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OBS de Veenvlinder “een stevige basis voor het geluk van ieder kind”.  Natuurlijk in de eerste plaats 
voor de kinderen. Zij moeten hun talenten kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Voor ouders is 
het belangrijk dat de school een goed gevoel overbrengt. Onze school staat open voor ouders, voor een 
gesprek, maar ook om samen dingen te organiseren. Daarnaast moet de school een fijne werkplek zijn 
voor het team. Het team zorgt met elkaar voor het afleveren van kinderen die zich optimaal hebben 
ontwikkeld, zowel op didactisch, als pedagogisch en op sociaal-emotioneel gebied. En dat betekent dat 
we geen eilandjes zijn, in onze lokalen met onze eigen groepen. Elk teamlid heeft een 
verantwoordelijkheid naar alle leerlingen, we werken met zijn allen aan hetzelfde doel. Samen weten 
en kunnen we meer. De schoolgids staat op de website vermeld en op verzoek ook op papier 
aangeboden aan ouders/verzorgers of bij inschrijving van nieuwe leerlingen. De 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze gids. In deze gids leest u een 
heleboel over de Veenvlinder. De schoolgids gaat over onze manier van lesgeven en onze zorg voor de 
leerlingen. We vinden het belangrijk dat u tussen de regels door kunt lezen: “een stevige basis voor het 
geluk van ieder kind”. Veel leesplezier en schroom niet binnen te lopen, te bellen of te mailen. 

Team de Veenvlinder

Voorwoord
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Contactgegevens

De Veenvlinder
Vlinderveen 221
3205EB Spijkenisse

 0181640087
 http://www.veenvlinder.nl
 r.schuiling@prokind-scholengroep.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Riannette Schuiling r.schuiling@prokind-scholengroep.nl

De dagelijkse leiding van OBS de Veenvlinder is in handen van de directeur. In de wijk Waterland werken 
we samen met andere scholen in de wijk. Met C.B.S. De Duif werken we intensief samen.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

152

2020-2021

Het onderwijs aan zo'n 165 leerlingen vereist een goede organisatie alsmede de inzet van veel 
verschillende mensen. Op 1 oktober 2021 zal het aantal leerlingen iets hoger liggen.

Ook dit schooljaar hebben we gekozen voor zeven groepen van gemiddeld 25 leerlingen om de 
leerlingen zoveel mogelijk individuele aandacht te kunnen geven. In de onderbouw werken de groepen 
veel samen. In de midden-en bovenbouw willen we steeds meer gaan samenwerken. De groepen zijn 
iets groter, maar hier wordt extra ondersteuning geboden. De extra ondersteuning wordt vooral 
ingezet tijdens instructiemomenten.

In totaal zijn er zo'n 15 personeelsleden aan de school verbonden. Daarnaast kent de school een 
medezeggenschapsraad (MR), een ouderverengiing (OR), diverse vrijwilligers, stagiaires en externe 
partners. 

Schoolbestuur

Stichting Prokind Scholengroep
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2.112
 http://www.prokind-scholengroep.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Pas. Ond. Voorne-Putten/Rozenburg Prim. 
Ond.
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Kenmerken van de school

Individuele kindVeilig pedagogisch klimaat

Creativiteit en cultuur Ontdekken van talenten

Missie en visie

Algemeen 
Welkom bij openbare basisschool De Veenvlinder! Onze school maakt deel uit van 
Stichting Prokind Spijkenisse. De Prokindscholen staan voor goed openbaar onderwijs dat zich richt op 
de brede ontwikkeling van kinderen. 

Missie
De Veenvlinder is een openbare basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar in de wijk Waterland in 
Spijkenisse. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem en differentiëren in instructieniveaus. In 
sommige situaties zorgen we voor de mogelijkheid om groeps-doorbrekend te kunnen werken. We 
hebben veel aandacht voor de individuele leerling en bieden een gestructureerde, moderne en rijke 
leeromgeving die de ontwikkeling van de leerlingen stimuleert binnen een veilig pedagogisch klimaat. 

Zo komen we tot: “een stevige basis voor het geluk van ieder kind”. 

Visie
Wij bieden ieder kind kwalitatief goed onderwijs en leren vaardigheden op sociaal, cognitief, 
motorisch en creatief gebied. We zijn voortdurend op zoek naar de balans tussen het individu en de 
groep. Op de Veenvlinder werken we aan een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn. In een veilige, 
warme, gestructureerde en uitdagende omgeving voelen kinderen, ouders en medewerkers zich 
gewaardeerd en gezien. We stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en daardoor de 
leerlingen te motiveren. Onze school werkt adaptief. Daarmee bedoelen we dat we ons onderwijs 
zoveel mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind. Dit zie je terug in de lessen en 
activiteiten. We gaan respectvol om met de wereld om ons heen, zodat de kinderen opgroeien 
tot zelfstandige volwassenen met een positief zelfbeeld. Hierbij vinden wij samenwerking 
met ouders heel belangrijk.  

Burgerschapsvorming
De school is een oefenplaats voor een democratische samenleving. We vinden het belangrijk de 
ontwikkeling van sociale competenties en democratische vaardigheden en houdingen te stimuleren. De 
school leert de leerlingen verschillen en overeenkomsten tussen mensen te zien en te waarderen. We 
willen kinderen het gevoel geven dat ze mee kunnen en mogen praten over zaken die hen aangaan, 
zodat ze zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid. We helpen de leerlingen om te 
reflecteren op hun eigen keuzes en handelen en hierin te groeien als positieve en zelfredzame 
medemens. Deze ambities worden zichtbaar in onderstaande activiteiten:

1.2 Missie en visie
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• Leerlingen in de bovenbouw ondersteunen onderbouwleerlingen bij het leren lezen.                            
                   

• Klassenregels worden in samenspraak opgesteld aan het begin van het jaar.                                              
                    

• Leerlingen kiezen maandelijks een persoonlijk leerdoel dat achterin de groepen zichtbaar is.            
                                                     

• Groep 1 t/m 8 werkt met het programma "Kwink" voor sociaal-emotioneel leren. Deze methode 
biedt een extra leerlijn voor burgerschap en mensenrechten en stimuleert positieve 
gedragsverwachtingen.

• Wij meten minimaal tweemaal per jaar het sociale leer- en leefklimaat d.m.v. een Sociogram. 
N.a.v. het Sociogram worden interventies ingezet (eventueel met hulp van de intern begeleider). 
Voor de kleuters verwerken we deze observaties in het leerlingvolgsysteem van Bosos.

• Leerlingen zijn aanwezig tijdens oudergesprekken vanaf groep 5

Onze Visie op kleuteronderwijs.
Dit is een aanvulling op onze algemene visie  

Spelend leren
Het jonge kind leert en ontwikkelt zich op een natuurlijke manier door te spelen. Tijdens spel nemen 
kinderen een rol aan en nemen regels en emoties over. Ze leren rekening houden met anderen. Elk kind 
ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We werken met doelen die zichtbaar zijn op het doelenbord. De 
activiteiten in de kring zijn hieraan gekoppeld en de hoeken worden aangepast aan deze doelen. De 
ruimte gebruiken wij in een hoek, op een kleedje of aan een groepstafel. De leerlingen bouwen en 
bedenken de mooiste bouwwerken. Zij spelen in de zand- of watertafel. Samen ontdekken en spelen zij. 
De leerkracht begeleidt het spel. Door mee te spelen komt er een ander spel op gang. Kinderen 
beseffen dat ze taal nodig hebben, willen leren tellen enzovoort. Dit alles ontstaat binnen thematisch 
werken waarbij kinderen goed gevolgd en geobserveerd worden. We streven ernaar het gebruik 
van werkbladen te beperken.

Leerrijke omgeving
Voor het spelend leren scheppen we een leerrijke, betekenisvolle omgeving. Dit maken wij zichtbaar 
door bijvoorbeeld een leesschrijfhoek of een rekenhoek. We leggen rekenmateriaal klaar op de 
rekentafel. We zorgen voor letter-stempels in de lees/schrijfhoek. Verder is het 
belangrijk wat en hoe een leerling leert. De leerlingen en ouders moeten goed betrokken worden bij de 
school. Wij werken gedifferentieerd, handelen vanuit de ontwikkelingslijnen en we stimuleren de 
kinderen in hun ontwikkeling. In interacties met leerlingen stimuleren we de ontwikkeling door mee te 
doen en te helpen.  Wij geven de hulp in de zone van de naaste ontwikkeling. We sluiten dus aan bij de 
ontwikkeling van het kind en zorgen altijd voor uitdaging. We kijken naar de volgende stap in de 
ontwikkeling.   

Thematisch 
We werken met een thema dat past bij de belevingswereld van de leerlingen. We kiezen voor een thema 
met een werkwoord zodat je dieper op een thema in kunt gaan. Het thema moet betekenisvol zijn en 
passen bij de belevingswereld van de kleuters. Het thema heeft elementen in zich van de echte wereld, 
moet uitdagend zijn en uitnodigen tot lerend spelen. Hierbij zoeken we de doelen van rekenen, taal en 
motoriek. We bedenken welke hoeken hierbij passen, welke rollen gespeeld kunnen worden en wat we 
kunnen doen in deze hoeken. Hierbij houden we de doelen in de gaten, deze doelen registreren we. We 
houden ook rekening met kinderen die een stapje verder kunnen. We geven invulling aan de grote en 

5



kleine kringen. We maken een themaplanning, een weekplanning, een dagplanning en een planning 
kleine kring. We zorgen voor voldoende taal- en rekenactiviteiten. Motoriek, sociaal emotioneel en 
creatieve vakken komen aan de orde. Na een les zorgen we voor de evaluatie. Als kinderen moeite 
hebben met de stof, worden extra kringen (instructiemomenten) ingepland.   

 

Identiteit

Het uitgangspunt op de Veenvlinder is, dat wij leerlingen in de maatschappij een zo goed mogelijke 
start willen geven. 

Een maatschappij, waarin ze in aanraking kunnen komen met mensen met verschillende achtergronden 
en overtuigingen. Daarom willen wij als openbare school leerlingen uit alle politieke, sociale en 
geestelijke kringen samenbrengen en ze laten opgroeien tot leerlingen die ondanks hun verschillen 
goed met elkaar overweg kunnen.

Wij denken dat het geven van een zo goed mogelijke start als volgt omschreven kan worden:

Naast het accepteren en respecteren van anderen, zichzelf en hun omgeving vinden we het 'op de 
Veenvlinder' erg belangrijk de leerlingen zoveel mogelijk nodige kennis en vaardigheden te leren.

Daarbij worden de leerlingen aangemoedigd tot zelfstandige en kritisch denken. We willen dit alles 
bereiken in een sfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

 "Een stevige basis voor het geluk van ieder kind"
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Doordat we de groepen weer mogen mengen starten we in januari weer met de kooklessen. De 
leerlingen koken niet alleen maar krijgen begeleiding in alles wat bij het koken aanbod komt. Daarbij 
moet je denken aan:

-het maken van een lijstje met benodigdheden

-boodschappen halen

-recepten lezen

-tafel dekken en afruimen.

De tuintjes die destijds door ouders zijn aangelegd worden bijgehouden door de leerlingen. Ook dit 
gaat in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht. Hierbij moet je denken aan;

-zaaien en verzorgen van planten

-onkruid wieden

-samenwerken

-we volgen een jaarboek

Tot januari ligt de focus nog op de besteding van subsidies voor inhaalprogramma's. Hierbij moet je 
denken aan de culturendag, extra instructies vanuit externe bureaus in kleine groepjes, een 
techniekdag etc.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal, lezen, schrijven
7 u 30 min 7 u 30 min

Werklessen groep 1-2 
inclusief 
expressie/ontwikkelings
materiaal

7 u 45 min 7 u 45 min

Rekenen
2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
6 uur 6 uur 

Verkeer
30 min 30 min

Beeldende 
vorming/muziek 45 min 45 min

Sociaal emotionele 
vorming 30 min 30 min

In de Kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. Het spelend leren krijgt meer aandacht zodat 
kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Alle ontwikkelingsgebieden worden in het leerlingvolgsysteem 
aangetekend. De kinderen krijgen leerstof om hun naastgelegen doel te behalen. Dit schooljaar gaan 
we starten met Focus PO zodat er een doorgaande lijn ontstaat in groep 1 t/m 8. Op deze manier kun je 
snel zien waar de leerlingen zitten in hun ontwikkeling.  

Er wordt gewerkt in werklessen, er is aandacht voor taal, rekenen, schrijven,  bewegingsonderwijs, 
wereldoriëntatie, sociaal emotionele vorming, muziek en expressie.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 u 30 min 5 uur 5 uur 5 u 15 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Taal
3 uur 5 u 30 min 5 u 15 min 6 uur 6 u 15 min 6 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 u 30 min 5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 2 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Urentabel

De groepen 1 t/m 8 hebben 25.75 uur les per week. De groepen 3 t/m 8 hebben in de morgen een pauze 
van 15 minuten. 

De nadruk ligt op de basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen. We proberen steeds meer deze 
vaardigheden in andere vakken te verweven om het onderwijs te verbeteren en voor de leerlingen 
aantrekkelijker te maken. 

In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen Engels. 

Engelse taal
30 min 30 min

Schrijven
2 uur 1 u 30 min 1 uur 30 min 15 min 15 min

Sociale vorming wing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Kookhoek
• Chromebooks
• Techniekruimte
• Podium
• Schooltuintjes

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderen met VVE kunnen we extra begeleiding 
bieden. We hebben een onderwijsassistent en een leerkrachtondersteuner in de groep. en Daarnaast ligt de 
nadruk op de taalontwikkeling in de onderbouw. We hebben een apart programma (LOGO 3000) en doen 
een beroep op de expertise van Kameleon.. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met 
Partou Krullenbol.

Wij werken nauw samen met kinderopvang Partou. Er is altijd sprake van een overdracht en indien 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Wanneer er een leerkracht ziek is of verlof heeft, verdelen we de leerlingen over de andere groepen.  De 
leerlingen verwerken deze dag de leerstof zoveel mogelijk zelfstandig. Daarnaast doen ze met het 
dagschema mee van de desbetreffende groep. Op school is hiervoor een protocol aanwezig en met de 
ouders gedeeld. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Op de Veenvlinder krijgen de leerlingen 1 uur bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Groep 1 en 2 
krijgen bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht. 

2.2 Het team
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nodig organiseren we een warme overdracht en kunnen leerkrachten of de intern begeleider ook 
leerlingen observeren. Komend schooljaar zullen we ons richten op een nog betere samenwerking 
zodat er meer een doorgaande lijn komt binnen de school.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Op studiedagen en in teamvergaderingen worden de schoolresultaten geanalyseerd. De leerkrachten 
volgen bijscholing om de leeropbrengsten te verbeteren. De leerkrachten bereiden hun lessen 
gedeeltelijk samen voor. De leerkrachten bezoeken elkaars lessen en geven elkaar feedback. Wij 
hanteren het directe instructiemodel. Daar waar de leerstof erom vraagt laten we de leerlingen meer 
zelf ontdekken, onderzoeken en ervaren en laten wij het directe instructiemodel los. 

In het begin van het nieuwe schooljaar frissen we de volgende zaken op:

- Kwink (Methode voor Sociaal emotionele ontwikkeling)
- Zangexpress (Muzieklessen op school) Coaching van de leerkrachten door een externe.
- Teach like a champion

- Cultuur

Focus PO 

De leerkrachten hebben meer zicht op de ontwikkeling van leerlingen en werken volgens leerdoelen en 
referentieniveaus. Tegelijkertijd is deze manier van registreren een stuk eenvoudiger en ligt de 
focus op goed onderwijs.  

Woordenschat 

De leerlingen communiceren vlotter waardoor het schoolse leren eenvoudiger zal zijn. Door meer 
kennis te hebben van woorden zal de leerstof beter opgepakt worden waaronder het begrijpend lezen. 

Technisch lezen 

Middels het bevorderen van de leesmotivatie en het inzetten van “Bieb op school” willen we hier een 
omslag in maken. Hierdoor zou het leesproces eerder op gang moeten komen. De boeken zullen steeds 
variëren en we zoeken de juiste boeken bij het thema.

Begrijpend lezen 

De niveauwaarde ligt op minimaal 2.7. Hierdoor zien we meer groei bij de leerlingen en verloopt het 
begrijpend lezen soepel. De leerkrachten geven gerichte instructies die aansluiten op het niveau van de 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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leerlingen. Begrijpend lezen begint bij begrijpend luisteren in groep 1 en 2. In groep 3 en 4 vindt de 
omslag plaats van technisch lezen naar begrijpend lezen. De lessen begrijpend lezen zullen op dat 
moment nog meer het karakter hebben van begrijpend luisteren. Pas als het technisch lezen voldoende 
geautomatiseerd is, kunnen kinderen starten met het begrijpend lezen. Belangrijk is het om op de 
Veenvlinder een doorgaande lijn in didactische aanpak te hebben, zodat we als team dezelfde taal 
spreken naar onze kinderen. Hiervoor is scholing nodig om daarna de afspraken met elkaar vast te 
leggen in een onderwijsplan Begrijpend lezen.  

Cohorten onderzoek 

Onze school is deelnemer van het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs. Wij vinden het belangrijk 
om inzicht te hebben in de kwaliteit van onze school. Het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs 
doet onderzoek naar de kwaliteit van alle scholen in heel Nederland. Zij doen dit door de 
ontwikkelingen op onze school te vergelijken met de ontwikkelingen op andere scholen in Nederland in 
vergelijkbare wijken. Zij gebruiken daarvoor de gegevens van de scholen die bekend zijn bij het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Denk hierbij onder andere aan het aantal kinderen dat van school 
wisselt tussen groep 1 en 8, de resultaten op genormeerde toetsen en de schooladviezen die gegeven 
worden in groep 8. De school kan meedoen aan het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs door de 
gegevens te delen met het CBS. Wij delen als school alleen gegevens van een leerling met het CBS als 
de ouders daar geen bezwaar tegen hebben gemaakt. We zorgen ervoor dat de gegevens op geen 
enkele manier terug te leiden zijn naar een kind. De gegevens die gedeeld worden zijn anoniem. Er 
zullen nooit namen genoemd worden. Het delen van de gegevens gaat via een beveiligde verbinding. 
Wilt u liever niet dat de gegevens van uw kind gedeeld worden met het CBS, dan kunt u dit laten weten 
door een mail te sturen naar info@prokind-scholengroep.nl. In deze mail zet u het volgende: Ik maak 
bezwaar tegen de uitwisseling van gegevens met het CBS van: (naam van uw kind) uit groep......van 
basisschool…...

 

De doelen van het jaarplan streven we gedurende het schooljaar na. Wanneer een onderdeel is 
afgerond evalueren we met elkaar of de doelen die in het schoolplan zijn omschreven behaald zijn. Dit 
doen we tijdens de teambijeenkomsten. Daarnaast organiseren we groepsbezoeken en zijn er 
gesprekken met externen om de didactiek te verbeteren.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

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

Schoolondersteuningsprofiel

Alle leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een verschillende behoefte om te spelen en te 
leren. De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier volgens de leerlijnen. Een 
aantal leerlingen heeft meer tijd en instructie nodig om iets te kunnen leren. Daarnaast zijn er ook 
leerlingen die maar weinig tijd en instructie nodig hebben om grote leerstappen te kunnen maken. De 
Veenvlinder werkt opbrengstgericht (op de harde en zachte opbrengsten) waarbij we streven het 
maximale uit alle leerlingen te halen. We richten ons op de standaarden die op schoolniveau zijn 
vastgesteld. Van belang is dat we voor ieder kind de volgende vraag kunnen beantwoorden: "Wat heeft 
dit kind nodig om zich naar vermogen te kunnen ontwikkelen, op didactisch en sociaal-emotioneel 
gebied?" 

Op het gebied van de langere ondersteuning beschikt de Veenvlinder over 1 Intern Begeleider (IB) , 1 
leerkrachtondersteuner voor een volledige werkweek en een onderwijsassistent voor 6 uur per week. 
Daarnaast hebben meerdere leerkrachten een aantal uren ambulante tijd en ondersteunen in de 
grotere groepen en is er een ruimte voor één op één begeleiding van leerlingen. Voor de ondersteuning 
van de cognitieve ontwikkeling beschikken we over een aantal specialisten binnen de school, namelijk 
een rekencoördinator en een taalcoördinator in opleiding. We hebben maar liefst drie vrijwilligers 
binnen de school. Ze hebben allemaal veel ervaring, waarvan twee vrijwilligers met veel 
onderwijservaring. 

Voor de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de werkhouding zijn er 
eveneens een aantal specialisten.

Op dit moment is de school in staat om een arrangement te bieden aan kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften als het gaat om:

• Ernstige leesproblemen
• Angst/onveiligheid
• Teruggetrokken/sociaal isolement  
• Instroom kinderen vanuit cluster 2.
• Het jonge kind wat achterloopt in de ontwikkeling.

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school 
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samenwerkingsverband Kindkracht in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op 
Voorne-Putten, Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er 
ingezet kan worden. Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning 
kunnen bieden, maar kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is.

Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Kindkracht (ROK) waar scholen 
binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in 
de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in 
het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise. Soms kan b.v. een 
andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind. 
Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het 
samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hier 
wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het 
samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze 
scholen.

Meer informatie over samenwerkingsverband Kindkracht is te vinden op de website: 
www.swvkindkracht.nl

Onderwijscollectief VPR. 
Gemeenlandsedijk Noord 26c
3216 AG Abbenbroek
T: te bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur op (0181-) 760900.
M:onderwijsloket@swvkindkracht.nl

Voor een meer specifieke beschrijving verwijzen we naar de Bijlage Schoolondersteunings Profiel (SOP)

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 6

Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 4

Taalspecialist 10
De rekenspecialist is 1 dag 
ambulant

2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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De Taalspecialist volgt momenteel 
nog de opleiding.

-

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De Veenvlinder hanteert preventief Kwink wat ingezet wordt ter bevordering van het pedagogische 
klimaat. De kinderen leren hoe ze pestgedrag kunnen voorkomen. Maar ook hoe ze moeten handelen 
wanneer het hen overkomt.

Hierdoor voorkomen we dat we moeten handelen volgens ons pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid

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

Twee keer per jaar wordt er een sociogram van de groepen 3 t/m 8  gemaakt. De sociale verhoudingen 
in de groep komen zo aan het licht. Indien nodig worden er interventies gepleegd, in overleg met de 
ouders.

Voor de kleutergroepen wordt het observatiesysteem van Bosos toegepast. 

Twee keer per jaar vullen de leerkrachten vanaf groep 5 ons sociaal leerlingvolgsysteem "Op school" in. 
Daaruit komt het welbevinden van het individuele kind naar voren en ook daar worden, indien nodig, 
interventies gepleegd.

Eens per twee jaar vullen de kinderen een (anonieme) vragenlijst in, waarin we de sociale 
veiligheidsbeleving van de school meten.

Per 6 maanden vult de leerkracht zijn/haar pedagogisch groepsplan in m.b.t. een aantal sociale 
aspecten en onderneemt, waar nodig, actie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Devilee d.devilee@prokind-scholengroep.nl

vertrouwenspersoon Kopjansen a.kopjansen@prokind-scholengroep.nl

15

mailto://d.devilee@prokind-scholengroep.nl
mailto://a.kopjansen@prokind-scholengroep.nl


Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders door goed te communiceren. 

Persoonlijk contact
In principe is de leerkracht na schooltijd bereikbaar. Voor dringende zaken kan dit eventueel voor 
schooltijd.

Informatieavond
In de periode tot eind september worden er informatieavonden gehouden. Op deze avonden kunt u 
kennismaken met de leerkracht, materialen bekijken waarmee gewerkt wordt en vragen stellen over 
het te volgen programma. De ouders van groep 8 krijgen ook informatie over het voortgezet onderwijs.

Rapportage van de leervorderingen en het welbevinden van de leerlingen
Leerlingen van de Veenvlinder krijgen vanaf groep 3 een rapportfolio. Er zijn twee rapportfolio's. 
Kleuters krijgen bij ons op school geen rapport. Elke leerling heeft een map met werkjes, een portfolio. 
Hierin is de ontwikkeling van uw kind te zien. 

Oudervertelgesprekken aan het begin van het schooljaar
Tijdens deze gesprekken krijgt u de gelegenheid om iets over uw zoon of dochter te vertellen. Vanaf 
groep 5 zit het kind zelf bij de gesprekken. Ongeveer 1-2 weken van tevoren ontvangt u hiervoor een 
formulier om het gesprek voor te bereiden. 

10-minutengesprekken
Tijdens deze gesprekken wordt over de ontwikkeling van uw kind gesproken. Natuurlijk kunt u tijdens 
deze gesprekken ook allerlei andere zaken die uw kind aangaan met de leerkracht bespreken.

Thema-bijeenkomsten

Ouders kunnen zitting nemen in de oudervereniging of in de MR (medezeggenschapsraad). Daarnaast 
kunnen uiteenlopende taken binnen de school vervuld worden. De school kent vele activiteiten waarbij 
ouders een belangrijke rol spelen. Dit kan betrekking hebben op buitenschoolse activiteiten en/of 
ondersteuning bij het lesgeven. De ouders dienen de uitgangspunten van de waarden, normen en 
omgangsvormen van de school te onderschrijven en na te komen. Elke ouder kan in principe ouderhulp 
bieden.

Een goede relatie tussen thuis en school is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van uw zoon of 
dochter. Om uw kind goed te begeleiden, is het van belang dat er overleg is tussen thuis en school. 
Vanuit de kant van de ouders door betrokkenheid en belangstelling te tonen. Maar ook door ons goed 
op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen thuis. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school of de kinderopvang zullen in 
overleg tussen ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

Indien dat niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan 
een klacht worden ingediend. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en 
goed naar u en/of uw kind luistert en samen naar een passende oplossing zoekt.

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, 
dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school.

Directeur: Riannette Schuiling.
M: r.schuiling@prokind-scholengroep.nl                                                                                                                                  
                     T: 0181-640087

Contactpersoon: Annette Kop Jansen
M: A. Kop Jansen@prokind-scholengroep.nl
T: 0181-640087

De contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u 
eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de 

Wanneer we schoolbreed aan een thema hebben gewerkt organiseren we een bijeenkomst. 

Specifieke informatie
Specifieke informatie van de groep delen we via Social Schools.

Schoolzaken
Schoolzaken zoals data en berichtgeving via Social Schools.

De wekelijkse Nieuwsbrief
Ook de wekelijkse nieuwsbrief krijgt u via Social Schools.

Inloop in de ochtenden
Tijdens de inloop kunt u kijken waar uw zoon of dochter mee bezig is.

De website van de school
De website van de school: www.veenvlinder.nl

Informatie ledenvergadering
Ten minste een keer per jaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden (ALV). Het bestuur van 
de oudervereniging legt jaarlijks in deze ALV aan de leden verantwoording af over het gevoerde en te 
voeren algemeen en financieel beleid.
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klachtenprocedure. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van 
buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.

Mocht de kwestie van overleg voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u 
uw klacht neerleggen bij de bestuurder van Prokind. Op grond van de klachtenregeling staat het u ook 
vrij direct een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), waarbij Prokind 
is aangesloten. 

Het beleid van de LKC is er ook op gericht dat klachten zoveel mogelijk binnen de (school)organisatie 
zelf worden opgelost. In het kader van dit beleid verwijst de LKC zaken die nog niet voldoende binnen 
de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug teneinde te bewerkstelligen dat binnen de 
organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen. Kan de klacht niet 
naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de LKC de klacht uiteraard in behandeling.

Het is verstandig om een klacht eerst op te lossen op schoolniveau- en indien dit niet leidt tot een voor 
u bevredigende uitkomst-de zaak voor te leggen aan de bestuurder van Prokind.

U kunt op de website van Prokind scholengroep www.prokind-scholengroep.nl de klachtenregeling 
vinden en de uitgebreide klachtroute.

Het adres van de bestuurder van Prokind is:

M. van Riel
Gemeenlandsedijk Noort 26F
3216 AG Abbenbbroek
T: 0181-635439 
E: info @ prokind-scholengroep.nl 

Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de 
school of de bestuurder van Prokind hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen 
met de vertrouwensinspecteur (Inspectie van het onderwijs).
T: 0900-1113111

Externe vertrouwenspersoon

Als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus wordt genomen, kunt u altijd contact 
opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Prokind. De taak van de externe 
vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddelen of dat er 
aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u 
bij de verdere procedure. 

 De heer J. Meijboom en mevrouw E. Rietveld zijn de externe vertrouwenspersonen van Prokind. Ze zijn 
bereikbaar op 

T: 010-4071599 of 

E: evp@cedgroep.nl.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Enquête

Op de o.b.s. “De Veenvlinder” hebben we ook een Oudervereniging. De ouders van leerlingen van onze 
school worden gevraagd lid te worden van deze vereniging. Overigens is dit niet een verplichting, maar 
vrijwillig. Daarnaast wordt er een ouderbijdrage gevraagd van 30 euro en ook deze is vrijwillig.

Het lidmaatschapsgeld wordt o.a. gebruikt om alle festiviteiten en andere activiteiten die de school 
organiseert te financieren. 

De georganiseerde activiteiten zijn:

Sinterklaasfeest; Kerstdiner; Paasontbijt; Mini-en grote avondvierdaagse; Begeleiding excursies; 
Begeleiding sportdagen; Begeleiding schaakwedstrijden; Activiteiten die per jaar kunnen verschillen; 
Lezen in de groepen 3 tot en met 6; Het meefietsen naar de gym; Creamiddagen ;Begeleiding naar de 
bibliotheek of de “Stoep ;Activiteiten van de Oudervereniging

Mocht u toch meteen een officiële klacht willen indienen, dan kunt u contact opnemen met de 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Het adres van Onderwijsgeschillen is:

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

T: 030-2809590

E: info @onderwijsgeschillen.nl
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Daarvan bekostigen we:

• Lenteontbijt

• Kerst

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

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

De kosten van het schoolreisje bedragen 30 euro. Ook is het een vrijwillige bijdrage. Het is natuurlijk wel 
belangrijk dat ouders dit zoveel mogelijk betalen zodat het mogelijk blijft om op schoolreisje te 
kunnen. 

In groep 8 ga je niet op schoolreisje, maar op kamp. Ook voor het kamp geldt dat de bijdrage vrijwillig 
is. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is 
en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten 
buiten de lestijden om. 

De ouderbijdrage wordt aan het begin van het jaar gestort op de rekening van de ouderverenging. 
Hierover krijgt u een bericht. 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U meldt uw kind ziek door een beroep op Social schools te plaatsen. Ouders dienen de school/de 
groepsleerkracht zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van ziekteverzuim, liefst voor aanvang 
schooltijd. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

U kunt verlof aanvragen voor uw kind door een bericht op Social Schools te plaatsen. Dit kunt u 
aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties "andere gewichtige omstandigheden'. 

Extra verlof met een werkgeversverklaring mag alleen gehonoreerd worden als het gaat om 
seizoensarbeid en een ouder een jaar lang niet in staat is om binnen geen enkele schoolvakantie verlof 
te krijgen. Dus als een werkgever geen vakantieverlof in de zomervakantie kan geven, maar wel in de 
mei-,herfst-, kerst- of voorjaarsvakantie dan mogen wij de verlofaanvraag niet goedkeuren. 

Bij een verlofaanvraag voor het bijwonen van een huwelijk, jubileum of uitvaart moet altijd een 
bewijsstuk worden toegevoegd zoals een uitnodiging.

-Voor verhuizing, maximaal 1 schooldag

-Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, 
geen maximale termijn

-Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant to en met de 3e graad in:

-Nederland, maximaal 1-2 schooldagen

-Buitenland, maximaal 5 schooldagen

Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)

-Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en 
met de 3e graad, geen maximale termijn

Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.

Bij overlijden van bloed- of aanverwant

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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in de 1e graad maximaal, 5 schooldagen

in de 2e graad maximaal, 2 schooldagen

in de 3e en 4e graad maximaal, 1 schooldag

in het buitenalnd: 1e t/m 4e graad maximaal, 5 schooldagen.

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig acte van overlijden)

-Bij 25,40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5-25-40-50-60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s) 
/verzorger(s) of grootouders, maximaal 1 schooldag
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee maal per jaar worden CITO toetsen afgenomen en methode-gebondentoetsen. De resultaten 
worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem. De uitslagen worden geanalyseerd door de leerkracht en 
de Intern Begeleider. Zij bespreken de resultaten in de groepsbespreking. De schoolresultaten worden 
besproken in de teambijeenkomst en op studiedagen. In een PLAN DO CHECK ACT CONTROL Cyclus 
wordt beleid hierop gemaakt.   

5.2 Resultaten eindtoets

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

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

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

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

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

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

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

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Onze leerlingen scoren zoals we mogen verwachten. De resultaten van ons onderwijs zijn de laatste 3 
jaar sterk verbeterd.

streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Veenvlinder
97,1%

93,8%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

De Veenvlinder
59,1%

54,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (41,5%)

Vergelijkbare scholen

24



Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 5,3%

vmbo-b / vmbo-k 15,8%

vmbo-k 10,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,3%

vmbo-(g)t 21,1%

vmbo-(g)t / havo 10,5%

havo 21,1%

havo / vwo 10,5%

Elk kind heeft recht op de juiste plaats in het Voortgezet Onderwijs. Op een plek die zorgt voor een 
mooie toekomst! Vanaf groep 7 gaan we hierover in gesprek met de ouders en de leerlingen. We werken 
vanuit opgestelde doelen om te zorgen voor een vloeiende overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Talenten ontdekken

Individuele kindVeilig pedagogisch klimaat

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. 
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen door te werken vanuit de methode Kwink. 

De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking 
besproken (leerkracht en IB’er).

In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling 
besproken. 

Onze ambities zijn:

• Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

• Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan anti-pestbeleid
• Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze school 

beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling
• We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect (D/E), dan 

volgt er actie (groepsplan)
• We houden bij hoeveel individuele handelingsplannen er per jaar in een groep uitgevoerd worden

Wij gebruiken de methode "Kwink" in de groepen 1 tot en met 8. In deze lessen trainen we de sociale 
vaardigheden van de kinderen. Daarnaast wordt eventueel de mogelijkheid geboden vanuit SMW voor 
B.v. een Sovatraining of Rots en Water.

Twee keer per jaar wordt er in de groepen 3 t/m 8 een Sociogram gemaakt. Een sociogram brengt de 
sociale verhoudingen in de groep in kaart. Wordt er bijvoorbeeld iemand buitengesloten. Indien nodig, 
dan worden er interventies, in samenspraak met de ouders, gepleegd.

Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 ons sociale leerlingvolgsysteem "Op 
school" in. Daar wordt het welbevinden van het individuele kind in kaart gebracht. Ook worden hier, 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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indien nodig, de nodige interventies gepleegd.

Een keer per 2 jaar vullen de kinderen een vragenlijst in m.b.t. hun sociale veiligheidsgevoel.

Bij de kleuters wordt dit verwerkt in ons leerlingvolgsysteem van Bosos.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

Buitenschoolse Opvang

Partou verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor kinderen. Voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar maken 
zij hierbij gebruik van de locatie "de Krullenbol" in hetzelfde gebouw als onze school (ingang naast ons 
speellokaal). Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar is de opvang in onze grote zaal. Ouders die gebruik 
willen maken van de BSO kunnen zich melden op de site van Partou via https://mijn.partou.nl.

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster. We hebben vier gelijke dagen van 8.30 - 14.15 uur en op de 
woensdag van 8.30 - 12.15 uur.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:15 - 14:15 14:15 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:15 - 14:15 14:15 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:15 - 12:15 12:15 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:15 - 14:15 14:15 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:15 - 14:15 14:15 - 18:00

28

http://www.sksalleskids.nl/


6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 06 maart 2022

Goede Vrijdag / Pasen 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren 05 juni 2022 06 juni 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De naschoolse opvang is na elke schooldag in ons 
eigen gebouw aanwezig. We werken waar mogelijk samen en gebruiken elkaars spullen. Vanwege het 
continurooster is er geen tussenschoolse opvang in school. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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