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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 de Kweekvijver
Willemeyne Kamerbeek
Directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Kweekvijver
Paling 2
1511LK Oostzaan
 0756841332
 https://www.dekweekvijver.nl
 w.kamerbeek@opspoor.nl
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Schoolbestuur
Stg. Primair Openbaar Onderw. in de Regio Waterland/Oostzaan
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 4.164
 http://www.opspoor.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Willemeyne Kamerbeek

w.kamerbeek@opspoor.nl

Het management van de school is in handen van onze directeur Willemeyne Kamerbeek. Zij heeft de
dagelijkse leiding van de school, is eindverantwoordelijk voor alle zaken in de school en overlegt met de
bouwcoördinatoren en de Intern Begeleider. In dit overleg van het management advies team (MAT)
bespreken we alle zaken die met de organisatie en de schoolontwikkeling te maken hebben. Dit overleg
met de coördinatoren vormt het middenmanagement van de school en heeft een
beleidsvoorbereidende functie.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 27-05 Zaanstreek.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

294

2019-2020

1.2

Profiel van de school

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.
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Kernwoorden
Vertrouwen

Creativiteit

Samenwerking

Aandacht

Missie en visie
Onze visie
Steengoed onderwijs is zorgen dat ieder kind de ruimte krijgt z'n kansen en talenten maximaal te benutten.
De succespijlers hiervoor zijn vertrouwen, creativiteit, samenwerking en aandacht.
Als een vis in het water op De Kweekvijver!
Onze school is dé kweekvijver waar het talent van uw kind tot volle ontwikkeling komt. Dat kan omdat
wij staan voor kwaliteit. Om te kunnen excelleren in kwaliteit zijn onze kernwaarden vertrouwen,
aandacht, samenwerking en creativiteit.
De basis van elke groei ligt bij vertrouwen
De bouwstenen voor zelfvertrouwen zijn het veilig en geborgen voelen van het kind. Wij zijn van
mening dat een kind zich beter ontwikkelt als het leert op een ontdekkende manier, onderzoekend,
bewegend en samen met andere kinderen. Bovendien, omdat door de snelle technische
ontwikkelingen nog niet bekend is wat de banen van de toekomst zijn, is het juist belangrijk om
aandacht te geven aan de talenten en creatieve ontwikkeling van ieder individu.
Een hart voor kunst en cultuur
Naast de kernvakken taal, schrijven, lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur.
Elk jaar voeren we schoolbreed een jaarthema, hier op gebaseerd. Er worden extra gastlessen gegeven
en op een creatieve manier worden de learnings gepresenteerd aan elkaar en aan de ouders. Ook wordt
extra aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling van de leerling via Hallo Muziek. De onderbouw
werkt wekelijks met koorles en leert ritmes en noten zingen. De middenbouw krijgt instrumentles,
gegeven door een vakdocent.
Wij zijn een vreedzame school
Wij werken niet alleen aan de ontwikkeling van kennis maar leren de kinderen om zelf te ontdekken,
zelf keuzes te maken en hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen. Kortom, het
ontwikkelen van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Samenwerking, communicatie,
gevoelens, conflicthantering, groepsvorming, verantwoordelijkheid en diversiteit zijn hierin belangrijk
maar ook de aandacht voor kunst en cultuur.
Elke dag beter
Om te excelleren in de kwaliteit van de lessen, bepalen niet alleen de leerkrachten bij ons het beleid.
Ook de kinderen en ouders zien wij als partner voor verbetering. We hebben een reflecterende houding
en worden daardoor elke dag een stukje beter. Om de kwaliteit van de lessen te garanderen werken er
bij ons vakdocenten voor muziek en bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn we lid van stichting
leerKRACHT waarin wij dagelijks uitgedaagd worden de kwaliteit van de lessen te verbeteren en
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bijvoorbeeld administratieve rompslomp te verminderen. Zo is er meer tijd en aandacht voor dat wat
écht belangrijk is.
Aandacht is onze kracht
Op onze school gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind. We vinden het belangrijk
dat er voor elk kind passend werk is naar inhoud en hoeveelheid. We zijn een brede school en bieden elk
kind de ruimte zijn/haar talenten te ontwikkelingen, binnen en buiten schooltijd. De brede school is een
samenwerking tussen gemeente en de scholen in Oostzaan waarbij na schooltijd activiteiten worden
aangeboden aan onze leerlingen op verschillende gebieden. Na groep 8 zijn de kinderen klaargestoomd
voor het voortgezet onderwijs en staan ze ieder in hun eigen kracht.

Prioriteiten
Een school is altijd in ontwikkeling. Ook voor onze school is dat het geval. Voor 2019-2023 zijn onze
prioriteiten:
Onderwijskundig beleid
•
•
•

•

•
•
•
•

We hebben op basis van verschillende kenmerken reële verwachtingen opgesteld over het niveau
dat onze leerlingen kunnen bereiken. Ons onderwijsaanbod hebben we hierop afgestemd.
De cognitieve tussen- en eindresultaten van ons reken- en taalonderwijs liggen op het verwachte
niveau.
We hebben zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen op alle lagen. De leerkrachten hebben
de verantwoordelijkheid de behaalde resultaten te vergelijken met de verwachte ontwikkeling en
de IB en schoolleiding vervullen hierbij een ondersteunende, sturende en coachende rol.
We hebben een zorgvuldige en transparante procedure voor het verstrekken van de VO-adviezen
voor onze leerlingen. We analyseren of de gegeven adviezen in overeenstemming zijn met de
loopbaan van de leerling.
We hebben transparante gedragsregels voor leerling, leerkracht en ouder.
De Kweekvijver participeert in een systeem waarbij collegiale consultatie op het gebied van
kwaliteitszorg en onderwijskundig beleid wordt onderzocht.
Er is een duurzaam, realistisch en transparant plan waarbij de doelen van ons kunst- en
cultuuronderwijs staan beschreven.
Thematisch werken is onderdeel van ons didactisch aanbod

Organisatiebeleid
De Kweekvijver heeft een gedragen veiligheidsbeleid waarbij ouders, leerlingen en leerkrachten
betrokken zijn en ook zullen blijven.

Identiteit
Openbaar Onderwijs
De Kweekvijver is een openbare school. Dit houdt in dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
achtergrond en/of geloofsovertuiging. Ook is een belangrijk kenmerk van de openbare school dat er
respect is voor andere geloofs- of levensovertuigingen.
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De Vreedzame School
Onze school is, net als u dat bent, voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de
uitgangspunten van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een lesprogramma dat streeft naar
een klimaat in school en in de klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal
staat. Wat ons als team aanspreekt is de positieve insteek van de Vreedzame School. Onze leerlingen
verdelen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in school en ook in de omgeving van school. Ook
leren de kinderen een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. De
kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en zich verantwoordelijk te voelen
voor zichzelf en voor de ander.
Van de peuters tot en met de groep 8 leerlingen wordt er tegelijkertijd aan dezelfde blokken/ thema's
gewerkt.
•
•
•
•
•
•

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In groep 8 wijken laatste twee blokken af; in blok 5 krijgen de leerlingen inzicht in de democratie als
staatsvorm, regels en wetten en blok 6 gaat over afscheid nemen.
Daarnaast leert de Vreedzame School de kinderen hoe ze conflicten samen op kunnen te lossen. Zo
nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het
schoolplein. Soms lukt dat niet en is er hulp bij nodig. Enkele leerlingen uit groep 7 en 8 worden
opgeleid(d.m.v trainingen en een examen) om de rol van leerling mediator te vervullen. Op een
rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te
lossen aan de hand van een stappenplan.
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen
in dat iedereen zich thuis voelt bij ons op school. Een Vreedzame School is voor ons een gemeenschap
waarin iedereen; leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel en alle andere betrokkenen
bij onze onderwijsactiviteiten zich betrokken en verantwoordelijk voelen en op een positieve manier
met elkaar omgaan. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed
kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en op school, op hun eigen
leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Ons team
Op onze school werken ongeveer 20 leerkrachten, waarvan een aantal fulltime en anderen parttime. Zij
hebben voornamelijk een lesgevende taak en dragen alleen of met een duo-collega de
verantwoordelijkheid voor een groep. Daarnaast werkt een aantal leerkrachten met andere
specialistische taken waarvoor zij een extra studie hebben gevolgd. Op school hebben we een
rekenspecialist, een taal/leesspecialist en een cultuurcoördinator. Twee onderwijsassistenten bieden
ondersteuning in de groepen 1 t/m 8.
Op onze school werken twee Intern Begeleiders. Zij coördineren de leerlingenzorg en de afname van
toetsen en testen. Zij zoeken samen met de groepsleerkracht naar manieren om kinderen die
problemen hebben op het gebied van leren of sociaal-emotionele ontwikkeling zo goed mogelijk te
begeleiden.
De directeur bepaalt in overleg met de specialisten, intern begeleiders en het team wat de speerpunten
voor het komende schooljaar (of voor meerdere jaren) zullen zijn. De specialisten schrijven voor dit
onderdeel een verbeterplan dat uitgevoerd gaat worden.
Er is een vakleerkracht voor gymnastiek, die volgens een rooster gymles geeft aan de groepen 2-3 t/m
8. De groepen 1-2 krijgen van onze partner Broeks Events het hele jaar door buiten gymles. Ze leren
hierdoor op verschillende manieren buiten te spelen dan zij gewend zijn tijdens het vrij spelen.
Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor muziek. Muzieklessen brengen kinderen dichter bij hun
creativiteit. Daarom besteden we extra aandacht aan de muzikale ontwikkeling van de leerlingen. Dit
doen we via Hallo Muziek. In de onderbouw krijgen de leerlingen wekelijks koorles en leren zij ritmes en
noten zingen. De bovenbouw krijgt instrumentles. De professionele muziekvakdocenten zijn veelal
orkestmusici die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren.
Omdat we een grote school hebben is er een organisatiestructuur waarbij we in kleinere delen kunnen
overleggen. Wij spreken van onderbouw (groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Elke bouw
heeft een coördinator die het eerste aanspreekpunt is, vergaderingen voorbereidt en overlegt met de
directie.
Het management van de school is in handen van de directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding
van de school. Zij is eindverantwoordelijk voor alle zaken in de school. De directeur overlegt met de
bouwcoördinatoren en de Intern Begeleider. In dit overleg van het management advies team (MAT)
bespreken we alle zaken die met de organisatie en de schoolontwikkeling te maken hebben. Dit overleg
met de coördinatoren vormt het middenmanagement van de school en heeft een
beleidsvoorbereidende functie.
Tenslotte zijn de conciërge administratief medewerkster die het schoolteam ondersteunen.
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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

Verlof personeel
Bij vervanging in verband verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons
schoolbestuur OPSPOOR. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs en lukt het ons niet
altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het
inzetten van ondersteunend personeel, het inhuren van een externe vakdocent, het verdelen van de
groepen of in het ergste geval kinderen naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er
sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
Samenwerking met andere partijen
Broeks Events kleutergym
Omdat we bewegen belangrijk vinden en kleuters tijdens het buiten spelen vaak dezelfde attributen
pakken en met dezelfde kinderen spelen, spelen de kleuters buiten met een gymleerkracht van Broeks
Events. De gymleraar prikkelt te kinderen om anders te spelen dan zij gewend zijn en stimuleert
daarnaast de motorische ontwikkeling en vaardigheden van de kleuters.
Hallo Muziek
Muzieklessen brengen kinderen dichter bij hun creativiteit. Creativiteit is onmisbaar voor de toekomst
van de leerlingen omdat we nog niet weten wat de banen van de toekomst zijn. Daarom besteden we
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extra aandacht aan de muzikale ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen we via Hallo Muziek. In de
onderbouw krijgen de leerlingen wekelijks koorles en leren zij ritmes en noten zingen. De bovenbouw
krijgt instrumentles. De professionele muziekvakdocenten zijn veelal orkestmusici die zich speciaal
voor dit type onderwijs bijscholen en certificeren.
Brede School Oostzaan
De Brede School Oostzaan is geen school of gebouw maar een samenwerking van gemeente,
onderwijs, kinderopvang, zorg, cultuur en sport en biedt kinderen in de basisschoolleeftijd activiteiten
aan na schooltijd. Het doel is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun talenten te
ontplooien. Bij de activiteiten van de Brede School Oostzaan kan elk kind zijn talent ontdekken en
kijken wat hij/zij leuk vindt om te doen.
Vormingsonderwijs bij ons op school
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo
geregeld dat dit vormingsonderwijs op de openbare basisschool wordt gegeven als ouders daarom
vragen. Het vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen.
Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven
kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De
wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten. Vormingslessen zijn
niet verplicht. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er
zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er
onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website
www.vormingsonderwijs.nl.
Interesse? U kunt uw kind aanmelden door een email te sturen naar directie@dekweekvijver.nl.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

8 uur

8 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

6 uur

6 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

Taalvaardigheden
Rekenvaardigheden
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige vorming
Bewegingsonderwijs
Pauze

In de groepen 1/2 ligt de nadruk op het spelend en onderzoekend leren, het meedoen in een groep en
het omgaan met elkaar. We werken, spelen en leren in deze groepen rondom thema’s, vanuit de
belevingswereld van het kind. Ook wordt er 4x per jaar gewerkt met thema’s (ankers) uit de methode
schatkist. Afhankelijk van de periode en de belangstelling van de kinderen kiezen we deze thema’s. In
de groepen is dan ook duidelijk zichtbaar welk onderwerp aan de orde is. Als bijvoorbeeld het
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ziekenhuis centraal staat, is er een hoek speciaal ingericht en doen we allerlei activiteiten rondom ziek
zijn, dokter, e.d.
Wat betreft de ontwikkeling van zelfstandigheid is er met jonge kinderen al veel mogelijk. We leren de
kinderen omgaan met uitgestelde aandacht (niet storen van de leerkracht), waardoor het kind leert zelf
oplossingen te bedenken en zelf verantwoordelijkheid te dragen. Ook jonge kinderen kunnen dit al erg
goed. De leerkracht kan tijdens het zelfstandig werken van de kinderen extra aandacht geven aan een
groepje kinderen voor instructie.
Elke dag werken de kinderen met het Arbeid Naar Keuze systeem (ANK). De kinderen leren zo
zelfstandig te kiezen en kunnen ook na het doen van een activiteit een nieuwe activiteit kiezen. Soms is
hierbij sturing nodig van de leerkracht. Met behulp van het digikeuze-bord kiezen de kinderen uit vele
verschillende activiteiten: spelen in de huishoek, werken in de bouwhoek, schilderen, zand- en
watertafel, leeshoek, plakken en knippen, de luisterhoek, puzzelkast, poppenhuis enz. Regelmatig
organiseren we, op van te voren geplande dagen, extra activiteiten zoals het spelen met van huis
meegenomen speelgoed, het doen van gezelschapsspelletjes of gezamenlijke schoonmaak.
Om de ontwikkelingen van de kinderen in groep 1 en 2 goed te volgen en daarop in te kunnen spelen
maken we gebruik van een observatiesysteem genaamd “KIJK”. Wij nemen de landelijke CITO toetsen
bij kleuters slechts af wanneer blijkt dat kinderen achterblijven of opvallend voorlopen. Als blijkt dat
extra begeleiding nodig is, maken we een hulpprogramma. Hierbij wordt nauw overleg gevoerd met de
interne begeleiding of collega’s. De groepsleerkracht voert dit hulpprogramma uit.
Voor nieuwe ouders van de groepen 1/2 is er een boekje beschikbaar: “Informatie nieuwe kinderen
groep 1/2". Hierin vindt u relevante informatie om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk
te laten verlopen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 30 min

4 uur

3 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

3 u 30 min

8 uur

8 uur

8 uur

7 uur

7 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

3 u 30 min

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

3 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Studievaardigheden
1 uur
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Pauze
2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

Groepen 3 en 4
In de groepen 3 en 4 staat het aanleren van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen centraal
Er is ook ruimte om te spelen, maar het accent verschuift naar leren. Vooral in groep 3 besteden we
aandacht aan het leren lezen. Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen tijdens hun
schoolperiode leren. Er wordt een moderne methode gebruikt, die ruimte biedt aan verschillen in
ontwikkeling. Naast de activiteiten zoals rekenen, lezen, schrijven is er ook ruimte voor wereld
oriënterende activiteiten, handvaardigheid, tekenen, muziek en gymnastiek. Veel van deze vakken
komen terug in de thema tijd waarbij de groepen werken aan een gezamenlijk onderbouwthema.
Daarnaast worden muziek en gymnastiek door een vakdocent gegeven.
In de groepen 3 en 4 gaan we verder op de weg om de kinderen zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid aan te leren. Elke ochtend nemen we met hen door welke activiteiten er die dag
zullen plaatsvinden. Kinderen leren in groep 3 en 4 langer onafhankelijk van de leerkracht hun werk
goed uit te voeren en te plannen. Ze worden begeleid om steeds zelfstandiger te gaan werken. De
leerkracht geeft daarbij extra aandacht aan de kinderen die dat nodig hebben en zorgt er voor dat alle
kinderen regelmatig aandacht en steun krijgen. De leerkracht loopt tijdens het zelfstandig werken een
aantal keer een ronde door de klas.
Gedurende het schooljaar worden de kinderen gevolgd wat betreft hun leerresultaten. Dit gebeurt in de
vorm van methode toetsen en dictees. Daarnaast worden alle kinderen twee maal per jaar (methodeonafhankelijk) getoetst. Wij hanteren het CITO leerlingvolgsysteem en het protocol
leesproblemen/dyslexie. Als het nodig is, wordt in individuele gevallen een apart programma aan een
leerling aangeboden, die door de groepsleerkracht wordt uitgevoerd. De Intern Begeleider is betrokken
bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van de hulpprogramma’s. Ouders worden door de leerkracht
geïnformeerd over het hulpprogramma.
Groep 5 t/m 8
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen wereldoriëntatie erbij. De wereld wordt voor de kinderen steeds
groter. Naast de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen krijgen ook ander vakken een
plek. Het gaat dan om de vakken waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer e.d. De
groepen 7 en 8 krijgen daarnaast Engels.
Aan de zelfstandigheid van de kinderen stellen we steeds hogere eisen. Kinderen leren gedurende een
langere periode zelfstandig met hun werk bezig te zijn, maar leren ook om hun werk te plannen. Deze
vaardigheid is vooral van belang in het voortgezet onderwijs en later bij het uitoefenen van een
beroep.
In groep 8 wordt speciaal aandacht besteed aan de overgang van basisschool naar voortgezet
onderwijs. Kinderen leren welke keuzemogelijkheden er zijn. De leerkracht van groep 8 maakt met alle
ouders afspraken om na te gaan welke vorm van vervolgonderwijs voor hun kind het meest geschikt is.
Alle scholen in Nederland zijn verplicht een eindtoets te doen. Binnen Opspoor nemen alle scholen de
Centrale Eind Toets (CET) van Cito af. Bij het bepalen naar welke vorm van middelbaar onderwijs een
leerling gaat is het schooladvies het belangrijkst.
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2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Muzieklokaal

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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Tinteltuin.
De peuterspeelszaal bevindt zich, net als de buitenschoolse opvang, onder het dak van onze school. De
samenwerking met Tinteltuin en de leerkrachten van de onderbouw is intensief, zodat er sprake is van
een doorgaande leerlijn. Dit vereenvoudigt de overgang van de peuteropvang naar de basisschool, de
gewenning gaat sneller. We doen dit op de volgende wijze:
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•
•
•

De peuteropvang doet mee aan de thema's die we op school voeren
De peuteropvang werkt ook met het kind-volgsysteem KIJK!
De peuters worden via een overgangsrapport overgedragen naar de basisschool
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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.
De Kweekvijver is een openbare basisschool voor regulier onderwijs. De Kweekvijver werkt met homoen heterogene groepen. Wij werken met een weektaak waar onze leerlingen, naast de reguliere lesstof,
verdiepende of remediërende lesstof aangeboden krijgen op drie niveaus. Wij ontwikkelen van groep 1
tot en met groep een actieve en zelfstandige werkhouding.
Tijdens de lessen verzorgt de leerkracht gedifferentieerde instructie op drie niveaus. Daarnaast is er een
onderwijsassistent aan de school verbonden die vijf dagen ondersteuning biedt. Op de Kweekvijver is
een rekenspecialist, een cultuurspecialist, een gedragsspecialist en werken er twee IB-ers nauw samen.
De onderbouw heeft een eigen IB-er en de bovenbouw heeft een eigen IB-er. Op het gebied van gedrag
hanteren wij het beleid Vreedzame school. Wij ontwikkelen een supportgroep wanneer wij pestgedrag
signaleren en oplossingsgericht aanpakken middels de supportgroep.
Daarnaast zijn wij verbonden aan het samenwerkingsverband Zaanstad. Wanneer zich een hulpvraag
aandient waarvoor wij zelf onvoldoende kennis in huis hebben, doen wij een beroep op de expertise van
het samenwerkingsverband.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

4

Intern begeleider

4

Klassenassistent

-

Onderwijsassistent

5

Rekenspecialist

2

Specialist hoogbegaafdheid

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
14

Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en
voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Van
Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en
zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een
belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat
voor onze leerlingen. Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld,
seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te
voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere
escalatie te voorkomen. Wij werken met de Sue Young methode. Bij deze methode worden enkele
leerlingen uit de klas door de mentor / counselor uitgenodigd. Door de mentor wordt aandacht
gevraagd voor een leerling met wie het niet goed gaat. Er wordt niet ingegaan op concrete voorbeelden
van pesten, maar enkel van het feit dat een leerling zich niet prettig voelt op school. De leerlingen die
hiervoor worden uitgenodigd zijn vrienden, neutrale personen en pesters. De bedoeling is dat zij op
verzoek van de mentor meehelpen om de gepeste leerling zich beter te laten voelen op school. De
voorstellen hiervoor komen uit de betrokken leerlingen zelf.
Voor een nadere beschrijving van de methodiek: zie Sue Young,‘Van Pesten naar Samenwerken’

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De antipestcoördinator op onze school is mevr. De Dood . U kunt de antipestcoördinator bereiken via
e.dedood@opspoor.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Delorme. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
m.delorme@opspoor.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op De Kweekvijver zijn we van mening dat de band met ouders en de kwaliteit van onze school wordt
versterkt als wij erin slagen om de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid goed vorm te geven.
Investeren in de ouderbetrokkenheid (thuis, ouders als opvoeder) heeft positieve effecten op de
ontwikkelingskansen en op het welbevinden van onze leerlingen. Ouders worden op veel manieren
betrokken bij school. Op De Kweekvijver zien wij ouders als partner om het leerproces van de leerling
optimaal vorm te geven. Hierbij dragen wij onze kernwaarden uit:
1.
2.
3.

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid tussen leerkracht en ouders, waarbij elkaars verschillende
rollen worden erkend (professional / expert).
Wij werken volgens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht en ouders voor de
schoolontwikkeling van de leerling, het kind.
Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben een verantwoordelijkheid voor elkaar

Dit is onder andere zichtbaar door het startgesprek in het begin van het schooljaar met de leerkracht
waarin de leerling en de ouders de verwachtingen naar elkaar op leerlingniveau uitspreken. Daarnaast
zijn er twee gespreksmomenten met de ouders en leerkracht. De ouders worden geïnformeerd over de
gang van zaken op school middels het ouderportaal, een digitaal communicatiemiddel. Onze betrokken
ouderraad en gemotiveerde medezeggenschapsraad geven kleur aan de ouderbetrokkenheid op De
Kweekvijver. Wij vragen regelmatig begeleiding van ouders bij specifieke schoolactiviteiten en
betrekken ouders bij het opstellen van beleidsplannen zoals sociale media, verkeersveiligheid en de
schoolvisie. Dit gebeurt door het jaarlijks organiseren van een thema-avond met ouderarena waarin
ouders kunnen meedenken over actuele onderwerpen en het organiseren van bijvoorbeeld een
denktank of ouderenquête.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:De ouders worden geïnformeerd over de gang
van zaken op school middels het ouderportaal, een digitaal communicatiemiddel.

Klachtenregeling
Het team van De Kweekvijver zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan
voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd
waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw
zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school opgelost.
In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een uitgebreide
klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR.

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

•
•

Op de Kweekvijver vinden wij dat opvoeding op school en in het gezin elkaar aanvullen. Belangstelling
van ouders voor wat er op school gebeurt, vinden wij van groot belang en werkt stimulerend voor zowel
leerlingen als leerkrachten. Op veel gebieden ondersteunen de ouders de school: hulp bij het
leesonderwijs, hulp bij het computeronderwijs, timmer- en naaiklussen, begeleiding van
sportactiviteiten, schoonmaak van materiaal, hulp bij spelletjesmiddagen, begeleiding bij excursies en
schoolreisjes, begeleiden van kinderen die naar de Greep en naar de Sporthal lopen/fietsen, hulp bij het
maken van ontwikkelingsmaterialen, voorbereiden van werkjes, assistentie bij de schooltuinen en hulp
bij de kerst- en paasmaaltijden. De betrokkenheid van de ouders vindt op verschillende manieren
plaats: via de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, de klassenouders en ouders die helpen tijdens de
lessen of schoolactiviteiten.

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:
•

Excursies, Sportactiviteiten, Culturele activiteiten

•

Musical groep 8, Kinderboekenweek, Koningsspelen,

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan op schoolreis. De kosten hiervan zijn € 35,00
De leerlingen van groep 8 gaan op een driedaags schoolkamp. Hiervoor wordt een extra bijdrage
gevraagd. Deze bijdrage bedroeg in schooljaar 2017/2018 € 120,-.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Voor alle kinderen vanaf 4 jaar is een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens
het gehele schooljaar vanaf het naar school gaan tot en met het naar huis gaan. Deze verzekering is ook
geldig tijdens schoolreizen en uitstapjes. Uitdrukkelijk niet mee verzekerd is het verlies of diefstal van
eigendommen van kinderen. Wees dan ook voorzichtig met het meegeven/dragen van sieraden en
andere kostbaarheden. Het is van belang dat de ouders zelf aansprakelijkheidsrisico's verzekeren d.m.v.
een A.V.P. (Aansprakelijkheid Verzekering voor Personen). Bij het vervoer van kinderen in auto’s
hanteren wij de regels van de Wet Personenvervoer.

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
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toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelden kan via het beveiligde Ouderportaal dat beschikbaar is voor ouders/verzorgers van wie het
kind is ingeschreven bij onze school
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlofaanvragen moeten worden gedaan bij de directie. De directie legt dan uit waarvoor er wel of niet
verlof kan worden gegeven.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Leerlingvolgsysteem
Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden alle kinderen systematisch gevolgd. In de groepen 1/2
gebeurt dit door middel van het observatiesysteem 'KIJK'.
In de groepen 3 t/m 8 wordt het protocol leesproblemen/dyslexie en het protocol leestoetsen (o.a. AVI)
afgenomen. Dit gebeurt 2 tot 4 x per jaar. De Cito toetsen die worden afgenomen in groep 3 t/m 8
worden in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem opgeslagen, zodat we de ontwikkeling van een
kind in beeld kunnen brengen. Zo ontstaat een duidelijke ontwikkelingslijn. Ook kunnen wij onze re
sultaten vergelijken met de resultaten van andere scholen. Hieruit kunnen we conclusies trekken om
ons onderwijs te verbeteren. We toetsen de kinderen in groep 3 t/m 8 op de gebieden technisch lezen,
begrijpend lezen, rekenen en spelling. We gebruiken deze informatie en andere gegevens om na te
gaan welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben van de leerkracht.
Twee keer per jaar worden groepsbesprekingen gehouden. Hierbij worden de resultaten en het
welbevinden van de leerlingen door het team en de intern begeleider (directie) besproken. Leerlingen
waar op cognitief of sociaal-emotioneel gebied zorgen over zijn, worden op afspraak door intern
begeleider en leerkracht besproken.
We gebruiken het leerlingvolgsysteem 'ZIEN!' op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Sinds 1 augustus 2015 is in de wet vastgelegd dat scholen niet alleen aantoonbaar sociaal
veiligheidsbeleid moeten voeren, maar dit ook jaarlijks moeten monitoren met een betrouwbaar
instrument. Dit doen wij aan de hand van de leerlingvragenlijsten. Dit instrument brengt twee keer per
jaar de veiligheidsbeleving van onze leerlingen in kaart.

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.
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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

Na groep 8 verlaten de kinderen de basisschool en gaan ze naar een school voor Voortgezet Onderwijs.
Kinderen nemen dan samen met hun ouders een belangrijke beslissing. De leerkracht van groep 8 helpt
u en uw kind bij deze keuze. Het voorlopig adviesgesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de ouder
(s) vindt vlak na de herfstvakantie plaats. Vanaf schooljaar 2019/2020 geven wij het voorlopig
schooladvies in groep 7.
In januari en februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen die u met uw kind
kunt bezoeken.
Eind februari vindt het definitief adviesgesprek plaats. Leidraad voor het definitieve schooladvies zijn
de gegevens uit het Cito leerlingvolgsysteem. De leerkracht van groep 6, groep 7, groep 8, de intern
begeleider en de directeur zijn betrokken bij de vorming van het schooladvies. Bij twijfel wordt gekeken
naar de methodetoetsen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Na de twee gesprekken en de
bezoeken aan de open dagen wordt de uiteindelijke keuze gemaakt.
Begin maart worden de leerlingen definitief aangemeld. Het is belangrijk om uw kind tijdig aan te
melden.
Eind groep 5 nemen we de NSCCT af (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test). Aan de hand van de
resultaten van deze toets controleren we of de resultaten op de CITO-toetsen tot dan toe stroken met
de cognitieve capaciteiten die het kind heeft. In groep 7 nemen wij de NIO ( Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsniveau ) af. Deze gegevens, samen met de uitkomst van ZIEN! en de
methodetoetsen geven ons een compleet beeld van de ontwikkeling van de leerling.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

2,0%

vmbo-b

10,2%

vmbo-b / vmbo-k

2,0%

vmbo-k

10,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t

6,1%

vmbo-(g)t

24,5%

vmbo-(g)t / havo

16,3%

havo

20,4%

havo / vwo

6,1%

vwo

2,0%

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:

Betrokkenheid

Welbevinden

Onze visie is dat kinderen met plezier naar school gaan en zoveel mogelijk leren op het gebied van
kennis en vaardigheden, waaronder ook sociale vaardigheden.
Wij werken dus niet alleen aan de ontwikkeling van kennis maar leren de kinderen om zelf te
ontdekken, zelf keuzes te maken en hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen.
Kortom, het ontwikkelen van de sociaal emotionele (rechter hersenhelft) ontwikkeling van het kind.
Samenwerking, communicatie, gevoelens, conflicthantering, groepsvorming, verantwoordelijkheid en
diversiteit zijn hierin belangrijk maar ook de aandacht voor kunst en cultuur.
Naast dat wij een Vreedzame school zijn, maken wij voor het bevorderen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen gebruik van Zien! Aan de hand van deze methodiek observeren wij het
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welbevinden, de betrokkenheid en de sociale vaardigheden van de leerlingen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Met ZIEN! bevragen we de leerlingen (die dat kunnen) op vergelijkbare schalen. We kunnen de
resultaten daardoor goed vergelijken en krijgen een duidelijk beeld hoe het met de leerlingen en de
groepen gaat en/of leerkrachten goed observeren. De resultaten worden gebruikt voor het verbeteren
van de veiligheidsbeleving, als dat nodig blijkt te zijn. Onze kernwaarden zijn welbevinden ( sociaal
initiatief, inlevingsvermogen, impulsbeheersing) en betrokkenheid ( sociale flexibiliteit en sociale
autonomie).
Door dit systeem kunnen we snel bepalen welke leerlingen we beter willen observeren of met welke
leerlingen we in gesprek willen gaan. Daarnaast kan er op groepsniveau (als de groep redelijk hetzelfde
blijft) bekeken worden of er trends waarneembaar zijn.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste
onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan
alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en
veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te
analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en
toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de
midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte
plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s. Om
de drie jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s.
We leggen verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het Jaarverslag en in
gesprekken met de ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs
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6

Schooltijden en opvang

Schooltijden
We werken op de Kweekvijver met een continurooster en met het 5-gelijke-schooldagen model. Dat
betekent dat de kinderen lunchen met de eigen groepsleerkracht. Dit doen zij op vooraf afgesproken
tijden, maar in ieder geval tussen 12.00 en 12.30 uur. Tijdens de lunch verzorgt de leerkracht een
educatieve activiteit. Dat kan zijn voorlezen, of instructiefilms van de zaakvakken. Na afloop van de
lunch gaan de kinderen naar buiten.
De ouders zorgen zelf voor brood, drinken en fruit. De leerkracht let er op dat er geen brood e.d.
wordt weggegooid
Kinderen mogen tijdens het buitenspelen het schoolplein niet verlaten
Tijdens de lunch wordt er niet gesnoept. Leerkrachten zien hierop toe ouders geven geen snoep
mee
De school heeft ‘schoolfruit’ waarbij de leerlingen voor € 1,- per week elke dag een vers stuk fruit
of groente krijgen. Hierbij is altijd keuze tussen vier soorten groente of fruit. Dit wordt geleverd
via de lokale groenteman.

•
•
•
•

Buitenschoolse opvang door Tinteltuin
De BSO bevindt zich, net als de peuterspeelzaal, onder het dak van de school. De BSO is voor kinderen
van 4 tot 12 jaar en is een goed alternatief voor de thuissituatie. De BSO wordt gezien als een
verlengstuk van het gezin. Een plek waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en waar de persoonlijke
mentor het vertrouwde gezicht is.
Er is een aanbod aan activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen, maar dit is niet verplicht. Er
heerst een ongedwongen en huiselijke sfeer en de kinderen kunnen hun verhaal kwijt als ze uit school
komen.

6.1

Schooltijden

We werken met een continurooster en het 5-gelijke schooldagenmodel. Dat betekent dat kinderen alle
dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd
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Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1 t/m 8

Ma-Vr

Er is een vakleerkracht voor gymnastiek, die volgens een rooster gymles geeft aan de groepen 2-3 t/m
8. De groepen 12 krijgen van onze partner Broeks Events het hele jaar door buiten gymles. Ze leren
hierdoor op verschillende manieren buiten te spelen dan zij gewend zijn tijdens het vrij spelen.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Tinteltuin, buiten 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 Tinteltuin, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Buitenschoolse opvang De Kweekvijver is gevestigd
in onze basisschool De Kweekvijver. Ze maken gebruik van een speellokaal dat ze delen met de
peuterspelengroep, en van een eigen lokaal in het bijgebouw naast de school. In dit lokaal worden de
oudste kinderen opgevangen. De kinderen spelen op het aangrenzende buitenspeelterrein van school.
Dit terrein is helemaal omheind. Er staat een zandbak en verschillende speeltoestellen. Tevens hebben
ze rijdend materiaal en spullen voor in de zandbak, maar ook hoepels en ballen. Het speelplein is ruim
en er is plek om lekker een potje te voetballen of andere balspelletjes te doen.
BSO De Kweekvijver wordt 41 weken per jaar aangeboden, en is gesloten in schoolvakanties. Er is wel
vakantieopvang op BSO Het Luchtkasteel. Er is ook voorschoolse opvang op BSO Het Luchtkasteel,
deze is open van 7.15 tot 8.30 uur. De kinderen worden naar de basisschool gebracht.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Startgesprekken

17 augustus 2020

Herfstvakantie

10 oktober 2020

Tot en met

18 oktober 2020

25

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Studiedag 1

27 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

Studiedag 2

16 maart 2021

Meivakantie

24 april 2021

09 mei 2021

Hemelvaartweekend

13 mei 2021

14 mei 2021

Pinksterweekend

22 mei 2021

24 mei 2021

Studiedag 3

16 juni 2021

Studiedag 4

09 juli 2021

Zomervakantie

09 juli 2021

28 februari 2021

22 augustus 2021
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