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

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool Mesch
Grijzegraaf 12
6245KG Eijsden
 043-4091512
 http://www.obsmesch.nl
 info@obsmesch.nl
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Schoolbestuur
Gemeente Eijsden-Margraten
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 69
 http://www.eijsden-margraten.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Esther van Havere

e.vanhavere@obsmesch.nl

MT-lid

Zyxcban Wolfs

z.wolfs@obsmesch.nl

Sinds augustus 2019 is Esther van Havere de nieuwe directeur van OBS Mesch. Vanaf 1 augustus 2020
wordt de directie ondersteund door het nieuwe MT-lid Zyxcban Wolfs. Samen vormen zij de directie
van OBS Mesch.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Sg. Passend Onderwijs Maastricht en Heuvelland PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

69

2019-2020

Zoals in het overzicht zichtbaar is, is het leerlingenaantal de afgelopen jaren in een rustige beweging.
Als school zien we een leerlingengroei vanuit de groepen 1-2 ontstaan maar ook een groei vanuit zijinstroom. Dit maakt dat wij een leerlingenaantal verwachten van rond de 65 leerlingen. Een stabiel
leerlingaantal zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen constateren.

1.2

Profiel van de school
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Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Veiligheid

Samenwerking

Betrokkenheid

Aandacht

Waardering

Missie en visie
Onze missie:
Wij geloven in de kracht van de mens. Wij zijn er uit liefde, warmte en zorg voor het kind. Wij bestaan
omdat we het kind in haar kracht willen zetten. Dit met inzet van kracht van de omgeving.
Er zijn een aantal uitspraken van toepassing op onze missie die in de volgende slogans zijn
geformuleerd:
•
•
•
•

Jij in je kracht
Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Leef, leer en geef het door
De kracht van jezelf en de omgeving

Onze visies bestaan uit de visie op lesgeven, leren en de toekomst.
Visie op lesgeven:
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel
beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het
individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.
Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin,
reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van
groot belang:
•
•
•
•
•

Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
Onderwijs op maat geven: differentiëren
Gevarieerde werkvormen hanteren
Een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
Kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren:
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Jonge kinderen in de kleuterleeftijd leren op hun eigen specifieke manier. Daarom staat het spelend
leren in de groepen 1 en 2 centraal. Kinderen zijn hier in de gelegenheid om te experimenteren en te
manipuleren daarbij ondersteund en begeleid door de leerkrachten. De leerkrachten creëren een veilige
en uitdagende omgeving waarin het spel tot bloei kan komen.
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op
diverse manieren te verwerven. De leraren geven effectieve instructie en kinderen kunnen de lesstof op
verschillende manieren verwerken. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan
het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde
instructie en andere manieren van uitleg en oefening. Voor kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.
Visie op de toekomst:
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal
kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een
kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we
dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde
plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervaagt en
het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol spelen in
onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de
ontwikkeling van vaardigheden zoals:
•
•
•
•
•

Samenwerking en communicatie
Kennisconstructie
ICT gebruik
Probleemoplossend denken en creativiteit
Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de toekomst heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de
leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief
didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de
leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders.

Prioriteiten
Onze streefbeelden voor periode 2019-2023 zien er als volgt uit:
•
•
•
•
•

•

De drie pijlers EQ, FQ en IQ zijn zichtbaar in ons onderwijs. Alle activiteiten kunnen herleid
worden tot een van deze pijlers.
Er is een optimale communicatie naar ouders over het beleid van de school, de organisatie en de
activiteiten. We maken voor de communicatie gebruik van actuele communicatiemiddelen.
Onze school heeft een uitstraling in het gebouw en de huisstijl die het onderwijs representeren en
die de school een eigentijds imago geven.
Onze school biedt onderwijs dat is afgestemd op individuele behoeftes van kinderen en dat recht
doet aan kinderen die zich snel ontwikkelen en kinderen die meer zorg nodig hebben.
Onze school heeft een kunst- en cultuuraanbod dat op alle kunstdisciplines een leerlijn kent en
waarin duidelijke doelen zijn beschreven. Het kunst- en cultuuraanbod is vastgelegd in een
beleidsplan.
De leerkrachten op onze school onderhouden hun bekwaamheid structureel waarbij in hun
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•

professionalisering rekening wordt gehouden met de schoolontwikkeling.
Onze school kent een professionele cultuur waarin teamleden optimaal samenwerken, elkaar
consulteren en feedback geven met als doel hun eigen competenties te verbeteren en de
schoolontwikkeling te stimuleren en te borgen.

Identiteit
Levensbeschouwelijke identiteit:
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven
in het onderwijs. We besteden hierbij aandacht aan de diverse geestelijke stromingen. We zien een
sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan
met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale
cohesie. Onze school neemt deel aan activiteiten in de gemeenschap die weliswaar een religieus
karakter hebben, maar waar de deelname vooral plaatsvindt vanuit het oogpunt van burgerschap,
sociale cohesie èn het belang van cultureel erfgoed. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een
goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Gezien
onze leerling populatie biedt onze school de ruimte om religieuze activiteiten –meer specifiek de
communie en het vormsel- door ouders georganiseerd in school te laten voorbereiden.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

1.
2.

3.
4.

5.

Vanwege onze kleinschaligheid werken wij alleen maar met combinatiegroepen.
Als 'Toon je Talent school' krijgen wij, in ons 'Boostjaar' (om het andere jaar), voor de groepen 5
en 6 wekelijks ondersteuning van vakleerkrachten in de disciplines van Dans, Muziek, Beeldende
Vorming en Drama. De andere groepen werken 2x per jaar rondom een thema aan een van deze
disciplines onder begeleiding van de vakleerkrachten.
Voor de muziekles geldt dat de groepen 3 t/m 6 wekelijks muzieklessen krijgen van een
muziekdocente. De andere groepen krijgen dit van de eigen leerkracht.
Voor de Franse les geldt dat de groepen 1 t/m 8 van onze eigen leerkracht, met affiniteit voor de
Franse taal, wekelijks les krijgen. Dit aanbod is gericht op de taalgevoeligheid van de leerlingen.
En het methodisch, doch speels, aanbieden van de basis van de Franse taal.
Verder zetten wij de affiniteit en de kracht van de leerkracht in bij het geven van de overige
creatieve vakken en het gymonderwijs.

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

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Zodra er sprake is van verlof en/of ziekte van het personeel, dan volgen wij onderstaande stappen:
1.
2.

De duo-partner of andere collega vragen om te vervangen.
Vervangingsaanvraag inzetten bij Clooser (vervangerspool)

Indien er geen vervanging is via Clooser:
1.
2.
3.
4.

Ambulante tijd inzetten indien mogelijk.
De groep wordt voor diezelfde dag opgesplitst.
Indien geen vervanging wordt de groep de dag erna nog een keer opgesplitst.
Na twee dagen opsplitsten worden leerlingen naar huis gestuurd. Ouders worden hier dan van
tevoren door de directie over geïnformeerd.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
De onderwijstijd zoals deze in het overzicht is weergegeven is een basis voor het groepsspecifieke
lesrooster. A.d.h.v. de behoefte die een groep heeft m.b.t. de lesstof kan de onderwijstijd gewijzigd
worden.Zodra er de noodzaak ontstaat om de onderwijstijd te wijzigen, zal dit altijd in overleg met de
IB'er en directie plaatsvinden. Uiteindelijk willen we ons onderwijs ook laten voldoen aan de gestelde
kerndoelen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

4 u 30 min

4 u 30 min

9 u 30 min

9 u 30 min

3 uur

3 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

2 uur

2 uur

30 min

30 min

Bewegingsonderwijs
Taal
Rekenen
Oriëntatie op jezelf en
de wereld
Creatieve vakken
Franse les

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

6 uur

4 u 15 min

4 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

4 u 45 min

4 u 45 min

8 u 30 min

8 u 30 min

9 uur

9 uur

Lezen
Taal
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Rekenen/wiskunde
5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

45 min

45 min

30 min

30 min

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Franse taal
30 min

2.3

30 min

30 min

30 min

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

Speellokaal
Gymlokaal
Multifunctionele ruimte
Natuur speeltuin

In de multifunctionele ruimte kunnen zowel leerlingen, als leerkrachten en externen, gebruik maken

9

van de veelzijdige inrichting.
De naam multifunctionele ruimte geeft al aan dat er hier op verschillende manieren gewerkt kan
worden, passend bij de opdracht, taak of behoefte van de leerling en/of leerkracht. Denk hierbij aan:
techniek, beeldende vorming, overleg, samenwerken, lezen of zelfstandig werken.
In de natuurtuin kunnen leerlingen naar hartenlust spelen. Het spelen en in harmonie leven met de
natuur staat hierin centraal.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
OBS Mesch is nog geen officiële VVE school. Wel is de samenwerking gestart waarin de gemeente
samen met OBS Mesch en de overige scholen binnen de gemeente vorm gaan geven aan het VVEbeleid.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen. Binnen onze school hebben we
rekenspecialist.
Wij bieden ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen. Binnen onze school hebben we een
leesspecialist.
Wij bieden ondersteuning aan leerlingen t.a.v. sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in
gedrag.
Wij hebben aandacht in ons programma voor executieve functies.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

-

Intern begeleider
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Rekenspecialist

-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij nemen deel aan de anti-pestweek en wij investeren preventief aan het begin van het schooljaar in
groepsvorming. Dit staat ook centraal in onze sociaal-emotionele methode.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 nemen digitaal deel aan het tevredenheids enquête van PO Vensters.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
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De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Wolfs. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
a.wolfs@obsmesch.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Wolfs. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
z.wolfs@obsmesch.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Zoals wij in onze visie al beschreven hebben vinden wij het contact met ouders ook erg belangrijk. We
hebben immers samen de verantwoordelijkheid om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in
hun ontwikkel- en leerproces. En dat kan alleen het beste als we:
•
•
•

Gelijkwaardig zijn
Samen verantwoordelijk zijn
Ons verantwoordelijk voelen voor elkaar

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op verschillende wijzen geïnformeerd. We hanteren verschillende
communicatiemiddelen voor verschillende soorten informatie.
•
•
•
•
•
•

Een startgesprek met de leerling, ouder en leerkracht aan het begin van het schooljaar.
Een algemene ouder- en groepsavond aan het begin van het schooljaar.
Minimaal 2x een rapportgesprek met de leerling, ouder en leerkracht.
Er is altijd de mogelijkheid om een extra gesprek aan te vragen.
Praktische zaken vanuit de groep worden via de klasbord-app gecommuniceerd.
Algemene schoolse zaken worden middels informatiebrieven per mail gecommuniceerd.

School is in het bezit van een communicatieplan.

Klachtenregeling
De school heeft een protocol klachtenregeling. Zie bijlage.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Werkgroep PR
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Ouders worden ingezet bij :
Sinterklaas viering
Kerstbijeenkomst
Carnaval
Paasactiviteit
Kienavond
Hoofdluiscontrole
Begeleiding bij buitenschoolse activiteiten
Denktank Kerstactiviteit
PR werkgroep

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

Musical

•

Paasactiviteit

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De ouderraad werkt nauw samen met de school in het organiseren van de schoolse activiteiten. Elk jaar
maakt en presenteert de ouderraad het jaarverslag.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kinderen telefonisch of per mail ziekmelden.
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen alleen verlofaanvragen via een officieel verlofformulier. De directie kent al dan niet het
verlof toe. Het verlofformulier is op te halen bij de directie.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

In de maanden januari en mei worden de Cito toetsen afgenomen. Aan de hand daarvan ondernemen
wij de volgende stappen
Afname Cito
Analyseren van de Cito gegevens a.d.h.v.:
•
•
•
•

Foutenanalyse groep.
Belemmerende en stimulerende factoren van de lln/groep.
Visgraat model (&diams; Methode gebruik &diams; Pedagogische kenmerken &diams;
Didactische kenmerken &diams; Leerkrachtgedrag &diams; Overig)
Interventies evalueren en eventueel bijstellen

Analyses resultaten verwerken in het groepsplan.
Deze cyclus herhaalt zich 2x per jaar.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het 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.
In het schooljaar 2019-2020 zijn er vanwege het Coronavirus geen Cito eindtoets gegevens
beschikbaar.
Toch kunnen we een indicatie geven van onze 13 uitstromers in groep 8:
•
•
•

VMBO-TL: 20 %
HAVO: 60%
HAVO/VWO: 20%
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Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de
afgelopen jaren?

Schoolscore

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 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-(g)t

20,0%

havo

60,0%

havo / vwo

20,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Werken vanuit kansen

Werken vanuit mogelijkheden

Kracht vanuit de gemeenschap

EQ, oftewel veer-kracht
Dit betekent: het welbevinden van de kinderen, de school als gemeenschap.
Van het EQ hebben we gezegd dat dit een voorwaarde is om de andere pijlers te kunnen inrichten.
Dit betekent dat:
•
•
•
•
•

We werken vanuit mogelijkheden en kansen
Welbevinden een structurele plek heeft in het curriculum
We het kind volgen in het welbevinden en andere aspecten van sociaal emotionele ontwikkeling
De omgeving van de school een krachtbron is voor het kind
Dat de kracht van de gemeenschap wordt gebruikt in een vertrouwde en veilige omgeving. Er is
sprake van krachtige kleinschaligheid.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke
ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot
verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de
mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
•

•
•

Structureel en systematisch aandacht besteden aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen. In de eerste weken van het schooljaar staat de sociale ontwikkeling expliciet
centraal in het lesprogramma.
We gebruiken vanaf 1 augustus 2020 het volgsysteem Scoll om de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen te volgen.
De methode Kwink gebruiken we als basis voor de sociaal emotionele ontwikkeling op school.

Iedereen die binnen onze school werkt of op welke andere wijze onze school bezoekt houdt zich aan de
gestelde omgangsnormen zoals wij deze in onze visie beschreven hebben.

5.5

Kwaliteitszorg

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

•
•
•
•

In de cyclus van handelingsgericht werken zijn er structureel ingeplande gesprekken tussen
leerkrachten en de interne begeleider. Deze gesprekken vormen de basis voor aanpassingen aan
groepsplannen en zorg aan leerlingen.
Resultaten uit het Cito Lovs en Scol worden periodiek op teamniveau geanalyseerd. Er worden
acties ondernomen waar nodig.
Jaarlijks worden de verbeterpunten beschreven in een jaarplan en geëvalueerd in een jaarverslag.
Tweejaarlijks wordt er een tevredenheidsmeting gehouden bij ouders, leerlingen en personeel.
Jaarlijks wordt de veiligheidsbeleving bij kinderen gemonitord via een gevalideerd systeem.

Onze professionalisering is het komend jaar gericht op:
•
•
•

Kennis en ervaringen delen met elkaar
Collegiale visitatie
Diepgang in het maken van analyses

Ons jaarplan is gericht op:
•
•
•
•

Het formuleren van een Gezond schoolbeleid
Natuur en bewegen meer in ons lesgeven betrekken. Wij hebben het regionale Sportakkoord
ondertekend.
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een naschools aanbod te kunnen aanbieden
Stimuleren van leeskilometers
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6

Schooltijden en opvang

Onze school hanteert reguliere schooltijden zodat er voldoende ruimte is om te leren, te spelen en te
pauzeren.
De voorschoolse en naschoolse opvang wordt in samenspraak geregeld met twee externe partijen. BSO
ooch ien Misj heeft een opvangruimte bij ons in het gebouw. BSO Oiga vervoert de onze leerlingen per
busje naar hun eigen locatie in Eijsden.
De tussenschoolse opvang wordt in samenspraak met een werkgroep ouders geregeld. Tegen een
kleine vergoeding kunnen alle leerlingen hier gebruik van maken.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Dinsdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Woensdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:30

12:30 - 15:00

15:00 - 18:00

Donderdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Vrijdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Woensdag: Alle groepen zijn woensdagmiddag vrij
Vrijdag: De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 1-2

ma - di - wo - do - vr

Gymnastiek

groep 3-4

ma - wo

Gymnastiek

groep 5-6

ma - vr

Gymanstiek

groep 7-8

ma - vr
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Ons bewegingsonderwijs laten wij zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Rondom school is er heel veel
natuur en ruimte. Naast onze school is een mooie speelweide waar we regelmatig gebruik van maken.
Bij slecht weer en kou maken we gebruik van de gymzaal die in onze straat ligt.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO ooch ien Misj en BSO Oiga, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is opvang na schooltijd. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

07 oktober 2020

07 oktober 2020

Studiemiddag

16 oktober 2020

16 oktober 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Sinterklaas

04 december 2020

04 december 2020

Kerstbijeenkomst

17 december 2020

17 december 2020

Studiemiddag

18 december 2020

18 december 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Studiedagen

25 januari 2021

26 januari 2021

Studiemiddag

12 februari 2021

12 februari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Kienavond

26 maart 2021

26 maart 2021

Paasactiviteit

02 april 2021

02 april 2021

Paasmaandag

05 april 2021

05 april 2021

Koningsspelen

23 april 2021

23 april 2021
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Schoolreis groep

26 april 2021

26 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Pinkstermaandag

24 mei 2021

24 mei 2021

Schoolkamp gr 8

25 mei 2021

28 mei 2021

Bronk Eijsden

07 juni 2021

08 juni 2021

Bronk Mesch

14 juni 2021

15 juni 2021

Musical alle groepen

09 juli 2021

09 juli 2021

Ouderverwendag

21 juli 2021

21 juli 2021

Afscheid groep 8

22 juli 2021

22 juli 2021

Studiemiddag

23 juli 2021

23 juli 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 2021
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