsdag in de grote zaal

12.35  – 13.15 4
13.15  – 14.00 5
14.00  – 14.45 6

Vrijdag in de grote zaal

08.30  – 09.15 8
09.15  – 10.00 7
10.00  – 10.45 4
10.45  – 11.30 3
11.30  – 12.15 5
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2.6 Vakantierooster en studiedagen

Samen met de MR zijn onderstaande vakanties vastgesteld:

Naast de vakanties die vastgesteld worden door de overheid, hebben we ook elk jaar

marge-uren die we mogen inzetten voor studiedagen. Omdat we gekozen hebben voor

verlenging van de meivakantie naar twee hele weken, zijn er niet al te veel studiedagen

komend jaar. Uiteraard besteden we met het team veel tijd aan professionalisering en

schoolontwikkeling, maar dan na schooltijd en op al geplande vrije dagen zoals Goede

Vrijdag.

Woensdag 15 september, studiedag VierKeerWijzer, alle groepen vrij

Herfstvakantie (18-10-2021 t/m 22-10-2021)

maandag 15 november, onderbouw vrij (gr 1-4)

Kerstvakantie (27-12-2021 t/m 07-01-2022)

Voorjaarsvakantie (21-02-2022 t/m 25-02-2022)

maandag 21 maart studiedag JL, alle groepen vrij

Goede Vrijdag + Pasen (15-04-2022 t/m 18-04-2021)

studiedag op Goede Vrijdag, alle groepen vrij

Meivakantie incl. verlenging en Koningsdag (25-04-2022 t/m 06-05-2022)

Hemelvaartvakantie (26-05-2022 t/m 27-05-2022)

Pinksteren 06-06-2022

donderdag 23 juni, onderbouw vrij (groepen 1 t/m 4)

Zomervakantie (18-07-2022 t/m 26-08-2022)

2.7 Vervanging bij afwezige leerkracht

Bij kortdurende afwezigheid van een leerkracht wordt er in eerste instantie gezocht naar

een bekende invaller, al dan niet uit de vervangingspool van Stichting Jong Leren.

2.8 Nascholing

Een van de kenmerken van een school waar goed onderwijs gegeven wordt, is dat het

een lerende organisatie is die zichzelf voortdurend ontwikkelt. Leerkrachten worden

daarom gestimuleerd om opleidingen en studiedagen te volgen die leiden tot verbreding

van de professionalisering. Een aantal personeelsleden is ook dit jaar bezig met een

cursus of opleiding, en zal daardoor misschien af en toe afwezig zijn. En natuurlijk zijn

wij als schoolteam ook voortdurend in ontwikkeling. Jaarlijks wordt er na evaluatie een

nascholingsplan voor het team opgesteld. Dit schooljaar volgen wij met elkaar een aantal

studiebijeenkomsten voor VierKeerWijzer, versterken rekenonderwijs en Kanjertraining.
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2.9 Stagiaires, opleidingsschool

De Franciscus ziet het als haar taak om voor de beroepsgroep stagiaires ruimte te bieden

en ons vak in de praktijk te leren. Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn wij opleidingsschool.

Dat betekent dat wij naast reguliere stagiaires van de Pedagogische Academie Basis

Onderwijs (PABO) ook ruimte geven aan zij-instromers en deeltijdstudenten. De

studenten zijn, naast de groepsleerkracht, vaste dagdelen in de week aanwezig.

Sommige zij-instromers zijn al bevoegd om zelfstandig voor de groep te staan.

Ook leerlingen via de MBO-scholen die opleiden tot onderwijsassistent (niveau 3 en 4)

zijn van harte welkom op De Franciscus.

2.10 Groepsindeling

Het onderwijs op De Franciscus werkt voor de groepen 3 t/m 8 met jaargroepen. Dit wil

zeggen dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. In de

kleutergroepen zijn de leerlingen van groep 1 en 2 gemengd. Nieuwe kinderen zijn

sneller op hun gemak wanneer ze worden ‘opgevangen’ door kinderen die zich al thuis

voelen. Wij hebben daardoor twee gecombineerde kleuterklassen (1/2A en 1/2B).

2.11 Beschrijving en analyse van de leerling populatie

Leerlingaantallen

Jaarlijks op 1 oktober tellen we het aantal leerlingen op onze school.  Dit schooljaar is het

leerlingaantal op 1 oktober 2021 198. De leerling populatie is een afspiegeling van de

samenstelling van de bevolking in Bennebroek en omgeving. Over het algemeen

genomen groeien de kinderen op in stabiele gezinnen, al dan niet in co-ouderschap, en

worden zij liefdevol, zonder iets te kort te komen opgevoed. Onze leerlingen hebben

bijna allemaal

de

Nederlandse

nationaliteit.

De leerlingen

wonen in

Bennebroek en

de

aangrenzende

gemeenten.
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Vanwege het, volgens de gemeentelijke prognoses, krimpend aantal geboortes

verwachtte de prognose dat het leerlingenaantal gelijk zal blijven of iets zal dalen.

De praktijk laat echter een groei in aanmeldingen zien, waar we trots op zijn.

Uitstroom naar schooltype

Uitstroom naar Voortgezet onderwijs school

De leerlingen van De Franciscus kiezen op basis van hun advies uit de vele VO-scholen in

de regio’s om ons heen.
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Leerproblematiek 2021 - 2022

Soorten % op schoolniveau

Dyslexie 4,5%

Rekenproblemen, leerlingen met OPP 0,5%

Extra kleuterjaar 0,5%

Doublures 0%

Sociaal emotioneel, coaching op diverse

gebieden

15.0%

3. Het onderwijs

3.1 Kleuters

Als uw kind vier jaar is, mag hij/zij voor het eerst naar het basisonderwijs. Dat kan een

spannend moment zijn, zowel voor uw kind als voor u als ouder. Belangrijk is dat

kinderen zich snel vertrouwd voelen op school. Daarom mogen ze met drie jaar en tien

maanden 5 dagdelen komen wennen. Vanaf de dag na de vierde verjaardag mogen de

kinderen alle dagdelen naar school. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig.

3.2 Oudere kinderen

Ook als oudere kinderen voor het eerst naar onze school komen, bijvoorbeeld vanwege

een verhuizing, is het fijn als ze van tevoren een keer komen kijken in de klas. Dat

maakt het daarna minder spannend. In overleg met de nieuwe leerkracht worden er

wenafspraken gepland. Voor alle nieuwe leerlingen geldt overigens ook dat de ouders

worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

3.3 Vak- en vormingsgebieden

Kerndoelen

Voor elk vak zijn door de overheid kerndoelen vastgesteld. Bij rekenen en taal zijn dat de

referentieniveaus waarin de te behalen doelen staan beschreven. Normaal gesproken

hebben alle kinderen aan het einde van de basisschool minimaal de kerndoelen behaald

en de verplichte leerstof verwerkt. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders

de doelen en leerlijnen van de betreffende groep middels een informatiebrief.

Snappet

Vanaf groep 4 wordt gewerkt met Snappet om aan de kerndoelen te voldoen. Zie eerder

in deze gids informatie over de werkwijze van Snappet.
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Lezen

In groep 1 en 2 wordt er gewerkt in thema’s. In elk thema worden lees- en

schrijfactiviteiten aangeboden. Met kleuters die daaraan toe zijn beginnen we

spelenderwijs in kleine groepjes met lezen. Wij vinden het belangrijk dat kleuters goed

voorbereid naar groep 3 gaan. Het herkennen en benoemen van letters en een goede

woordenschat is een belangrijke voorwaarde voor het slagen bij het leesonderwijs. In

groep 3 starten we met het aanvankelijk leesonderwijs. Wij gebruiken hiervoor de

nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Dit aanvankelijk leesproces gaat in

groep 4 over in voortgezet technisch lezen met de methode ‘Blink’.

Blink lezen en Nieuwsbegrip

Blink Lezen maakt kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat je wil

weten hoe het verder gaat. En de afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren

kinderen dat er met lezen een wereld voor ze open gaat. Vol spannende gebeurtenissen,

bijzondere belevenissen en verrassende mensen. En ontdekken ze de wereld om zich

heen en zichzelf.

In hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer te liggen op begrijpend en studerend

lezen. We gebruiken naast Blink voor begrijpend en studerend lezen 'Nieuwsbegrip’. Om

te bereiken dat kinderen liefde voor lezen ontwikkelen wordt er dagelijks in de klassen

voorgelezen, is er iedere dag tijd voor ‘vrij’ lezen en worden er in de groep

boekbesprekingen en boekenkringen gehouden. Ook werken we in de groepen 3 t/m 8

met het leescircuit. Daarnaast doen we aan tutorlezen en besteden we veel aandacht aan

de Kinderboekenweek. De Franciscus neemt ook deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd.

Taalonderwijs

Het taalonderwijs is veelomvattend. Behalve de technische aspecten, zoals spelling en

grammatica, is er veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat en het

schrijven van teksten. Het verwoorden van ideeën en gedachten, zowel schriftelijk als

mondeling, is een speerpunt op onze school. We gebruiken op onze school de leerlijnen

van Snappet. Deze digitale aanpak vanaf groep 4 helpt om kinderen meer oefening nodig

hebben, en ook kinderen die juist verdiepingsstof kunnen gebruiken. Het taalonderwijs

wordt daarmee gepersonaliseerd volgens doelen aan iedere leerling aangeboden. De

school heeft ruim aanbod in extra uitdagend onderwijs voor taal. Het actuele aanbod

staat in het onderwijsprofiel beschreven.
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Rekenonderwijs

We werken volgens de leerlijnen in Snappet. Leerlingen werken naast groepsdoelen aan

persoonlijke doelen binnen de eigen leeromgeving. Wie nog niet alle stof beheerst gaat

werken met herhalingstaken en krijgt extra hulp. De andere kinderen gaan werken met

verrijkings- en verdiepingsstof. Kinderen die op het gebied van rekenen wat meer

aankunnen, verwerken de leerstof en worden daarnaast nog extra uitgedaagd met

andere opdrachten. We gebruiken hiervoor onder andere de methode ‘Kien, Pluspunter,

Plustaak en Rekentijgers’. Het volledige aanbod staat in ons onderwijsprofiel beschreven.

Ook zijn er kinderen die op hun eigen niveau werken. Voor deze kinderen wordt een

eigen leerlijn beschreven in een OPP (ontwikkelingsperspectief). Hierover wordt u als

ouder altijd geïnformeerd.

Schrijfonderwijs

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat schrijven een belangrijke vaardigheid is voor de

oog-handcoördinatie en het vasthouden van informatie in het brein. Vandaar dat wij tot

en met groep 8 aandacht besteden aan schrijfonderwijs. Voor de ontwikkeling van een

eigen handschrift gebruiken wij de methode ‘Pennenstreken’ in groep 3 tot en met 8. Dit

is een methode waarbij praktisch schrijven met veel eigentijds leerplezier voorop staat.

In groep 3 is deze methode gekoppeld aan de eerste zes kernen van de leesmethode. De

leerlingen leren daarbij eerst alleen de letter schrijven die centraal staat in het woord dat

ze hebben leren lezen bijvoorbeeld ‘i’ in ‘ik’ of ‘m’ in ‘maan’. Na het potlood leren de

kinderen een pen te gebruiken. Het schrijfonderwijs komt ook terug tijdens het

thematisch werken in de middagen.

Wereldoriënterend onderwijs

De wereld om ons heen verkennen is een natuurlijk proces dat al vanaf een jonge leeftijd

plaatsvindt. Kinderen ontdekken dat veel zaken met elkaar te maken hebben. In alle

groepen worden de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en sociale

redzaamheid dan ook in samenhang en thematisch aangeboden volgens de werkwijze

van VierXWijzer.

Verkeer

We gebruiken de methode van Veilig Verkeer Nederland. Deze methode laat kinderen het

‘wat’ en ‘waarom’ ontdekken van verkeersregels. Ook wordt aandacht besteed aan

sociaal verkeersgedrag. Naast verkeersregels is er veel aandacht voor de ontwikkeling

van een verkeersbewuste mentaliteit. Groep 7 neemt in april/mei deel aan het landelijke

verkeersexamen.
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Engels

Engels staat in groep 6, 7 en 8 op het programma. We maken gebruik van de digitale

methode ‘Groove me’ op drie niveaus. De leerkracht geeft, met behulp van een ‘native

speaking co-teacher’, een interactieve les op het digibord waarbij mondelinge taal- en

leesvaardigheid ruim voldoende aandacht krijgen. De methode is naast een eerste

oriëntatie op dit gebied, tevens de grondlegger voor de grammaticale beginselen. De

leerlingen zijn groepsoverstijgend, in niveaugroepen, ingedeeld, waarbij na drie maanden

de leerkracht wisselt van niveaugroep.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Binnen alle groepen wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vorming. Dit

doen we o.a. door de methode ‘Kanjertraining’, kringgesprekken, kindgesprekken.

Sociaal-emotionele vorming is verweven in al onze activiteiten. De ‘Kanjertraining’ gaat

ervan uit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Daarbij gaat het om

twee essentiële zaken. Ten eerste dat het kind gedrag van zichzelf en anderen leert

herkennen. Ten tweede gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je

elkaar kent en waarin het veilig is, zal vervelend (pest)gedrag een stuk minder

voorkomen. Het doel van de ‘Kanjertraining’ is niet om van alle kinderen hele brave

kinderen te maken, maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te

komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. Jaarlijks houden wij onder de

leerlingen van groep 6,7 en 8 een meting ten aanzien van de veiligheidsbeleving en

welbevinden.

Onderzoek laat zien dat in de leeftijdscategorie van 8 tot 10-jarigen een grote emotionele

ontwikkeling merkbaar kan zijn. Deze verandering bij leerlingen kan van invloed zijn op

de groepsdynamiek. Om die reden houden wij in groep 6 een extra kanjerinterventie die

door de steungroep gedrag gegeven wordt. De ouderbetrokkenheid is hierbij belangrijk.

Vandaar dat zij bij een deel van deze interventie gevraagd worden aanwezig te zijn.

Toetsen

Om de ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen, wordt er ‘getoetst’. Toetsen worden

niet afgenomen om een cijfer of score te produceren, maar om te kijken waar een kind

hulp nodig heeft, of waar een kind verder kan. Wij gebruiken daarvoor de IEP toets.

In de bovenbouw, voornamelijk groep 7 en 8, worden geleidelijk aan meer toetsen

afgenomen op een manier zoals dat in het voortgezet onderwijs gebruikelijk is. Zo

proberen we de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs soepel te laten

verlopen.
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De behaalde resultaten worden door de leerkracht geanalyseerd en gebruikt om te kijken

waar een kind extra oefenstof, hulp of een aangepast programma nodig heeft.

Huiswerk

In de onderbouw is er soms sprake van ‘huiswerk’. Kinderen oefenen thuis met lezen

en/of woordpakketten. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. In de bovenbouw krijgen

kinderen regelmatig huiswerk. Het zijn veelal verwerkings- of automatiseringsopdrachten

voor taal en rekenen, of inoefening zoals topografie. Daarnaast krijgen kinderen de

opdracht thuis een spreekbeurt of werkstuk te maken of voor te bereiden. We begeleiden

kinderen in het ontwikkelen van een goede huiswerkhouding. Kinderen leren vanaf groep

6 een planning van huiswerk te maken.

Cultuureducatie

Onze school stelt zich ten doel dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool

ervaringen hebben opgedaan in alle disciplines op het gebied van kunst en cultuur, zodat

zij hier vaardigheden en interesses voor hebben kunnen ontwikkelen. Per bouw wordt

aandacht besteed aan een cultureel evenement dat op school of in het theater wordt

georganiseerd.

ICT

Computeronderwijs is niet meer weg te denken uit het huidige basisonderwijs. Alle

computers, tablets en Chromebooks zijn aangesloten op een draadloos netwerk. De

computer wordt gebruikt als:

- Hulpmiddel: het verantwoord en doelbewust gebruik maken van informatie via

internet, waaronder het werken met zoekmachines;

- Leermiddel: het gebruik van de computer bij methodegebonden en –ondersteunende

software.

In alle groepen werken wij met digitale schoolborden. De leerkrachten gebruiken internet

om hun lessen met beelden te ondersteunen en meer interactief te maken.

Sociale mediawijsheid

In al onze groepen wordt aandacht besteed aan lessen sociale media. In de groepen 1

t/m 6 is dit een lessenreeks van zes weken. In de groepen 7 en 8 is wekelijks een les

Mediabegrip.

Meekijken op de Chromebooks

Wij werken op onze school in de Google-omgeving en leerlingen loggen allemaal in, via

het afgeschermde COOL-portaal. De leerlingen kunnen via dit portaal werken met alle

digitale programma’s die wij aanbieden.
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Via een meekijkfunctie in het COOL-portaal kunnen wij als leerkracht van achter de

computer in één oogopslag zien wat leerlingen aan het doen zijn. Wij geven de leerlingen

zo de vrijheid om met Chromebooks aan de slag te gaan, zonder daarbij het overzicht te

verliezen. Wat minstens zo belangrijk is, is dat wij de leerlingen veel makkelijker en

sneller kunnen helpen. Onze school werkt met Google for Education, een beschermd

portaal. Dat betekent dat alle leerlingen een eigen account hebben. Kinderen van groep 1

t/m 4 bereiken dit via Login-plaatjes op school. De oudere kinderen loggen in met een

mailadres en wachtwoord, op school of thuis.

Bijvoorbeeld: wij willen klassikaal een uitleg geven: met één druk op de knop kunnen we

alle schermen vergrendelen of leerlingen laten werken in hetzelfde programma of op

dezelfde website.

Leerlingen die op een andere plek in het gebouw aan het werk zijn, kunnen wij op

afstand volgen of via een bericht terugroepen. Het COOL-portaal werkt via het IP-adres

van de school. Dit betekent dat wij als leerkracht de leerlingen alleen op school kunnen

volgen. Vanaf juni 2017 is de meekijkfunctie actief op school.

Sociale media, internet en BYOD

Voor de veiligheid en privacy van u en uw kind(eren) werkt onze school met een protocol

‘Sociale media, internet en Bring Your Own Device (BYOD) en een aantal gedragscodes.

De inhoud hiervan wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. De

kern van deze protocollen en gedragscodes is: gebruik je gezond verstand. Wees je

bewust van het - vaak onbedoelde - effect dat een bericht op een van de sociale media

(zoals Twitter, Facebook, Instagram) of andere internetgerelateerde programma’s of apps

kan hebben op jezelf, op je school, je ouders of een ander. Gepubliceerde teksten of

beelden zijn ‘real time’ en blijven voor onbepaalde tijd openbaar en/of vindbaar. Verder is

afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander

toestel (Bring Your Own Device, BYOD). Zij mogen het alleen gebruiken als zij

toestemming hebben van de leerkracht. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar

aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten. Tot

slot zijn er richtlijnen opgenomen voor het maximaal gebruik van beeldschermen op

school om myopie te voorkomen. Het protocol en de gedragscodes vindt u op:

www.jl.nu/ouders.

Programmeren en 3D printing

In groep 1-2 wordt programmeren aangeboden met Beebot. In de groepen 5 tot en met

8 wordt tijdens de ateliers programmeerles gegeven. De school heeft een eigen 3D

printer die ingezet wordt tijdens vrijdagmiddag ateliers en VierKeerWijzer.
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Expressie onderwijs, kunstzinnige vorming

De expressievakken handvaardigheid, tekenen en muziek worden voor een deel door de

leerkracht zelf gegeven. Bij tekenen en handvaardigheid komen naast beeldende kunst

ook toepassingen van kunst in de eigen omgeving aan bod. Thema’s en onderwerpen

sluiten aan bij de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving. Bij onderwijs in

drama gaat het erom dat kinderen de expressieve mogelijkheden van stem, taal,

houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen. Drama-activiteiten vinden

vrijwel altijd plaats in groepsverband.

Ook tijdens de ateliers worden de expressieve vakken ruimschoots aangeboden.

Muziekonderwijs

Sinds schooljaar 2019-2020 krijgen alle leerlingen wekelijks

muziekles van een vakdocent muziek van muziekorganisatie Hallo

Muziek. Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie. De

kernwaarden van Hallo Muziek sluiten aan bij de visie van De

Franciscus; Ontdekken, verbinden en verankeren

De duurzame muzieklessen en talentontwikkeling brengen leerlingen dichter bij hun

creativiteit. Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst. Muziek kan de wereld

veranderen, omdat het mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig. Muziek

is in staat mensen te verbinden. Het geeft betekenis aan een behoefte diep in ons hart.

Wij willen dat ieder kind dit langdurig kan ervaren. Op school. En buitenschools. De

leerlingen komen in aanraking met muziek, opdat het maken van muziek een

vanzelfsprekend deel van hun leven wordt. De leerlingen beginnen met muzikaal

ontdekken en leren daarna op ten minste 8 instrumenten te spelen. Het instrument is

daarbij een middel, niet een doel. Hallo Muziek focust op muziekinhoud vanuit het belang

van het kind en de bijdrage aan een kansrijke toekomst.

Een deel van de bekostiging wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage aan het

Franciscusfonds.

Bewegingsonderwijs

De algemene doelstelling van het bewegingsonderwijs is een planmatige bijdrage te

leveren aan de bewegingsontwikkeling van kinderen. In een les bewegingsonderwijs

dienen kinderen tot veel, veelzijdig en intensief bewegen te komen. Ook wordt er veel

aandacht besteed aan het leren zelfstandig te werken, het leren rekening houden met

medeleerlingen en het ontwikkelen van eigen initiatief.
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De lessen van groep 1 en 2 worden één keer per week door de vakleerkracht en één keer

per week door door de groepsleerkrachten verzorgd. De school is in het trotse bezit van

een inpandige, multifunctionele speelzaal, waar de groepen 1 en 2 hun lessen krijgen. In

de overige groepen verzorgt een vakleerkracht de gymnastieklessen.

Alle overige groepen hebben twee momenten bewegingsonderwijs per week van de

vakleerkracht. Groep 3 heeft een keer per week les in de speelzaal en een keer per week

in de grote zaal. De lessen van groep 4 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal van de

nabijgelegen Sparrenbosschool. Groepen 6, 7 en 8 fietsen naar de

gymzaal/sportveld.Groepen 3, 4 en 5 wandelen naar de zaal.

3.4 Regels en afspraken

Schoolregels

Voor een veilige omgeving, waarin wij iedereen een optimale lerende omgeving kunnen

bieden, vinden wij het belangrijk om met een aantal basisregels te werken. Leerlingen,

teamleden en ouders nemen kennis van de regels van de school en leven deze na:

- Kinderen komen op tijd op school en zijn aanwezig bij de start van de les om 08:30;

- We zijn een Kanjerschool en gedragen ons ernaar:

o We vertrouwen elkaar;

o We helpen elkaar;

o Niemand speelt de baas;

o Niemand lacht iemand uit;

o Niemand doet zielig

- We gaan zorgvuldig om met spullen van onszelf en van anderen;

- Alle kinderen doen mee aan alle activiteiten. Tenzij anders afgesproken met ouders en

leerkrachten;

- Conflicten horen erbij. We lossen ze op de ‘Kanjer manier’ op. Je start bij degene met

wie je het conflict hebt.

De schoolregels zijn uitgewerkt en te lezen op onze website.

Aan het begin van het schooljaar worden in iedere groep klassenregels opgesteld. Deze

hangen het gehele jaar zichtbaar in de klas en wordt door de kinderen ondertekend. De

leerkracht stelt gedurende het jaar de regels centraal.

Pestprotocol

Pestgedrag is schadelijk voor kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters.

Wij hanteren daarom een pestprotocol op onze school. We gaan uit van een zo goed

mogelijke samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. De steungroep

32



‘gedrag’ borgt het beleid ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de

leerlingen. In de steungroep zitten teamleden van De Franciscus. Indien nodig komt de

steungroep ‘gedrag’ bijeen. De anti-pestcoördinator, Trudy Gigengack, is het vaste

aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij coördineert het anti-pestbeleid.

Parkeren voor school

Er mag enkel in de aangegeven parkeervakken vóór de school geparkeerd worden. Dit in

verband met de veiligheid van onze kinderen. ‘Kiss and ride’ is niet toegestaan. Aan de

Kerklaan, ter hoogte van het Beatrixplantsoen, ligt een grote parkeerplaats waar u uw

auto ook kunt parkeren. Wij vragen ouders rekening te houden met de buurtbewoners.

4 Passend onderwijs

De Franciscus is onderdeel van ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Zuid-Kennemerland’. Dit is een samenwerking van 23 schoolbesturen. In totaal telt dit

verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en zeven

scholen voor speciaal onderwijs. De scholen die deelnemen aan het

samenwerkingsverband tellen in totaal ongeveer 21.000 leerlingen.

Waar staat het samenwerkingsverband voor?

De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is: “Passend onderwijs

betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere

leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie

om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs,

een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan

ontwikkelen.”

Doelstellingen

Dit leidt tot de onderstaande doelstellingen uit het ondersteuningsplan 'Goed onderwijs

maak je samen':

1. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen;

2. Samenwerking met zorgpartners;

3. De zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen;

4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke

onderwijsvoorzieningen;

5. Ondersteuning van ouders;

6. De financiële beheersbaarheid;

7. Een transparante organisatie zijn.
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‘Ieder kind heeft recht op onderwijs in zijn of haar eigen buurt.’ Deze gedachte staat

centraal bij de landelijke invoering van het ‘passend onderwijs’. Op 1 augustus 2014 is de

wetswijziging ‘passend onderwijs’ in werking getreden. Schoolbesturen krijgen zorgplicht

en de daarbij behorende middelen en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van

‘passend onderwijs’. Na de invoering van ‘passend onderwijs’ mogen basisscholen geen

leerlingen weigeren op grond van een lichamelijke- of cognitieve achterstand. De

gedachte achter deze ontwikkeling juichen wij toe. De groepen op een basisschool

zouden een afspiegeling moeten zijn van de buurt waarin de school staat. Het uitsluiten

van kinderen, of juist het vormen van elite groepjes, belemmert leerlingen te leren

omgaan met verschillen. Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een

samenwerkingsverband. Aan iedere school is een onderwijsconsulent verbonden. De

onderwijsconsulent bezoekt meerdere malen per jaar onze school en geeft begeleiding op

onze continue leerlingenzorg. Meer informatie is te lezen op www.passendonderwijs-zk.nl

Passend onderwijs Zuid-Kennemerland

Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem

Telefoon: 023-5430116

E-mail: info@po-zk.nl

Passend onderwijs op onze school

diepe verrijking

Gedurende de week krijgen leerlingen die dat nodig hebben diepe verrijking aangeboden.

Het gaat om leerlingen die naast het reguliere programma en verdieping in de groep nog

andere uitdagingen nodig hebben. Juf Marketa begeleidt leerlingen uit alle groepen. Zij

gebruikt lesmateriaal uit ‘Plus je klas’ en vult dat aan met andere projecten passend bij

VierKeerWijzer. Wanneer een leerling deelneemt aan de Diepe Verrijkingsgroep, worden

ouders geïnformeerd over deelname en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

extra ondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor het volgen van het reguliere

programma, krijgen hulp in de klas, in een klein groepje buiten de klas of individueel. Dit

wordt gedaan door juf Puck, juf Marketa, juf Ineke en juf Marieke.

4.1 Aanmelding en plaatsing van leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte

Als een kind bijzondere ondersteuning nodig heeft dienen ouders dit aan te geven. Wij

vragen dan of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de

ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. Bij de

aanmelding van uw kind is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een

kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste basis voor onze school om vast te
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stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Bij aanmelding van een leerling met

een ondersteuningsbehoefte stelt de school zich de volgende vragen:

1. Wat is nodig om de leerling op de school te kunnen laten functioneren (afgestemd

op zijn/haar behoeften);

2. Welke middelen staan de school ter beschikking en wat is mogelijk op basis van

deze middelen;

3. Waarom is de school wel of niet in staat, dankzij of ondanks de inzet van de

middelen, om de leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden, afgestemd op diens

behoeften.

Wij hebben als school ook onze beperkingen om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn

met betrekking tot de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. De volgende

grenzen worden onderscheiden:

● Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep dat het leerproces

van het kind wordt belemmerd. Daarbij stellen wij altijd dat een kind leerbaar

moet zijn zonder dat er structureel een één-op-één situatie nodig is. Structureel

betekent gedurende meer dan twee lesuren per week, indien de hulp intern wordt

verzorgd of meer dan twee lesuren per dag, indien de hulp extern door het

samenwerkingsverband wordt geregeld en gefinancierd. Bij externe hulp zal altijd

sprake moeten zijn van gekwalificeerd personeel dat instemt met de visie van

onze school en specifieke kennis en kunde heeft op het probleemgebied van de

betreffende leerling;

● In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het

onderwijs te kunnen prevaleren;

● Verstoring van het leerproces van de andere leerlingen en gebrek aan

opnamecapaciteit (aantal leerlingen per groep) zijn eveneens mogelijke grenzen.

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een

ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen de

belangen van de leerling en de belangen van de school. Een eventuele plaatsing van een

behoevende leerling in het regulier primair onderwijs moet de ontwikkeling van het kind

bevorderen. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te

komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling zijn sommige kinderen beter op hun

plaats op een andere basisschool, of in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal

onderwijs (SO). Onze school hanteert een aannamebeleid.
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Vervolg bij niet-plaatsing

Als de school een leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten zal de

school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere

school zoeken. Dat kan een reguliere basisschool zijn of een school voor speciaal

(basis)onderwijs. Belangrijk is hierbij dat er een goede balans wordt gevonden tussen de

wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.

Vervolg na plaatsing

Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die hij/zij bij het onderwijs

nodig heeft, en dat uw kind leerbaar is en blijft, dan wordt er samen met u een plan van

aanpak opgesteld. In alle gevallen dat wij menen uw kind bij ons op school de juiste hulp

te kunnen bieden, zullen wij altijd, zowel intern als met u, minimaal tweejaarlijks

evalueren. Wanneer bij tussentijdse evaluatie van het handelingsplan blijkt dat de school

tegen een grens aan loopt zal de school samen met u gaan zoeken naar mogelijke

oplossingen binnen het samenwerkingsverband.

Onderwijsprofiel

In samenwerking met ‘passend onderwijs Zuid- Kennemerland’ is er een onderwijsprofiel

opgesteld. Het onderwijsprofiel is een document wat ook de kwaliteit van ons onderwijs

bewaakt. Het onderwijsprofiel is een instrument in handen van de schoolleider en het

team. Het is bedoeld om zicht te krijgen op het onderwijsaanbod van de basisvakken in

de groep en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn:

- Planmatig werken;

- Leerresultaten;

- Helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken;

- Bewaking van de leertijd;

- Instructievaardigheden;

- Het (pedagogisch) klimaat;

- Het klassenmanagement.

4.2 Aandacht voor ieder kind

Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden. Binnen een groep bestaan

er vaak grote verschillen in kindkenmerken op het gebied van intelligentie,

doorzettingsvermogen, concentratie, interesse of creativiteit. Wij proberen zoveel

mogelijk rekening te houden met deze individuele verschillen en aandacht te hebben voor

elk kind. Wij bieden de basisvakken aan op 3 niveaus: ‘aanpak 1’, ‘aanpak 2’ en ‘aanpak
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3’. Deze aanpak zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod aansluit op de onderwijsbehoefte

van een leerling. Wanneer een van deze aanpakken niet passend blijken te zijn voor een

leerling, wordt er een individuele leerlijn opgesteld. Dit kan gelden voor een leerling die

moeite heeft met de leerstof of juist voor een leerling die meer verdieping/uitdaging

nodig heeft. Om iedere leerling optimaal te kunnen begeleiden delen wij de leerlingen in

‘aanpakken’ in. Dit doen we voor de basisvakken rekenen, lezen, spelling en begrijpend

lezen. Een aanpak geeft de manier aan waarop een kind begeleiding nodig heeft om de

lesstof eigen te maken. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder

kind voor de basisschool periode van acht jaar. Toch kunnen er uitzonderingen zijn. Mocht

uw kind een uitzondering zijn, dan wordt u nauw betrokken bij dit proces.

Day a Week School

Vanaf schooljaar 2016-2017 nemen wij als school deel aan Day a Week School (DWS).

Dit project bestaat uit een samenwerking van het ABC in Amsterdam en het

Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland en biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor

cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS groep bestaat uit leerlingen

van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag

per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een

gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren.

Daarnaast proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er

wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De

lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en

denkpuzzels.

Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het

DWS onderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in september. De leerlingen uit de

groepen 5 krijgen daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor

zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de

kinderen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door

de IB-er en eventueel een externe medewerker van DWS. Er wordt hierbij minder

aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken

(het proces).

Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informatie die wij als school over alle

kinderen hebben, worden meegenomen in de afweging van welke kinderen wij willen

voordragen voor deelname aan DWS. Deze kinderen worden vervolgens met één van de

DWS coördinatoren van het Samenwerkingsverband en een medewerker

(begaafdheidspecialist) van DWS besproken in een nagesprek. Tijdens dat nagesprek zal

het besluit worden genomen welke kinderen de DWS voorziening op dat moment het
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meest nodig hebben. We zijn hierbij ook gebonden aan een beperkte hoeveelheid

plekken. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden vervolgens geïnformeerd en

uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de

gelegenheid om toestemming te geven tot deelname.

Kerntriade

Wij werken volgens de ‘kerntriade’. Ouders, school en kind zijn met elkaar in verbinding

om samen een optimale ontwikkelingsruimte voor het kind te creëren.

4.3 Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Bloemendaal. Elke

school heeft een eigen CJG coach. Als u dit wenst, kunnen we u met elkaar in contact

brengen. Onze intern begeleider, leerkrachten en ouders kunnen bij de CJG coach terecht

voor vragen over opvoeden en ontwikkeling van kinderen. De coach heeft korte lijnen

met allerlei organisaties en zoekt met ouders en school naar een passend antwoord op de

vraag. Meer informatie is te vinden op: www.cjgbloemendaal.nl

4.4 Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.

Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en  assistente

verbonden.

Contactmomenten                                                                                                

5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt

hierover vooraf meer informatie.

Advies en consultatie

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een

overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook

kan school anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te

krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te

bieden.

De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan

de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als

ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
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In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of

jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak,

zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.

Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Contact

Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen,

bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op

werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via

frontofficejgz@vrk.nl. Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij

u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze

school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.

4.5 Protocol leesproblemen en dyslexie

De Franciscus besteedt veel aandacht aan het signaleren en begeleiden van leerlingen

met lees- en spellingproblemen. Dit begint met effectief lees- en spellingsonderwijs,

waarbij problemen vroegtijdig worden opgemerkt en aangepakt. Lees- en

spellingsproblemen kunnen op deze manier bij een groot deel van de leerlingen worden

voorkomen. Toch zullen er altijd leerlingen zijn die ondanks goed onderwijs, problemen

blijven houden met lezen en/of spelling. Deze leerlingen worden intensief begeleid door

de leerkracht en de aanwezige onderwijsondersteuning. Wij volgen daarbij het protocol

‘Leesproblemen en dyslexie’ uitgegeven door het expertisecentrum Nederlands. We

hanteren de definitie van de gezondheidsraad: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt

wordt door hardnekkige problemen bij het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen

van de woordidentificatie bij het lezen en/of spellen. Er is dus bij dyslexie altijd sprake

van:

- Een ernstige lees- en/of spellingsachterstand;

- Een hardnekkig didactisch resistent probleem;

- Trage/onnauwkeurige woordidentificatie.

Lees- en spellingproblemen doen zich voor bij tien procent van onze leerlingen. Om de

hardnekkigheid van de lees- en spellingsproblemen vast te kunnen stellen, moet zijn

aangetoond dat zich, na een periode van intensieve en planmatig opgezette begeleiding,

het automatiseringsprobleem voor blijft doen. Een uiteindelijke vaststelling van dyslexie

zal middels extern onderzoek moeten worden aangetoond.
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De leerlingen met een dyslexieverklaring komen jaarlijks een aantal keer bij elkaar voor

het ‘dyslexiecafe’.

4.6 Het leerlingvolgsysteem

De cognitieve ontwikkeling van leerlingen volgen wij middels leerlijnen,

niet-methodetoetsen en observaties tijdens de lessen.

De resultaten van de leerlingen geven ons inzicht in de beheersing van de aangeboden

lesstof. Met de komst van Snappet kunnen wij de ontwikkeling van uw kind nog beter

monitoren.

Niet-methode toetsen

Twee keer per jaar vinden de methode onafhankelijke toetsen van CITO plaats. De

‘Midden’ toets wordt in februari afgenomen en de ‘Eind’ toets in juni.  Middels de afname

van de IEP toetsen kunnen wij zien of leerlingen lesstof langere tijd kunnen vasthouden.

Groep 1/2

Groep 1/2 maakt gebruik van de leerlijnen in ParnasSys. De ontwikkeling van kleuters

wordt zorgvuldig in beeld gebracht met een uitgebreide observatielijst. Deze informatie

wordt met de ouders besproken. De oudste kleuters worden tevens gescreend door de

schoollogopediste.

Groep 3 t/m 8

Voor groep 3 t/m 8 vindt op vastgestelde data een toetsing van de belangrijkste leerstof

plaats. Het gaat dan om technisch lezen, begrijpend lezen vanaf groep 4, taal en

rekenen.

Wat doen we met IEP resultaten?

Op schoolniveau

Aan de hand van de toetsen wordt bekeken op welke gebieden ons onderwijs aandacht

vraagt. Vaak gaat het dan om onderdelen van taal, (begrijpend)lezen en/of rekenen.

Tijdens ‘opbrengstvergaderingen’ bespreken wij de schoolresultaten en indien nodig

stellen wij daar een verbeterplan voor op. Dit beschrijven wij in de ‘opbrengstanalyse’.

Op groepsniveau

Het kan ook zijn dat één of enkele klassen op bepaalde gebieden van rekenen, taal en/of

lezen onvoldoende volgens de gestandaardiseerde normen van de toets scoren. Er wordt

dan binnen het team gezocht naar oorzaken of verklaringen voor de afwijking. Resultaten
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beschrijven wij in de groepskaart. De Pedagogisch Didactische Groepsanalyse en de

aanpak voor een vastgestelde periode beschrijven wij hierin.

Op leerlingniveau

De resultaten van de individuele leerlingen laten zien hoeveel groei de leerling heeft

doorgemaakt. Ze geven aan op welk onderdeel een leerling onvoldoende of soms ook erg

hoog scoort. Ook geeft het aan of het gestelde doel behaald is. Tijdens

groepsbesprekingen worden alle resultaten van de afgelopen periode doorgesproken en

worden er nieuwe doelen gesteld voor de komende periode. Ook wordt er twee keer per

jaar middels een observatielijst naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling

gekeken.

4.7 Naar het voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets.

De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van de leerling na acht jaar basisschool. De

school heeft zelf de keus welk eindtoets zij afneemt. Na onderzoek en ervaringen van

andere scholen hebben wij besloten om vanaf 2020 de IEP toets af te nemen.

IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs en is ontwikkeld door Bureau ICE. De

IEP:

- meet lezen, taalverzorging en rekenen;

- geeft kinderen die meer kunnen dan de verplichte niveaus kans dit te laten zien;

- sluit aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het

Ministerie van OCW.

- geeft informatie over het uitstroomniveau

Op landelijk bepaalde data wordt de IEP afgenomen in groep 8. Leerlingen en ouders

worden geïnformeerd over de resultaten. Mocht het resultaat van de IEP een

uitstroomniveau aangeven dat hoger ligt dan het gegeven schooladvies, dan zijn wij

verplicht het advies te heroverwegen. Na de heroverweging zou de school voor een

heradvies kunnen kiezen. De afgelopen jaren hebben wij daar niet voor hoeven kiezen.

Wij kunnen hier voorzichtig uit concluderen dat het schooladvies gedegen tot stand is

gekomen en kloppend is voor onze groep 8 leerling. Dit alles gebeurt in overleg met

ouders.

PO-VO, vanaf groep 6

Resultaten van rekenen en wiskunde en begrijpend lezen van IEP worden vastgelegd in

het leerlingvolgsysteem van de school. Zowel aan het eind van groep 6, als aan het eind

van groep 7 een ‘hoe staan we ervoor gesprek’ gevoerd met leerlingen en de ouders. In

november informeert de groepsleerkracht de ouders van groep 8 kinderen over een
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voorlopig advies. In februari wordt er een definitief advies aan uw kind gegeven. Op basis

van het definitieve advies kan uw kind worden aangemeld bij een VO school.

Hoe komt het advies tot stand?

Het schooladvies wordt opgesteld door de groepsleerkracht, in overleg met de intern

begeleider, de schoolleider en voorgaande leerkrachten. Het schooladvies is leidend. Ons

schooladvies wordt onderbouwd met de volgende informatie:

- Resultaten uit het leerlingvolgsysteem van de CITO rekenen-wiskunde en CITO

begrijpend lezen vanaf midden groep 6;

- Werkresultaten in groep 7 en 8;

- Motivatie, inzet en werkhouding in de groep;

- Observaties van de leerkrachten.

Informatie over het voortgezet onderwijs kunt u vinden in de door de overheid

uitgegeven brochure ‘Voortgezet Onderwijs, Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen’.

Nadere informatie met betrekking tot de overgang van primair naar voortgezet onderwijs

ontvangt u via de groepsleerkracht(en) van groep 6, 7 en 8 tijdens de informatieavond.

4.8 Continue begeleiding

Van alle middelbare scholen ontvangen wij jaarlijks het niveau van de (oud)leerling

waarop hij/zij onderwijs volgt. De continue begeleiding wordt aan het einde van de 3e

klas VO, afgesloten. Ook hiermee bewaken wij de kwaliteit van onze uitstroomgegevens.

Onderwijskundig rapport

Indien een leerling onze school tussentijds verlaat, wordt er een onderwijskundig rapport

opgemaakt. Hierin worden de behaalde resultaten opgenomen evenals de methoden die

op school gebruikt zijn. Verder wordt alle informatie opgenomen die relevant is voor de

ontvangende school. De ouders ontvangen één exemplaar en één exemplaar wordt

opgestuurd naar de nieuwe school.

Overstapservice Onderwijs (OSO), overstap naar andere school

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school gegevens

over die leerling nodig. Met behulp van de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen

scholen deze gegevens veilig en betrouwbaar digitaal uitwisselen. De PO- en VO-besturen

hebben afgesproken om vanaf het schooljaar 2016-2017 bij de overdracht tussen PO en

VO gebruik te maken van de Overstapservice. Sinds 2011 wordt er in verschillende

regio’s uitgewisseld via de OSO en in 2016 is OSO officieel de landelijke standaard voor

de digitale uitwisseling van leerlinggegevens geworden. Het doel hiervan is om de

digitalisering in Nederland eenvormig en veiliger te maken en te laten voldoen aan de

wettelijke eisen.
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Met de overdracht van het overstapdossier (een onderwijskundig rapport) worden er

gegevens overgedragen die de school voor voortgezet onderwijs nodig heeft voor het

leren en begeleiden van de leerling. Het uitgangspunt is om alleen dié gegevens uit te

wisselen die relevant zijn voor de nieuwe school. De wijziging ten opzichte van

voorgaande jaren is dat de uitwisseling van gegevens digitaal gebeurt, maar het blijven

dezelfde gegevens die worden uitgewisseld.

OSO maakt gebruik van de standaard OSO-gegevensset. Daarmee wordt er voorkomen

dat er onbedoeld teveel of onjuiste gegevens worden uitgewisseld. De PO en VO besturen

in de regio hebben afgesproken deze gegevensset van PO naar VO over te dragen. Het

bevat de volgende standaardgegevens:

- Gegevens van de instelling/school

- Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorger(s)

- Het overstapadvies

- Toetsresultaten

- Medische gegevens (huisarts en tandarts)

Het kan voorkomen dat het nodig is voor bepaalde leerlingen om meer gegevens te

sturen naast de vaste OSO-gegevensset. De afweging bij het wel of niet meesturen is

telkens of de gegevens relevant zijn om de leerling op de nieuwe school goed te kunnen

begeleiden en te laten leren. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het

overstapdossier. U heeft te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier.

5. Kwaliteitsbeleid

De Franciscus werkt opbrengstgericht. Dit betekent dat wij doelen stellen, analyseren,

reflecteren op ons onderwijs en altijd gericht zijn op ontwikkeling. Niet alleen op het

gebied van rekenen en taal, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

We weten dat het stellen van doelen en planmatig werken aan verbeteringen tot betere

prestaties leidt bij kinderen.

5.1 Leerlingvolgsysteem en toetsen

Zowel de ontwikkelingen en vorderingen van kinderen worden systematisch bijgehouden

in leerlingvolgsystemen. Hierin zijn de toetsen van o.a. IEP opgenomen. Deze methode

onafhankelijke toetsen controleren onze dagelijkse observaties en analyses en brengen

daarmee de ontwikkeling van het kind in kaart. De toetsen zijn landelijk genormeerd. We

gebruiken verschillende leerlingvolgsystemen:

- Leerlijnen in ParnasSys voor de kleuters

- KanVAS (observatie registratie van de ‘Kanjertraining’ groep 1 t/m 8)

- ParnasSys (leerlingvolgsysteem voor de kernvakken voor groep 2 t/m 8)
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Groep 1 en 2

Met behulp van de observatie registratiemethode van ParnasSys observeren en

registreren leerkrachten de ontwikkeling van kinderen in groep 1/2. De leerkracht

observeert de kinderen met behulp van ontwikkelingslijnen taal, spel, rekenen, motoriek

en sociaal emotioneel. die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen

uit de praktijk. Aan de hand van deze informatie maakt de leerkracht keuzes op

pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied.

Groep 3 t/m 8

Het IEP leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 bestaat uit toetsen voor de belangrijkste

vakgebieden: lezen, taal en rekenen. Binnen deze vakken zijn diverse onderdelen in

verschillende toetsen uitgewerkt. Met het IEP leerlingvolgsysteem wordt de groei

bekeken van de individuele ontwikkeling. Naast deze cognitieve vaardigheden wordt ook

de leeraanpak en het creatief vermogen in kaart gebracht.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgen we met behulp van de

‘Kanjertraining’. Deze bestaat naast lessen ook uit het observatie registratiesysteem

KanVAS voor leerkrachten. Vanaf groep 6 komt daar ook een leerlingvragenlijst bij. Dit

geheel geeft een goed inzicht in de betrokkenheid en welbevinden van kinderen op onze

school.

5.2 Jaarplan/jaarplanverslag

Iedere school legt jaarlijks verantwoording af over haar resultaten. In het jaarplan staan

de projecten beschreven die uitgevoerd worden in het aanstaande schooljaar. In het

jaarplanverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn. Het jaarplan is een afgeleide

van het schoolplan.

5.3 Tevredenheidsonderzoek
We vinden het belangrijk om regelmatig uw mening, als ouder, over ons onderwijs te

peilen. Daarom vindt er met regelmaat een tevredenheidsonderzoek plaats. Dit doen we

via een digitale vragenlijst en betreft allerlei zaken die de school aangaan. Ook het

personeel en leerlingen van de hoogste groepen krijgen als onderdeel van het

tevredenheidsonderzoek een vragenlijst voorgelegd. De gegevens worden anoniem

verwerkt. Er vindt een algemene terugkoppeling van de resultaten naar de

Medezeggenschapsraad (MR) en alle andere ouders plaats. De uitkomsten worden door

de school gebruikt om aan kwaliteitsverbetering te werken.
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Onze school heeft in 2021 bij een deel van de leerlingen van groep 6 en 7 onderzoek

gedaan naar de leerlingtevredenheid op het gebied van schoolklimaat en veiligheid. De

resultaten hiervan zijn in onderstaande grafieken in kaart gebracht. 

Wij zijn tevreden met de uitkomsten hiervan. De volgende meting willen we weer alle

leerlingen van gr 6, 7,8 de monitor laten invullen. Dat is door de omstandigheden rond

corona niet gelukt.

Hieronder leest u de meest recente resultaten uit april 2021 van de ouders. V oor een

betrouwbaar resultaat waren er 70 reacties nodig, er zijn er 49 ingevuld. Deze invullers

laten ons een opbrengst zien waar we tevreden mee mogen zijn. Er kon gescoord worden

tussen 0 en 10.
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Inspectierapport

De Nederlandse overheid houdt toezicht op de kwaliteit van scholen via de

onderwijsinspectie. Elke vier jaar publiceert de inspectie een rapport over een

schoolbestuur en een aantal van zijn scholen/opleidingen.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het verdere toezicht op de kwaliteit van de

scholen. O.a. via interne audits, schoolontwikkelgesprekken en monitoren van de

resultaten houden school en bestuur samen zicht op de ontwikkelingen.

5.5 Veiligheidsbeleid
Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren.

De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke

afspraken zijn gemaakt om de fysieke- en sociale veiligheid op school te garanderen, om

onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke

veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school

bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen

van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Het veiligheidsplan is opgesteld

met instemming van de GMR en op schoolniveau verder uitgewerkt met instemming van

de MR. Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.jl.nu/ouders enop de website

van De Franciscus/Praktisch/Documenten en downloads. Ieder jaar evalueren wij het

veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie

bespreken wij ook met de MR.

5.6 Privacybeleid
De privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. In ons beleid en

dagelijks handelen voldoen wij aan de relevante wet- en regelgeving. Op basis hiervan

hebben we passende maatregelen getroffen om zorgvuldig om te gaan met de

persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Deze maatregelen

omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over

het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor

Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze

partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en

samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het

beschermen van ieders privacy.

Ons privacybeleid en reglement vindt u op: www.jl.nu/ouders

Dit beleid heeft als doelen:

➢ Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

➢ Het garanderen van de privacy van leerlingen en medewerkers waardoor beveiligings
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en privacy-incidenten en de eventuele gevolgen hiervan worden voorkomen.

Dit beleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de

beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij een goede balans moet zijn

tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Uitgangspunt is dat de persoonlijke

levenssfeer van de betrokkene, met name van medewerkers en leerlingen, wordt

gerespecteerd en stichting Jong Leren voldoet aan relevante wet- en regelgeving.

6. Ouders en de school

6.1 Communicatie met ouders

Het is van groot belang dat er een goed contact is tussen ouders en de school. Ouders en

leerkrachten hebben hetzelfde doel voor ogen: het welzijn van de kinderen. We willen u

vragen om contact met ons te zoeken als u denkt dat er communicatieproblemen zijn, die

kunnen dan het beste zo snel mogelijk opgelost worden. Sleutelwoorden in het contact

met elkaar zijn voor ons: partnerschap, openheid, eerlijkheid.

Informatie over het schooljaar

Aan het begin van ieder schooljaar, ontvangt u via Parro informatie over het leerjaar van

uw kind. Er staat in beschreven welke leerdoelen er zijn, hoe de klassenafspraken zijn en

welke bijzonderheden er voor dat jaar in het vooruitzicht liggen.

Voor kleuters die na december instromen is er in januari een informatieavond.

Kennismakingsgesprek

In de tweede en derde schoolweek na de start van het schooljaar wordt er met uw kind,

u als ouder en de leerkracht een kennismakingsgesprek gehouden. Doel van dit gesprek

is kennismaken en de relatie leerling, leerkracht en ouder  versterken. Om meer

eigenaarschap bij de leerlingen te leggen worden kinderen vanaf groep 2 uitgenodigd

voor dit gesprek en zij nemen hun ouders mee.

Ouderportaal in Snappet

U kunt de ontwikkeling van uw kind in Snappet volgen op de vakgebieden die in Snappet

verwerkt worden. U ontvangt hiervoor een persoonlijke inlogcode.
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Rapportage aan ouders, door leerling en leerkracht

Sinds schooljaar 2018-2019 werkt De Franciscus volgens een nieuwe vorm van

rapporteren aan ouders en leerlingen. De zogenoemde “Mijn Francsicustijd” -map zal

gevuld worden met opbrengsten en doelen van de leerling zelf. De map heeft de

volgende onderdelen:

Dit ben ik

Zo ver ben ik

Dit wil ik

Ik ben trots op

Dit zegt de ander

Oudergesprekken

Elk schooljaar zijn er twee vaste momenten gereserveerd in de jaarkalender waarop

ouders, kind en leerkrachten met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit kan op aanvraag

van ouders, maar ook op uitnodiging van de leerkracht. Het doel van deze gesprekken is

om met elkaar in dialoog te gaan en samen de situatie af te stemmen rondom de

ontwikkeling van uw kind. Het is altijd mogelijk om tussentijds een extra gesprek aan te

vragen bij de leerkracht.

Het Tussendoortje

Het Tussendoortje is de digitale nieuwsbrief van school. Het verschijnt eens per maand.

Het team, Op Stoom, de Oudervereniging, het Franciscusfonds en de

Medezeggenschapsraad gebruiken deze nieuwsbrief om u te informeren over dingen die

zij onder de aandacht willen brengen.

Parro

Voor de groepsinformatie, het plannen van ouderavonden en activiteiten gebruiken wij de

Parro app. Ouders wordt gevraagd de app te downloaden. Parro is een afgeschermd

platform, waarop wij AVG veilig beeldmateriaal met ouders kunnen uitwisselen. Foto’s en

filmpjes zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet gedeeld worden op andere

social media.

Inloopmomenten

Een paar keer per jaar worden ouders uitgenodigd om het werk van hun kind(eren) te

bekijken.

Ouderhulp

We stellen het op prijs dat veel ouders, ondanks hun eigen drukke werkzaamheden,

bereid zijn om te helpen op school. Dankzij deze hulp kunnen wij veel extra leuke èn
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nuttige activiteiten organiseren voor onze kinderen. Aan het begin van het schooljaar

wordt een ouderhulp enquête gehouden door de klassenouders. De klassenouders zijn

per groep twee ouders die de leerkrachten bijstaan in de regelzaken rondom uitjes, lief

en leed potje en soms een verrassing voor de teamleden.

6.2 De Oudervereniging

Onze Oudervereniging (OV) bevordert de samenwerking tussen de ouders, de directie en

het team van de school. De Oudervereniging bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf

leden. Ieder lid van de Oudervereniging heeft zitting voor een periode van drie jaar en

kan zich daarna herkiesbaar stellen. Verkiezing van leden voor de Oudervereniging vindt

plaats op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering wordt

onder andere de ouderbijdrage vastgesteld. Deze vergadering is toegankelijk voor alle

ouders. Indien er nieuwe leden voor de Oudervereniging nodig zijn zal er ruim voor de

vergadering een oproep aan alle ouders worden gedaan zodat zij zich kunnen melden als

kandidaat. De Oudervereniging vergadert regelmatig en houdt zich voornamelijk bezig

met het organiseren van activiteiten die buiten het lesrooster vallen, zoals de

Sinterklaas- en Kerstviering. De organisatie van de ‘Tussen Schoolse Opvang’ is ook een

van de taken van de Oudervereniging. Vragen aan de oudervereniging kunt u richten aan

ov.franciscusb@jl.nu.

Ouderbijdrage

De Oudervereniging vraagt alle ouders om een vrijwillige bijdrage voor het uitvoeren van

activiteiten waar de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk voor ontvangt.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is €130,00 per kind per schooljaar.

Dit bedrag wordt vastgesteld tijdens de ALV. De MR heeft vanuit de wet WMS vooraf

instemmingsbevoegdheid over de hoogte van de ouderbijdrage. Pas daarna kan de

hoogte tijdens de ALV worden vastgesteld.

Uit deze bijdrage worden onder andere activiteiten zoals de Sinterklaas- en Kerstviering

mee bekostigd, maar ook het schoolreisje en de vergoeding van de vrijwilligers en

pedagogisch medewerker tijdens de Tussen Schoolse Opvang.

De Oudervereniging legt jaarlijks tijdens de ALV verantwoording af aan ouders over de

besteding van de ouderbijdrage. Na de ALV ontvangen alle gezinnen informatie over de

betaling van de vrijwillige bijdrage.

6.3 De Medezeggenschapsraad

Op elke basisschool is er een Medezeggenschapsraad (MR), dat is bij wet zo geregeld.

Voor onze school bestaat de Medezeggenschapsraad uit twee ouders (gekozen door en
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uit ouders) en twee leerkrachten. Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd over

zaken aangaande belangrijke school- en bestuursbesluiten. De oudergeleding van de

Medezeggenschapsraad heeft hierbij instemmings- of adviesrecht, afhankelijk van het

onderwerp.

Met ingang van dit schooljaar bestaat de oudergeleding uit:

- De heer I. (Ivar) Fennema (voorzitter)

- Mevrouw B. (Bianca) Hultzer

De personeelsgeleding bestaat uit:

- Mevrouw H. (Hanneke) Muller

- Mevrouw B (Barbara) van Kampen

Allerlei wettelijke informatie over MR-zaken is te vinden op de website infowms.nl. De

leden hebben voor drie jaar zitting, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. Vragen

aan de MR kunt u richten aan mr.franciscusb@jl.nu.

Er is binnen de Stichting Jong Leren een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

(GMR). Deze bestaat uit afgevaardigden van de 25 aangesloten scholen en adviseert en

geeft gevraagde toestemming aan het college van bestuur ten aanzien van onderwerpen

die alle scholen betreffen. Meer informatie vindt u op de website jl.nu/gmr.

6.4 Franciscusfonds

Naast de ouderbijdrage bestaat er ook de mogelijkheid om vrijwillig een financiële

donatie te doen aan het Franciscusfonds. Uit dit fonds worden onder andere

vrijdagmiddagateliers, professionele muziekles en diverse verbeteringen van het speel-,

leef- en werkklimaat in en rond onze school gerealiseerd die vanuit rijkswege niet of

nauwelijks ondersteund worden. Het fonds wordt beheerd door een commissie van

ouders uit de diverse geledingen d=wat staat beschreven in de statuten van het fonds.

6.5 Klassenouders

Aan het begin van het schooljaar zal de leerkracht vragen of twee van de ouders

beschikbaar willen zijn als klassenouder. De klassenouder neemt vooral organisatorisch

werk uit handen. De klassenouders hebben twee keer per jaar overleg onder leiding van

de schoolleider. De klassenouders beheren een ‘lief en leedpot’. Aan ouders wordt een

vrijwillige bijdrage van € 3,00 gevraagd per schooljaar. Voor instroomleerlingen na 1

januari is dit € 2,00.

Voor de communicatie door de klassenouders wordt gebruik gemaakt van Parro. Parro

maakt het mogelijk om aan de geldende wetgeving te voldoen op het gebied van privacy.

52

https://infowms.nl
mailto:mr.franciscusb@jl.nu


7. Diversen

7.1 Ziekmeldingen

Als uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte of anderszins verzoeken wij u

dringend om vóór aanvang van de school contact met school op te nemen. U kunt de

ziekmelding telefonisch via telefoonnummer 023 5846654 doorgeven aan de conciërge of

degene die de telefoon opneemt.

Indien uw kind, zonder dat het ziek gemeld is, een kwartier na aanvang van de les nog

niet aanwezig is, worden we ongerust. Er kan altijd iets gebeurd zijn tussen huis en

school. We zullen dan voor negen uur nog telefonisch contact met u opnemen. Dit geldt

uiteraard ook voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Wij verzoeken u om een bezoek

aan de huisarts, tandarts, orthodontist en dergelijke zoveel mogelijk buiten de

schooltijden te plannen. Wanneer dit niet lukt dient u te allen tijde vooraf een

ondertekend briefje mee te geven met daarop de reden en het tijdstip van afwezigheid,

én of u uw kind komt ophalen, of dat hij/zij zelfstandig naar huis mag. Nog prettiger is

het om, indien mogelijk, van tevoren te overleggen met de groepsleerkracht of het

tijdstip gelegen komt in verband met toetsen, projecten, excursies of andere activiteiten.

7.2 Hoofdluis

Helaas komt hoofdluis in Nederland regelmatig voor, vooral bij kinderen onder de twaalf

jaar. Een goede hygiëne heeft hier niets mee te maken, sterker nog: hoofdluizen voelen

zich het prettigst op schoon haar. Besmetting is niet te voorkomen, maar we kunnen het

op school wel zoveel mogelijk beperken. De beestjes verspreiden zich door ‘overlopen’

bijvoorbeeld bij het samen spelen, stoeien en knuffelen en via jassen en mutsen op de

kapstok. Alle kinderen krijgen daarom als ze op school komen eenmalig een luizenzak.

Op school proberen we het probleem verder in de hand te houden door regelmatig alle

kinderen te controleren op hoofdluis. Dit gebeurt standaard in de week na een

schoolvakantie, en extra wanneer er hoofdluis geconstateerd is in een van de groepen.

De controles worden uitgevoerd door een vaste groep ouders. Wanneer zij hoofdluis bij

uw kind constateren, zal een leerkracht of andere medewerker van de school contact met

u opnemen en zullen er op school ook maatregelen genomen worden. Het is heel

belangrijk dat u uw kind(eren) thuis zelf ook regelmatig controleert op luizen en neten.

Als u luizen en/of neten ziet bij uw kind, wilt u dan zo spoedig mogelijk de

groepsleerkracht inlichten en thuis maatregelen nemen. Meer praktische informatie vindt

u op de website landelijksteunpunthoofdluis.nl.

7.3 Verjaardagen

Een jarige leerling trakteert meestal zijn klasgenootjes. Verplicht is dit natuurlijk niet,

maar het blijkt toch altijd weer leuk te zijn. Wilt u de traktatie niet te gek maken? Zéker
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geen zakjes met allerlei snoep. Eén lekkernij is meer dan genoeg. Het is zinvol om even

van tevoren aan de leerkracht te vragen of er kinderen in de klas zitten die iets niet

mogen eten in verband met een voedselallergie.

7.4 10-uurtje

's Morgens tijdens de pauze hebben leerlingen de gelegenheid om iets te eten en te

drinken. U kunt uw kind drinken en bijvoorbeeld een koek, fruit of een boterham

meegeven. Géén chocola, snoep, chips of iets dergelijks. In alle groepen wordt

gestimuleerd om elke dag fruit mee te nemen.

7.5 Verstrekken materiaal

Wij vertrekken eenmalig een luizenzak, liniaal, koptelefoon, tablet of Chromebook en

rapportmap. Mocht er sprake zijn van verlies of opzettelijke schade dan worden kosten

voor de vervanging in rekening gebracht bij de ouders. Bij schade, door leerlingen, aan

meubilair wordt deze verhaald op de (aansprakelijkheidsverzekering van) de ouders.

7.6 Op de fiets naar school

De meeste kinderen komen op de fiets naar school. Deze worden geplaatst in de

daarvoor bestemde fietsenrekken. Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Ook

verzoeken wij u erop toe te zien dat de fiets van uw kind technisch in orde is. Voor

diefstal en/of beschadiging aanvaardt de school geen enkele aansprakelijkheid.

7.7 Kamp groep 8

In groep 8 gaan kinderen drie dagen met elkaar op schoolkamp naar ‘Onderhill’, een

groepsverblijf in Vierhouten. Ouders worden hierover uitgebreid ingelicht door de

leerkracht van groep 8. De vrijwillige schoolkampbijdrage á € 85,00 per leerling wordt

aan het begin van het schooljaar geïnd.
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8. Zakelijk en juridisch

8.1 Leerplichtwet

Ieder kind in Nederland mag naar school vanaf de leeftijd van 4 jaar. Vanaf 5 jaar is een

kind leerplichtig en vallen zij onder de wet leerplicht. In de leerplichtwet staat vermeld

dat ouders verplicht zijn om te zorgen dat hun kind de school bezoekt. Deze leerplicht

gaat in op de eerste schooldag van de maand, volgend op de vijfde verjaardag van het

kind. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind,

doktersbezoek of medische behandeling. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof

mogelijk. Op onze website is meer informatie te vinden over ´gewichtige

omstandigheden´ waarvoor verlof aangevraagd kan worden. Bij een aanvraag van (meer

dan) tien verlofdagen per schooljaar is er altijd eerst goedkeuring van de

leerplichtambtenaar nodig, ook wanneer er duidelijk sprake is van ‘gewichtige

omstandigheden’. Scholen zijn verplicht absentielijsten bij te houden en de

leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. De

leerplichtambtenaar neemt ook steekproeven waarbij de absentie gecontroleerd wordt.

Als u vrij wilt vragen voor uw kind voor een dag(deel) of langer, wendt u zich dan tot de

schoolleider. De verlofaanvraag dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk in te

dienen. U kunt hiervoor een formulier vinden op onze website. Wanneer u geen

toestemming heeft gekregen voor extra verlof voor uw kind en hem/haar toch van school

houdt is de schoolleider verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de

woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan

ertoe besluiten proces-verbaal op te maken.

Regeling voor toptalenten

Sport en cultuur hebben een belangrijke plaats in onze maatschappij. Wij willen als

school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de

wet ons biedt. Wij stellen echter ook voorwaarden aan dit beleid:

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten; kinderen die op

het hoogste (inter)nationale niveau presteren en, ingeval van topsport, een bepaalde

status hebben gekregen. De status kan zijn verkregen via de sportbond of NOC*NSF, of

een kind is bij het Olympisch Netwerk benoemd of bekend als toptalent. Voor

cultuurtalenten geldt dat een jongere op het hoogste niveau (concoursen bij muziek,

filmopnames of toneelvoorstellingen bij acteren) presteert en dat het moet gaan om een

niet commercieel optreden (denk aan commercials). Aan het begin van het schooljaar

kunnen ouders een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling indienen bij de school. In de

aanvraag worden de momenten en/of data van afwezigheid vermeld. Ook wordt de

noodzaak van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen aangetoond. Het moet
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dan gaan om nationale of internationale kampioenschappen/concoursen of trainingen

daarvoor. In geval van topsport dient er bij de aanvraag kopieën van bewijsstukken van

de toegekende status of aanmelding bij het Olympisch Netwerk worden toegevoegd. Bij

cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal eventueel

contact worden opgenomen met de Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk standpunt te

komen. In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt

beschreven hoe de leerling de lesstof van de gemiste lessen zal inhalen om

achterstanden te voorkomen. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling noch op cognitief,

noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen. De school behoudt zich het recht

om een vrijstelling in te trekken wanneer de schoolprestaties achteruit gaan of wanneer

blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt.

Verlof voor religieuze feestdagen

Wanneer een kind ‘plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of

levensovertuiging’ kan hiervoor verlof worden verleend onder de volgende voorwaarden:

1. Per religieuze feestdag kan door de schoolleider in principe 1 vrije dag worden

verstrekt;

2. Een aanvraag voor extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te

vieren kan niet door de schoolleider worden gehonoreerd; vrije dagen worden

alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn;

3. De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag ten minste

twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk bij de schoolleider

wordt gemeld.

8.2 Protocol schorsing en verwijdering

Schorsing

Schorsing is een ordemaatregel waardoor een leerling tijdelijk de toegang tot de school

wordt ontzegd. De schoolleider is bevoegd tot schorsen van een leerling. Een besluit tot

schorsing dient wel getekend te zijn door het bevoegd gezag (de bestuurder). De

schoolleider informeert de ouders van het geschorste kind schriftelijk omtrent een

voorgenomen schorsing. En de schoolleider informeert de ouders vervolgens schriftelijk

over een definitief besluit tot schorsing. De schoolleider voert een schorsing uit nadat is

voorzien in de opvang van de leerling onmiddellijk nadat deze de toegang tot de school is

ontzegd. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvang van de leerling tijdens de duur

van de schorsing. Aan de leerling wordt een taak meegegeven. De leerling blijft immers

leerplichtig. De schoolleider informeert de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.

Een schorsing duurt maximaal 5 schooldagen. Verlenging van deze periode is toegestaan

hangende een in gang gezette procedure tot definitieve verwijdering van de school. De
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schoolleider overlegt met het bestuur over deze verlenging en informeert de

leerplichtambtenaar en onderwijsinspectie.  De schoolleider kan met onmiddellijke ingang

schorsen (na overleg met en akkoord van de bestuurder) indien de geestelijke en de

lichamelijke gezondheid en/of veiligheid van de medeleerlingen of personeelsleden dit

vereist. De schoolleider documenteert de aanleiding en de achterliggende motieven van

een schorsing. De schoolleider laat de ouders van het geschorste kind na enige tijd weten

of de schorsingsmaatregel heeft gewerkt.

Verwijdering

Verwijdering is het definitief uitschrijven van een leerling van de school. Het bestuur is

bevoegd een leerling te verwijderen. In het protocol schorsing en verwijdering staat de

procedure beschreven. U vindt het protocol op de website van Jong Leren.

www.jl.nu/ouders

Meldcode

Samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband Passend onderwijs

Zuid-Kennemerland, hanteren wij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De overheid verplicht de school om deze meldcode te hanteren. Het doel van de

meldcode is om sneller en adequater in te grijpen bij (vermoedens van) huiselijk geweld

en kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin beschreven wordt wat er

gedaan kan worden bij het signaleren van (vermoedens van) huiselijk geweld en

kindermishandeling. Op school zijn twee aandachtsfunctionarissen (Suzanne van Beek en

Barbara van Kampen) geschoold voor deze functie.

Iedere medewerker binnen de schoolorganisatie heeft de wettelijke plicht om bij een

vermoeden van een zedenmisdrijf, zoals ontucht, aanranding en verkrachting van een

personeelslid met een minderjarige leerling, te melden aan het bevoegd gezag. Het

bevoegd gezag heeft hierover overlegplicht met de vertrouwensinspecteur en is

vervolgens aangifteplichtig bij politie/justitie

8.4 Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt gaat wel eens wat mis of loopt het niet zoals bedoeld of

gepland. Dat is op onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op

de juiste manier wordt behandeld. We hopen uw klacht binnen de school op te lossen.

Bespreekt u daarom uw klacht eerst met de leerkracht of andere medewerker waar de

klacht ontstaan is.

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met onze interne

contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij

klachten. De interne contactpersoon kan u begeleiden en helpen om te bekijken wat de

beste is weg voor uw klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig met kwesties om en kan u in contact
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brengen met de functionaris in de schoolorganisatie, de extern vertrouwenspersoon, het

bestuur of een klachtencommissie. De klachtenregeling is te vinden op:

www.jl.nu/ouders.

8.5 Intern contactpersoon

De intern vertrouwenspersoon, ofwel contactpersoon, is aanspreekpunt voor zowel

leerlingen, ouders en personeel bij klachten over ongewenst gedrag. De intern

contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan u begeleiden, dan wel ondersteunen

in een te volgen traject, zoals:

● Luisteren naar de klacht en informatie geven over de mogelijke procedures;

● Ondersteunen bij het oplossen van een klacht, waarbij de intern contactpersoon

contact onderhoudt met alle betrokken partijen;

● Verwijzen naar de betrokkene(n) binnen de school (groepsleerkracht, directie,

bestuur);

● Verwijzen naar de extern contactpersoon of de landelijke klachtencommissie,

waarbij de intern contactpersoon u kan ondersteunen bij een officiële

klachtenprocedure.

Mevrouw ?? is onze contactpersoon. U kunt haar persoonlijk aanspreken of via e-mail

vragen contact met u op te nemen.

Klachten op het gebied van seksuele intimidatie en/of fysiek geweld waarbij vermoeden

is van een strafbaar feit dienen altijd gemeld te worden bij de interne contactpersoon.

Deze neemt dan na overleg met de klager direct contact op met de directie, het bestuur

en de extern contactpersoon. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de intern

contactpersoon.

Voor de goede orde treft u hieronder ook de gegevens van de geschillencommissie:

Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-2809590

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de

klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder ‘klachten’.
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8.6 Extern contactpersoon

Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behandeld is, kunt u contact opnemen met de

extern vertrouwenspersoon om u te begeleiden bij de procedure. U kunt de klacht

indienen bij het bestuur van Stichting Jong Leren of bij een klachtencommissie.

De extern vertrouwenspersoon van Jong Leren is: Bernadette Hes-Boots  (in-B-tween advies)

mail: bernadettehes@gmail.com

tel: 06 2553 8458

8.7 Geschillencommissie

De klachtencommissie waarbij Jong Leren is aangesloten is de Landelijke

Geschillencommissie.

In het kader van passend onderwijs is er een Geschillencommissie Toelating en

Verwijdering ingevoerd. Ouders kunnen bij deze commissie geschillen voorleggen over:

- De aanmelding/toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;

- De verwijdering van leerlingen;

- De vaststelling/wijziging van het ontwikkelingsperspectief voor een leerling.

De contactgegevens zijn:

Geschillencommissie passend onderwijs

Postbus 85191

508 AD Utrecht

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl.

Een brochure voor scholen/besturen en een brochure voor ouders is te downloaden op

www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs

Deze brochures geven informatie over de te nemen stappen en het tijdpad.

Met de invoering van de Geschillencommissie wil de overheid bereiken dat er voldoende

rechtsbescherming wordt geboden bij geschillen. Naar verwachting zal er bij een geschil

tussen de ouders en de school of het samenwerkingsverband snel zekerheid zijn over het

onderwijs aan een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Het zal tevens tot

uitspraken leiden die landelijk duidelijkheid geven over de invulling en uitvoering van

passend onderwijs.
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8.7 Sponsoring

Bij sponsoring gaat het om geld, lesmaterialen of advertenties waarvoor de sponsor een

tegenprestatie verlangt. Maar ook het uitdelen van producten, activiteiten, extra

inrichting van het gebouw en apparatuur waarbij compensatie wordt verwacht valt

hieronder. De school wil meewerken aan sponsoring, mits het voldoet aan de

uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke

onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen. Deze

uitgangspunten zijn:

1. Sponsoring moet passen binnen de doelstellingen van de school;

2. Sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen;

3. De school moet ook zonder de sponsormiddelen onderwijs kunnen geven.

8.8 Verzekering

Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve

van de leerlingen. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, school

naar huis en verder tijdens activiteiten in schoolverband, zoals excursies, zwemmen,

sport- en speldagen en schoolkamp. De verzekering voorziet in een uitkering bij

overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige hulp en tandheelkundige hulp. De

verzekering geldt niet voor schade aan brillen, kleding, fietsen e.d. De school is niet

verzekerd voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Als een kind opzettelijk

schade toebrengt aan school eigendommen stellen wij de ouders aansprakelijk.

8.9 Deurbeleid

Een school is een dynamische instelling waar de hele dag door kinderen, ouders, externe

begeleiders en leveranciers in en uit lopen. Het is een bijna onmogelijke taak om een

school geheel af te sluiten voor ongewenste bezoekers. Wel kunnen we het risico hierop

zoveel mogelijk verminderen. We streven ernaar dat de deuren tijdens de lessen gesloten

zijn.

Onze deuren zijn open tussen 8.20 uur en 8.35 uur en een half uur na schooltijd.

De achter- en hoofdingang worden om 8.35 uur gesloten. Bij aankomst na 8.35 uur kan

de bel gebruikt worden die bij de hoofdingang hangt.

Tijdens buitenspeeltijd zijn de deuren open voor toiletbezoek. De leerkrachten die

surveilleren zorgen ervoor dat zij altijd zicht hebben op die buitendeuren.

8.10 EHBO en BHV

Op onze school zijn voldoende BHV-ers en EHBO-ers aanwezig. Zij volgen de daarvoor

bestemde nascholingsdagen. Zie ook paragraaf 5.5 Veiligheidsbeleid.
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8.11 Foto en film

Bij de ingangen van de school hangen bordjes waarop de gedragsregels ten aanzien van

het maken van beeldmateriaal staan.

Jaarlijks kunt u opnieuw per kind uw privacy-voorkeuren doorgeven. Dit kan via de Parro

app. Bespreek met uw kind waar u wel of niet toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer ouders gescheiden zijn, en één van de ouders geeft geen toestemming, dan

geldt ‘geen toestemming’.

U mag uw toestemming altijd veranderen. Dit kan per mail aan het algemene school

e-mail adres.

We kunnen beeldmateriaal helaas niet met terugwerkende kracht verwijderen.

In het overzicht heeft u de volgende keuzes:

● Alles toestaan: als u voor alle hieronder genoemde keuzes toestemming geeft.

● Beeldmateriaal nieuwsbrief: uw school valt onder stichting Jong Leren die jaarlijks

nieuwsbrieven, folders en een jaarverslag maakt (papier en online) en hiervoor

beeldmateriaal van de scholen gebruikt.

● Beeldmateriaal onderwijskundig: binnen school filmt een stagiaire een les om

alleen met leerkrachten of studenten te evalueren/bespreken. Dit wordt niet

(online) gepubliceerd en na gebruik verwijderd.

● Beeldmateriaal Parro: foto’s en filmpjes zijn alleen te zien in de besloten,

beveiligde omgeving van Parro of het webalbum. Deze zijn beide alleen

toegankelijk voor ouders en verzorgers via hun inlog en wachtwoord.

● Beeldmateriaal Schoolgids: jaarlijks verschijnt een informatiegids voor (nieuwe)

ouders. Deze staat ook op de website als PDF.

● Beeldmateriaal social media: stichting Jong Leren en/of uw school is actief op

sociale media en gebruikt hier beeldmateriaal voor (zonder naamsvermelding).

● Beeldmateriaal website: foto’s en filmpjes om de school te promoten bij nieuwe

ouders en/of leerkrachten.

● Groepslijst: NB: als u geen toestemming geeft, wordt uw kind alleen met de

voornaam op deze lijst vermeld.
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