Schoolgids

2022-2023

RK Basisschool Sint Willibrordus

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Inhoudsopgave
1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

1.2

Missie en visie

2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

2.2

Het team

2.3

Aanbod voor het jonge kind

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

3.2

Veiligheid op school

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

5.2

Resultaten eindtoets

5.3

Schooladviezen

5.4

Sociale ontwikkeling

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

6.2

Opvang

6.3

Vakantierooster

Voorwoord
Voor u ligt een exemplaar van onze schoolgids. Scholen verschillen steeds meer, in identiteit, in manier
van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Kortom scholen hebben verschillende kwaliteiten. Wij,
Sint Willibrordusschool, willen kinderen een veilige en gestructureerde schoolomgeving bieden, waarin
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door kinderen positief te benaderen en tegemoet te
komen aan de onderwijsbehoeften, proberen we kinderen grenzen te laten verkennen, over grenzen
heen te kijken, maar ook grenzen te leren stellen.
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders/verzorgers weten waar ze ons op
kunnen aanspreken. In deze schoolgids vindt u o.a. informatie over:
•
•
•
•
•

de opzet van ons onderwijs
de zorg voor kinderen
wat ouders/verzorgers van de school kunnen verwachten
wat van ouders/verzorgers verwacht wordt
de resultaten van ons onderwijs

Deze gids is samengesteld door het team van de school voor ouders en verzorgers. Mocht u na het
lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie voor
een gesprek.
Het team hoopt dat u met veel plezier gebruik maakt van de schoolgids.
Namens het team,
Marloes Bazen - de Looff
directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
RK Basisschool Sint Willibrordus
Hoge Molenstraat 41
4301KB Zierikzee
 0111450165
 http://www.prisma-scholen.nl
 willibrordus@prisma-scholen.nl
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Schoolbestuur
Stichting Prisma Scholengroep
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 2.275
 http://www.prisma-scholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Marloes Bazen

mbazen@prisma-scholen.nl

Management team

Trudy Gunst-v.d. Dries

tgunst@prisma-scholen.nl

Intern Begeleider

Wendy Spruit

wspruit@prisma-schole.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Kind op 1

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

165

2021-2022

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Samen leren/Coöperatief

Vertrouwd voelen/Verbondenheid

Veiligheid/Vreedzame School

Groei/Ontwikkeling

Kwaliteit

Missie en visie
Missie van de school.
Op de Sint Willibrordusschool bieden wij elke leerling de kans om uit te groeien tot een autonoom,
flexibel, creatief persoon, waarbij een balans is tussen welbevinden en prestaties en we de talenten van
kinderen maximaal tot ontplooiing brengen.
Ons team is onderzoekend en ontwikkelingsgericht en stimuleert deze houding ook bij onze leerlingen.
Wij stimuleren ‘leren in verbondenheid, met jezelf, anderen en de omgeving’.
Wij zien het als onze taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin sociale
vaardigheden en burgerschap belangrijk zijn.
De volgende kernwaarden zijn zichtbaar en voelbaar op onze school en richtinggevend voor ons denken
en handelen:verbondenheid, kwaliteit, groei, verantwoordelijkheid, veiligheid, gelijkwaardigheid en
balans.
Visie van de school.
Rekenen en taal (lezen en schrijven)
Het kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een
juiste focus daarop vergroot ieders kansen. Hiervoor zetten we het expliciete directe instructiemodel
(EDI) in, maken we kinderen eigenaar van hun eigen leerproces, streven we ernaar alle kinderen de
referentiedoelen te laten behalen en wordt de leerstof eigen gemaakt door eigentijdse methodes. We
gebruiken cooperatieve werkvormen, internet, excursies, gastlessen, etc. en er wordt intensief
samengewerkt binnen ons IKC tussen primair onderwijs en kinderopvang, met als doel dat uiteindelijk
kinderen van 0 - 12 jaar zich kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving, waar ruimte is
om te spelen, leren en genieten en willen wij passend onderwijs bieden aan alle kinderen bij ons op
school.
Onderzoekend leren
We willen de intrinsieke onderzoeksdrang van het kind stimuleren om hen voor te bereiden op de snelle
veranderingen binnen onze maatschappij. Leerlingen zijn niet identiek qua leerstijl, intelligentie,
ontwikkelingsniveau en sociaal-culturele achtergrond. Onderzoekend leren komt tegemoet aan de
uiteenlopende ontwikkelbehoeften van de verschillende leerlingen. Onze ervaring leert dat onderwijs
buiten de klas veel oplevert. De betrokkenheid is groot en de opbrengsten zijn verrassend. Meer
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‘buitentijd’ gunnen wij elke leerling. Daarom stimuleren wij het ‘buitenonderwijs’. We zorgen voor een
brede talentontwikkeling bij de kinderen, waarbij de 21ste century skills (samenwerken,
kennisconstructie, ICT-gebruik voor leren, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig
werken) centraal staan.
Sociale veiligheid/burgerschap
Wij hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin sociale vaardigheden
en burgerschap belangrijk zijn. De kinderen leren op onze Vreedzame School om op een positieve
manier met elkaar om te gaan, democratisch beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren
aan de sfeer binnen de groep. We werken aan een veilig en sociaal klimaat, waarbij meedoen centraal
staat. Dit zorgt ook voor een werkklimaat waarin iedereen tot leren komt.Kinderen op de Sint
Willibrordusschool voelen zich verantwoordelijk voor het algemeen belang: ze zijn initiatiefrijk,
zorgzaam en betrokken.
Kwaliteitszorg
Wij werken bij ons op school met de Enigma-aanpak, een aanpak om de kwaliteit van ons onderwijs te
borgen en te verbeteren. Hierbinnen speelt de leraar de belangrijkste rol. Enigma is zo ingericht dat de
leraar zijn/haar vakmanschap kan ontwikkelen, want goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit het
handelen van de leerkrachten. Op de Sint Willibrordusschool richten we ons op: professionalisering van
de leerkrachten d.m.v. studiedagen, opleidingen en cursussen; planmatig werken volgens de PDCAcyclus; systematisch evalueren en analyseren van de kwaliteit en de opbrengsten; structureel evalueren
van het leren, het onderwijzen en de leerlingenzorg.
Prioriteiten
In het schooljaar 2022-2023 werken we aan de volgende prioriteiten: het didactisch handelen van de
leerkrachten blijven ontwikkelen en verbeteren, de Sociale Veiligheid van de leerlingen wordt
onderhouden en met behulp van de methode De Vreedzame School blijven we het pedagogisch
klimaat ontwikkelen, IKC-ontwikkeling, verder implementeren en afstemmen van groepsplan,
groepsboek, en logboek schoolbreed, onderhouden en uitbouwen van coöperatief leren, het primaire
proces centraal stellen en Close Reading (begrijpend lezen). Ook geven we het bewegend leren een
impuls.

Identiteit
Wij zijn een katholieke basisschool met ruime aandacht voor waarden en normen. We willen graag dat
onze school ervaren wordt als een gemoedelijke, toegankelijke school, waar iedereen zich welkom
voelt. Het overbrengen van waarden en normen is gebaat bij een goed samenspel tussen school en
ouders/verzorgers.
Op school worden godsdienstlessen gegeven m.b.v. de methode 'Trefwoord'. Ook gaan we af en toe
naar de kerk, zoals bij de openings- en slotviering, Kerstviering en Pasen. Ouders/verzorgers worden
voor een aantal van deze vieringen uitgenodigd.In de godsdienstlessen komen verschillende
godsdiensten en levensvisies aan bod. We proberen respect bij de kinderen te ontwikkelen voor andere
opvattingen, belevingen, gewoonten en gebruiken.
De school participeert daarnaast, indien wenselijk, in de voorbereiding op De Eerste Heilige Communie
en het Vormsel en de gezinsvieringen.
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Wij houden regelmatig onze identiteit en werkwijze tegen het licht en passen deze, daar waar nodig is,
aan aan de veranderende samenleving.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op onze school wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Dat betekent dat kinderen van
dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten. In principe gaan de kinderen van elke groep elk jaar na de
zomervakantie naar het volgende leerjaar over. Het kind doorloopt (normaal) in totaal in acht volledige
schooljaren de basisschool. Als kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen ze op school
worden toegelaten. Daardoor heeft groep 1 het hele jaar door te maken met een instroom van nieuwe
kinderen.
In het schooljaar 2022-2023 zijn er 8 groepen, namelijk groep 1, groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5,
groep 6, groep 7 en groep 8.
Omdat wij in de onderbouw te maken krijgen met een flinke instroom, zal er mogelijk een derde groep
geformeerd worden, of extra ondersteuning aangesteld worden.

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

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

8 u 30 min

8 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

Taal
Rekenen
Muziek
Godsdienst
Sociaal Emotionele
Ontwikkeling
Natuuronderwijs
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 u 15 min

5 u 15 min

4 u 30 min

4 u 30 min

1 uur

1 uur

Buitenspel
Fijne motoriek
Gymnastiek

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

9 uur

6 u 30 min

4 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

1 uur

4 u 30 min

4 u 15 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

6 uur

5 u 15 min

5 uur

5 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
0.a.: s.e.o en
bev.gezond gedrag

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Schrijven
Pauze

Pauze: Wij werken met een continurooster waarin de leerkracht in de pauze samen met de leerlingen in
de klas eet.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Logopedie (Stottercentrum Zeeland)
Kibeo: Voorschoolse- en buitenschoolse opvang, Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal.
Dyslexiebehandelaar (PI-Spello).
Verschillende naschoolse activiteiten.

Het team

Ons team bestaat uit de directie (blz. 3), groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een conciërge en
een aantal vrijwilligers. Naast ons schoolteam werken wij samen met het team van de kinderopvang
(Kibeo). Een grote groep ouders ondersteunen ons vanuit de OC (ouder commissie) en we hebben een
enthousiaste MR (medezeggenschapsraad). Omdat wij kwaliteit van onderwijs voor nu en de toekomst
belangrijk vinden, leiden wij ook dit jaar weer studenten.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Het kan voorkomen dat er vervanging nodig is in een groep. Bijvoorbeeld omdat een leerkracht ziek of
afwezig is. We nemen dan de volgende stappen:
* We bekijken intern of er iemand kan vervangen
* We plaatsen een oproep in ons scholenkluster (Bisschop Ernst en Holtkampschool)
* We verdelen voor één dag de groep
* Een groep blijft bij langere afwezigheid van de leerkracht thuis. De kinderen krijgen via Classroom een
dagschema met doelen voor die dag aangeboden zodat zij zelfstandig thuis aan de slag kunnen.
Wij vinden het belangrijk dat we ouders tijdig informeren over een vervanging en dat ouders weten wie
de vervanging invult. Deze communicatie verloopt via Parro.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de
school.

2.4

Kwaliteitszorg en 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.

Doelen in het schoolplan
Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het
schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van
het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze
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doelen gehaald worden. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn
geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van
kwaliteitszorg mogelijk.
Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Zeeland. De Verwijsindex houdt bij of meerdere
professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige
informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van
de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is,wordt niet in
de verwijsindex vermeld. Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex
binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. Er ontstaat een match als professionals bij
hetzelfde kind betrokken zijn maar ook als het verschillende kinderen van dezelfde ouders betreft. De
betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere
professional ondersteuning biedt. Beide professionals hebben dan de plicht om contact met elkaar op
te nemen om af te stemmen. Dit houdt in dat als er bij signalering blijkt dat er een match is met andere
instanties of hulpverleners is de school verplicht is om ouders toestemming te vragen om gegevens te
delen met de betreffende instantie of professional.

Hoe bereiken we deze doelen?
Jaarlijks maken we een actieplan. In dit actieplan staan evaluatiemomenten beschreven. Aan het einde
van het schooljaar evaluaeren we als team het plan. Ook wordt het plan met het bestuur geëvalueerd.
De evaluaties kunnen een aanleiding zijn om het actieplan van het volgende schooljaar mede gestalte
te geven.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Aan leerlingen die meer begaafd zijn, kunnen wij een dagdeel in de week een apart programma
aanbieden. Van belang is wel dat deze leerlingen voldoen aan de eisen die in ons
hoogbegaafdheidsprotocol staan. Wij bieden deze uitdaging aan in de groep. We zien deze uitdagingen
niet als 'extra' werk, maar als opdrachten die i.p.v. werk uit de groep gedaan wordt.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Als school hebben we de ambitie om het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen
presteren naar zijn mogelijkheden en zich hierin gewaardeerd en erkend voelen. Door uit te gaan van
de onderwijsbehoeften van kinderen, kunnen leerkrachten vaststellen wat nodig is om kinderen
optimaal te laten ontwikkelen. M.b.v. groepsplannen en groepsoverzichten proberen wij
opbrengstgericht en planmatig te werken aan geformuleerde doelen

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Dyslexiespecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Logopedist

WIj werken samen met o.a. Pi-spello Goes, Logopedie en het TEC

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

Binnen Prisma scholen hebben wij een vaste orthopedagoog in dienst.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Onze ib-er is tevens specialist meer- en hoogbegaafdheid. Zij begeleidt kinderen in de klas en stuurt
o.a. de onderwijsassistent aan bij de begeleiding van kinderen. Een krachtige samenwerking om
kinderen op het gebied van werkhouding en taakaanpak te stimuleren.
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

vakdocent bewegingsonderwijs

Onze vakspecialist bewegingsonderwijs monitort de motorische ontwikkeling van onze leerlingen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

3.2

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Vreedzame School:
Binnen de Vreedzame School houden we in alle groepen klassenvergaderingen om regels op te stellen
voor de eigen groep. Na iedere vakantie worden deze afspraken/regels opgefrist.
De uitgangspunten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preventie van problemen
duidelijke verwachtingen
groepsidentiteit ontwikkelen
democratische omgangsvormen in de echte praktijk leren
verantwoordelijkheid leren
positief en veilig klimaat
structuur bieden
sociale vaardigheden
relaties
oplossingsgericht denken

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
IEP en welbevinden
In ons leerlingvolgsysteem IEP, wordt ook gemeten hoe de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voelen. Elk
kind vult twee keer per jaar hiervoor een vragenlijst in.
Sociale vaardigheidstraining
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De kinderen die voor extra sociale vaardigheidstraining in aanmerking komen worden door
leerkrachten en ib-er geselecteerd. Er wordt dan naar het individu gekeken welke training en expertise
ingezet wordt om aan de behoefte van de leerling te voldoen.
Incidentenlogboek voor sociale veiligheid
School beschikt over een incidentenlogboek waarin voorvallen op sociaal emotioneel gebied
vastgelegd worden.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Moons

kmoons@prisma-scholen.nl

anti-pestcoördinator

Bazen

mbazen@prisma-scholen.nl

anti-pestcoördinator

Spruit

wspruit@prisma-scholen.nl

vertrouwenspersoon

Gunst - v.d. Dries

tgunst@prisma-scholen.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Voor de opvoeding van het kind naar volwassenheid zijn ouders/verzorgers en leerkrachten samen
verantwoordelijk en spelen beiden een zeer belangrijke rol. De leerkrachten werken vanuit hun
onderwijskundige professionaliteit en de ouders/verzorgers zorgen voor ondersteuning en aanvulling.
Alleen in een open communicatie tussen leerkrachten en ouders/verzorgers kan het onderwijs optimaal
tot zijn recht komen. Door een soepele uitwisseling van informatie kunnen ouders/verzorgers een
zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijs.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Voor communicatie vanaf school naar de groep maken we gebruik van Parro oudercommunicatie. Via
deze handige app kan de leerkracht korte berichten sturen naar de ouders van de leerlingen die in deze
groep zitten. Onze berichten komen direct bij ouders aan én dit voorkomt losse berichtjes of briefjes.
Met Parro blijven ouders altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken!

Klachtenregeling
Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de
communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.
In beginsel kan iemand met een klacht zich direct wenden tot de leerkracht, de directie of de
klachtencommissie. Daarvoor is Prisma aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
Deze commissie heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten. Het bestuur van Prisma
gaat er echter van uit dat bij problemen van welke aard dan ook men niet meteen de weg van de
officiële klacht kiest.
Problemen kunnen vaak samen op school opgelost worden door met elkaar te praten en vooral goed te
luisteren. De zorgvuldigheid brengt met zich mee dat een probleem altijd eerst met de direct
betrokkenen zelf wordt besproken. Wanneer dit overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt, heeft
klager de volgende mogelijkheden:
•
•
•
•

Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school.
Hij/zij kan zich richten tot de door de school aangewezen vertrouwenspersoon. Deze staat als
zodanig vermeld in de schoolgids.
Hij/zij kan zich richten tot het bestuur van Prisma.
Hij/zij kan zich richten tot de externe vertrouwenspersoon van Prisma. Deze staat vermeld in de
Prisma informatiegids en op de website.

De directeur en de vertrouwenspersoon van de school zijn de personen die de eerstelijnshulp
verrichten. Door het tijdig inschakelen van deze personen kan escalatie worden voorkomen. In de
meeste gevallen kan gelukkig wel een oplossing voor het probleem worden gevonden, maar soms
komen de partijen er niet uit en dan kan de klager natuurlijk besluiten om de klacht alsnog aan de
onafhankelijke klachtencommissie voor te leggen.
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Het bestuur hoopt dat in gevallen waarin deze beroepsinstantie wordt geconsulteerd partijen op een
nuchter, een zakelijke wijze met de materie zullen omgaan. Het bestuur heeft de door haar
gehanteerde klachtenregeling in een folder voor ouders omschreven .

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

•
•

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Begeleiding bij schoolreizen, schoolverlaterskamp en excursies.
Begeleiding bij naschoolse activiteiten en schoolfeesten.
Ondersteuning bij de lessen.
Meedenken in het beleid.
Onderhoudswerkzaamheden.

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 € 10,00
Daarvan bekostigen we:
•

Aanschaf materialen die niet door het rijk vergoed worden.

•

Ondersteuning Oudercommissie
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor schoolfeest, schoolreis en schoolverlaters wordt een extra bijdrage gevraagd, de hoogte van deze
bijdrage is wisselend per groep. Zie hieronder het overzicht van de bedragen in 2022-2023.
A. Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval en Pasen: Rond zijn verjaardag bezoekt de Goedheiligman in
hoogsteigen persoon de school. Alle kinderen krijgen die dag een presentje van hem.Ook dit jaar willen
wij samen met de kinderen van groep 1 t/m 8 ’s avonds een Kerstviering met een maaltijd organiseren.
Met Carnaval is er wat lekkers voor de kinderen en ook met het Paasfeest zijn er feestelijke
activiteiten.De totale kosten bedragen € 12,00 per kind.
B. Kleuterschoolreis/schoolfeest: Eenmaal in de twee jaar organiseren we aan het eind van het
schooljaar voor de kleintjes een reisje.Het andere jaar organiseren wij een feestdag rondom de school.
De kosten voor schoolreis/feest bedragen € 18,00 per kind. (Groep 1-2)
C. Schoolreis: In de maand mei of juni maken de groepen 3 t/m 7 een uitstapje per bus. Waarheen de
reis dit jaar gaat, is nog niet bekend. Te zijner tijd krijgt u daarover bericht. De kosten voor de groepen
3, 4, 5, 6 en 7 bedragen € 42,00 per kind.
E. Schoolverlaters: Voor groep 8 organiseren we aan het eind van het schooljaar een schoolkamp,
waarop ze apart (zonder andere groepen) voor de laatste maal als groep bijeen zijn. Zij gaan voor drie
overnachtingen naar een kamphuis op fietsafstand. De schoolverlaters nemen afscheid van de school
met een musical en een kerkdienst. Later dit jaar wordt u over deze dagen en het afscheid
geïnformeerd. Kosten schoolverlaters € 90,00 per kind.
Wij verzoeken die ouders, voor wie de kosten van de activiteiten bezwaren opleveren, contact op te
nemen met de directeur. In dergelijke gevallen zal naar een oplossing worden gezocht.

De Sint Willibrordus sluit geen enkel kind uit van de hiervoor genoemde activiteiten.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Is een kind ziek, of is er plotseling iets gebeurd waardoor een kind niet op tijd op school kan zijn? Dan
wordt naar school gebeld (0111-450165).
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Onze school is er voor kinderen vanaf 4 jaar. Als een kind 4 is, mag het naar school. Een kind is dan nog
niet verplicht om te komen. Zodra een kind 5 jaar wordt, is het op de eerste schooldag van de daarop
volgende maand leerplichtig. De gemeente let erop dat u zich houdt aan de regels van de leerplichtwet.
Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren.
U wordt middels de schoolkalender op de website op de hoogte gebracht van alle vakanties en vrije
dagen. In de nieuwsbrief wordt hier nog eens de aandacht op gevestigd. Van de ouders mag verwacht
worden dat zij met de planning van hun activiteiten hier rekening mee houden.
Wijken de ouders/verzorgers van het vakantierooster af, dan zullen ze schriftelijk toestemming moeten
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vragen aan de directeur. Als een kind vaak verzuimt, neemt de directeur of de groepsleerkracht contact
op met de ouder van het betreffende kind. In vervolg hierop nemen we (tijdelijke) maatregelen. Dit
gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt bij de
leerplichtambtenaar gemeld.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.
We werken opbrengstgericht:
We brengen de kenmerken van de leerlingpopulatie in beeld via groepsoverzichten. We stellen doelen
op school-, groeps- en leerlingniveau in de groepsplannen en OPP’s. Deze doelen evalueren we twee
keer per jaar in de leerling-, groepsbesprekingen en in de teamvergadering.
Eigen doelen m.b.t. leerresultaten:
De doelen op groepsniveau en op schoolniveau staan beschreven in het document leeropbrengsten
2022-2023. Deze doelen worden in overleg met leerkrachten, IB en directie opgesteld.De doelen op
leerlingniveau worden in overleg met de leerkracht, ouders en wanneer mogelijk met de leerling
opgesteld en vastgelegd in een OPP.-

5.2

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

De kinderen op de St. Willibrordusschool hebben de afgelopen jaren de IEP-eindtoets gemaakt. We
hebben hier de laatste 3 jaar voldoende gescoord.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
96,2%

RK Basisschool Sint Willibrordus

95,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
55,8%

RK Basisschool Sint Willibrordus

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (49,0%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-b

10,5%

vmbo-b / vmbo-k

15,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t

21,1%

vmbo-(g)t

10,5%

vmbo-(g)t / havo

10,5%

havo

5,3%

havo / vwo

26,3%

5.4

Sociale ontwikkeling
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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
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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Waardering voor elkaar

Teamspeler

Respect voor anders zijn

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de
gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel
uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren.
Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen
belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staan een aantal uitgangspunten centraal:
1.
2.
3.

het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
het creëren van een positieve sociale en morele norm
het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Aan de punten waaraan specifiek aandacht wordt geschonken is in deze schoolgids al uitgebreid
aandacht besteed.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:30

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Omdat we werken met een continu-rooster en de
leerkrachten met de kinderen samen eten, is er geen tussenschoolse opvang.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 februari 2023

26 februari 2023

Meivakantie

29 april 2023

07 mei 2023

Zomervakantie

15 juli 2023

27 augustus 2023
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