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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 PC Oranje Nassauschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
PC Oranje Nassauschool
De Ruijterstraat 9
2231RT Rijnsburg
 0714082347
 http://www.oranjenassauschool.pcborijns
burg.nl
 info@oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl

Schoolbestuur
Ver. voor P.C. Basisonderwijs te Rijnsburg
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1.224
 http://www.pcborijnsburg.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

Directeur

Mw. Beatrix van Maanen

E mailadres
b.vanmaanen@oranjenassauschool.pcborijnsburg.n
l

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

215

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.

Kernwoorden
Gewoon goed onderwijs

Een sociaal veilig klimaat

Christelijk onderwijs

Bevlogen, deskundig team

Missie en visie
Onze missie:
"Op ONS kun je rekenen, we willen iets voor je betekenen!"
De Oranje Nassauschool is een moderne, open protestants-christelijke basisschool, die valt onder de
Vereniging PCBO Rijnsburg.
Op de ONS leren de kinderen voor het leven. Natuurlijk geven wij kinderen de kennis en vaardigheden
mee die ze nodig hebben om zich staande te houden in de samenleving en stimuleren wij
talentontwikkeling. Maar bovenal helpen we hen om de eigenheid, het vertrouwen, het respect en het
verantwoordelijkheidsbesef te ontwikkelen waarmee ze een positieve bijdrage aan een menswaardige
wereld kunnen leveren. De basis daarvoor is voor ons het geloof in de onvoorwaardelijke liefde van
God. Die inspireert ieder van ons op zijn of haar eigen manier om kinderen het vertrouwen mee te
geven dat ze geliefd en gekend zijn, dat ze zich op hun eigen manier mogen ontwikkelen en daarbij ook
fouten mogen maken.
Onze school staat open voor alle leerlingen, tenzij het schoolondersteuningsprofiel (SOP) verheldert
dat wij een kind niet de juiste ondersteuning of het juiste onderwijs kunnen bieden. Ons team gaat voor
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goede resultaten en daagt ieder kind uit op zijn of haar eigen niveau. Dit doen wij in samenwerking met
de ouders en verzorgers. Daarnaast investeren we in de culturele, creatieve en lichamelijke
ontwikkeling van de leerlingen, samen met onze partners in de gemeente Katwijk. We besteden ook
veel aandacht aan de ontwikkeling van leerlingen tot fijne mensen in onze maatschappij.

Prioriteiten
Op onze school geven we 'gewoon goed onderwijs', de leerresultaten zijn goed. Onze manier van
instructie zorgt ervoor dat alle kinderen de lesdoelen kunnen behalen. Wanneer een kind iets extra’s
nodig heeft: uitdaging of hulp, dan organiseren we dat binnen onze grenzen (zie ons
Schoolondersteuningsprofiel). De school werkt met actuele methodes. Adequate ICT ondersteunt ons
onderwijs.
Op onze school ontwikkelen kinderen zich tot ''Kanjers''. Zo hebben en houden we een veilig
schoolklimaat voor ieder kind. We investeren in de relatie tussen kind-ouder-school om zo de motivatie
van de kinderen te verhogen en hun gevoel van welbevinden te monitoren en bevorderen. Dit doen wij
onder andere door het voeren van oudergesprekken en Kindgesprekken.
Onderwijsontwikkeling uit schoolplan (nog doen)
Op onze school realiseert het team haar doelen binnen een professionele cultuur. Een cultuur die zich
onder andere kenmerkt door collegiale feedback en -ondersteuning, eigenaarschap en empowerment,
als ook door het borgen van beleid en kwaliteit. Een goed passend personeelsbeleid is hierbij
voorwaardelijk om lerarentekorten te beperken, werkdruk te verminderen en de kwaliteit van het
personeel ''hoog'' te houden.

Identiteit
De Oranje Nassauschool is een moderne, christelijke school. We leven en werken vanuit ons geloof in
God en de Bijbel. Daarbij nemen we Jezus als voorbeeld om naar te leven: met naastenliefde, aandacht,
respect en tijd voor elkaar. Dit geldt zowel binnen als buiten de school. We willen eerlijk en
verdraagzaam met elkaar omgaan, elkaar kunnen vergeven en samen werken aan een zinvolle
toekomst.
Hoe vullen wij onze identiteit op school concreet in?
Waarden & normen: We besteden tijd en aandacht aan hoe we omgaan met elkaar, inzet voor een
ander en respect hebben voor de mening en levensovertuiging van mensen die anders zijn. Onze
waarden en normen komen aan de orde bij de Kanjertraining en ook bij de gesprekken n.a.v. de
Bijbelverhalen.
Bijbelverhalen vertellen: Naast het goed doorgeven van de leerstof geven we ook de verhalen uit de
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Bijbel door. Hiervoor gebruiken we de methode Startpunt. Meerdere keren per week wordt een verhaal
verteld en proberen we een vertaalslag te maken naar vandaag de dag: wat kunnen wij van dit verhaal
leren?
Begin & einde van de schooldag: In alle groepen wordt de dag begonnen en geëindigd met een
gebed, gedicht, lied o.i.d. Hierbij is er voor de kinderen gelegenheid om punten in te brengen die in hun
belevingswereld spelen.
Feesten: We vieren heel bewust de christelijke feestdagen. Dit kan zowel in school als in de kerk
gebeuren. Bij deze vieringen ligt de nadruk op de christelijke betekenis van de feesten.
Contact met de kerk: We hebben regelmatig contact met de kerken van Rijnsburg. We organiseren
een startdienst aan het begin van het schooljaar en houden een themadienst in februari. Voor deze
diensten bent u ook altijd van harte uitgenodigd.
Zending: Op maandag mogen de kinderen zendingsgeld mee naar school nemen. In elke groep wordt
er dan aandacht aan besteed d.m.v. een lied of een gebed.
Gebedsgroep ouders: Er is een gebedsgroep verbonden aan de Oranje Nassauschool. De
gebedsgroep komt 1x per maand bij elkaar. De leden van de gebedsgroep bidden voor alles wat direct
of indirect te maken heeft met het onderwijs en specifiek met de ONS. Door middel van het gebed wil
de gebedsgroep het werk, de kinderen en leerkrachten op school ondersteunen.
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
De formatie is op onze school zo ingericht dat leerlingen doorgaans met maximaal twee leerkrachten te
maken hebben. Bij vooraf bekend verlof, vervangen duopartners elkaar.
Bij ziekte van een leerkracht ligt dat anders. Indien een leerkracht ziek is, doen we ons uiterste best om
vervanging voor de groep te vinden. Dat is niet makkelijk: invallers zijn nauwelijks beschikbaar. Is een
leerkracht afwezig, dan volgen we onderstaande procedure:
•
•
•
•
•

de duo partner wordt gevraagd om de eigen groep waar te nemen;
een parttime leerkracht wordt gevraagd de afwezige collega te vervangen op een niet reguliere
werkdag;
er wordt externe vervanging gezocht (leerkracht);
een ambulante leerkracht vervangt de afwezige collega;
de onderwijsassistent vervangt de afwezige leerkracht.

Lukt het niet om een goede oplossing te vinden voor de groep, dan is er geen onderwijs mogelijk en
blijven kinderen thuis.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd
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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

Taalontwikkeling (taal
en lezen)

8 uur

8 uur

30 min

30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

30 min

30 min

2 uur

2 uur

5 u 15 min

5 u 15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Rekenen
Bewegingsonderwijs
Muziek
Godsdienst
Werken met
ontwikkelingsmateriaal
Kanjertraining
Schrijven

Kleuters leren veel door samen te werken en te spelen. Daar is ook veel tijd voor. Kinderen in groep 1 en
2 krijgen dagelijks tijd om vrij te spelen: binnen en buiten. Daarnaast wordt er elke dag tijd in geruimd
voor de verschillende vakgebieden.
Samen in gesprek zijn, is de beste basis voor een goede taalontwikkeling. Met elkaar in gesprek zijn
tijdens kringactiviteiten, tijdens het spelen en werken, tijdens het buitenspelen, dat is wat er de hele
dag gebeurt in een kleutergroep. Naast al deze spontane activiteiten worden er in een kleutergroep ook
doelgericht lessen aangeboden. U kunt denken aan: het voorlezen van verhalen en prentenboeken, het
leren van letters, het aanleren van nieuwe en moeilijke woorden, rijmen etc.
Onder "werken met ontwikkelingsmateriaal" vallen de volgende activiteiten: het vrij spelen in de
verschillende hoeken, het spelen met overige materialen en de verwerkingslessen die leerkrachten
aanbieden: door kleuters vaak "werken"genoemd.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 45 min

7 u 30 min

8 uur

7 uur

7 uur

7 uur

Lezen
Taal
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Rekenen/wiskunde
5 uur

6 uur

5 uur

6 uur

6 uur

6 uur

30 min

1 uur

2 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

3 uur

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

45 min

45 min

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
2 u 30 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

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

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

Kanjertraining
Pauze
Studievaardigheden
Geestelijke stromingen

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Computerlokaal
Twee ruime speelpleinen

De bibliotheek bevindt zich in de school, waardoor leerlingen gemakkelijk geleende boeken wisselen.
De bibliotheek ondersteunt ons bij het actueel houden van de collectie.
Het speellokaal wordt vooral gebruikt door de kleuters. Zij krijgen één keer per week gymnastiekles van
de eigen leerkracht. Hogere groepen kunnen in het speellokaal terecht voor o.a. "muziek en bewegen"
en "dramalessen".
Ons computerlokaal wordt niet meer als zodanig gebruikt. We beschikken nu op elke verdieping over
voldoende chromebooks voor onze leerlingen. Zodra het computerlokaal een nieuwe bestemming
heeft, krijgt het lokaal een nieuwe, passende naam.
De ONS heeft een speelplein voor de groepen 1 t/m 4 en een plein voor de groepen 5 t/m 8. In de pauzes
zijn er maximaal twee groepen tegelijk buiten. Daarmee hebben onze leerlingen veel ruimte voor
ontspanning en spel.
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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 het gebouw van de school.
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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.
Op de Oranje Nassauschool is de basisondersteuning goed op orde. De school is in staat om kinderen
met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften onderwijs te bieden. We erkennen dat we niet in staat
zijn om alle leerlingen met hun ondersteuningsbehoeften op te vangen. Per individuele situatie
bekijken wij of we in staat zijn te voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind.
In het schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven:
•
•
•
•
•
•

wat onze visie is op het bieden van passend onderwijs;
op welke wijze wij het budget voor ondersteuning van de leerlingen inzetten op school;
welke beschermende factoren mogelijk kunnen bijdragen aan het uitvoeren van de
ondersteuning;
welke belemmerende factoren mogelijk een goede uitvoering van de ondersteunen kunnen
beperken;
welke grenzen aan de ondersteuning de school onderkent;
welke mogelijkheden er zijn als de grenzen van ondersteuning op onze school zijn bereikt.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel is als bijlage opgenomen.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

7

Intern begeleider

5

Onderwijsassistent

10

Orthopedagoog

5

Remedial teacher

7

Taalspecialist

9

3.2

Veiligheid
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Anti-pestprogramma
De Oranje Nassauschool maakt gebruik van Kanjertraining. De Kanjertraining is meer dan alleen een
antipestmethode. Het is de leidraad om pedagogisch beleid te maken op onze school. De
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te
houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Het leren van sociale vaardigheden speelt hierin een
belangrijke rol. De lessen van de Kanjertraining gaan uit van een positieve levensvisie.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Twee keer per jaar wordt de sociale
veiligheidsbeleving via de vragenlijst Sociale Veiligheid van Kanvas (Kanjertraining) afgenomen in de
groepen 5 t/m 8. Op basis van (onder andere) de uitkomsten van deze monitor bespreken we of we de
aanpak binnen de school moeten bijstellen. Eén keer in de twee jaar wordt er via WMK een
tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders, leerlingen en leerkrachten.
In het schooljaar 2020/2021 nemen we ook de enquêtetool van Vensters af.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Bouwmeester. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via m.bouwmeester@oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Bouwmeester. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via m.bouwmeester@oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Als team hechten we grote waarde aan educatief partnerschap met ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat
een goede relatie tussen ouders en school een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.
Hierbij staat steeds centraal wat ieder van ons kan doen om de doelen die zijn gesteld te behalen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op de verschillende manieren geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.
•
•

•

Rapport: De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport.
Gesprekken: ouders worden regelmatig uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van
het kind. Voor kinderen die zich volgens verwachting ontwikkelen hanteren we hierbij een vaste
cyclus: In november, in februari (na het eerste rapport) en na het tweede rapport aan het einde
van het schooljaar naar behoefte. Uiteraard kunt u als ouder altijd tussentijds een gesprek
aanvragen. De gesprekken met ouders van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte
worden frequenter gevoerd en zijn ook anders van opzet.
We bieden ouders ook op andere manieren de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de
ontwikkeling van hun kind. Drie keer per jaar organiseren we inloopmomenten. Ouders kunnen
dan samen met hun kind het schoolwerk bekijken. Daarnaast mogen ouders eens per een kijkje
komen nemen in de klas (Kom in de Klas).

Communicatie vanuit school verloopt via "Socal Schools", een digitaal en afgeschermd ouderportaal.
Via "Social Schools" worden berichten en nieuwsbrieven naar ouders verstuurd en kunnen ouders zich
aanmelden voor o.a. de oudergesprekken, absenten doorgeven etc. De jaarkalender is ook terug te
vinden op "Social Schools".

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken in de klas of op school. We stellen
het op prijs dat u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt. De meest directe manier is eerst
te overleggen met de desbetreffende groepsleerkracht. Indien nodig kunt u bij de directie terecht.
Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te
leggen aan de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, voor meer informatie kunt u kijken op
de site www.onderwijsgeschillen.nl . Het bevoegd gezag is verplicht om leerlingen en personeel te
beschermen tegen seksuele intimidatie en de gevolgen daarvan. Het beleid dient erop gericht te zijn
dat leerling en leerkracht zijn of haar werkzaamheden onder optimale condities kan verrichten en dat
een ieder recht heeft op een respectvolle behandeling. Als er een incident plaatsvindt waardoor deze
onderlinge relatie verstoord wordt, dan kan er contact opgenomen worden met een
vertrouwenspersoon. Bij ons op school is dat juf Marja Bouwmeester. Deze contactpersoon adviseert
en bemiddelt bij eenvoudige klachten. Deze contactpersoon is verplicht klachten te melden bij het
bevoegd gezag en eventueel de directie. In ernstige gevallen kan er voor gekozen worden om een
externe vertrouwenspersoon van de GGD in te schakelen. Klachten over zedendelicten dienen direct
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gemeld te worden bij deze vertrouwenspersoon. Deze heeft een geheimhoudingsplicht en is
onafhankelijk van het bevoegd gezag.

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

•
•

Op onze school is een ouderraad (OR) actief met het organiseren en/of ondersteunen van bepaalde
activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, kerst- en paasfeest, de sportdag en het
zomerfeest/schoolfeest. Een belangrijke taak van de ouderraad is het bijstaan van het schoolteam door
ouderhulp te coördineren en te stimuleren.
De Medezeggenschapsraad richt zich met name op het gevoerde beleid. Voorbeelden van zaken die in
de MR besproken worden zijn o.a.: Hoe zet de school het personeel in (formatieplan); Hoe wordt er
binnen de school gewerkt aan passend onderwijs voor alle leerlingen? Schooltijden, vakantierooster
etc.

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 € 32,00
Daarvan bekostigen we:
•

Pasen

•

Sportactiviteiten

•

Themadag

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreis en schoolkamp: Jaarlijks gaan de groepen 1 tot en met groep 7 op schoolreis. We gaan met
de bus en er gaan voldoende hulpouders mee om alles goed en veilig te laten verlopen. De kosten van
het schoolreisje worden doorberekend aan de ouders en zijn afhankelijk van de bestemming en de
kosten voor het vervoer. Indien uw kind om welke reden dan ook niet mee kan op schoolreis, wordt er
gezorgd voor opvang op school. Het is immers gewoon een lesdag. In groep 8 gaan de leerlingen op
schoolkamp. Op de ONS bestaat de mogelijkheid om te “sparen” oor het schoolreisje en het
schoolkamp door elke maandag een bedrag te betalen aan de groepsleerkracht.
Schoolfotograaf: Eens per schooljaar komt de schoolfotograaf en maakt portretfoto's van alle
leerlingen en een klassenfoto van elke groep. Het staat ouders vrij om de schoolfoto's al dan niet af te
nemen. De kosten zijn voor de ouders.

De hoogte van de ouderbijdrage is als volgt:
1 kind op school:

€ 32,00

2 kinderen op school: € 57,50
3 kinderen op school: € 82,50
4 kinderen op school: € 108,00

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een ongevallenverzekering (deze biedt alleen dekking m.b.t. letselschade) en een
aansprakelijkheidsverzekering (hierbij moet er sprake zijn van verwijtbaar/nalatig handelen).

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.

14

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:
Mocht uw kind door ziekte of om een andere reden niet op school kunnen komen, wilt u ons hier dan
vóór schooltijd (dus vóór 08.30 uur) van op de hoogte brengen? Dat kan (bij voorkeur) via “Social
Schools” of telefonisch: 071-4082347. Krijgen wij niet tijdig een melding van u door, dan neemt de
conciërge contact met u op.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Een verzoek om verlof moet tijdig en schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van de school.
Hier is een verlofformulier voor beschikbaar. Dit formulier kunt u ophalen op school of aanvragen via de
mail (Social Schools).
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Gedurende elk schooljaar worden toetsen afgenomen: methode-toetsen en verschillende methodeonafhankelijke toetsen (o.a. Cito-toetsen en leestoetsen). We gebruiken toetsen om, aan de hand van
de resultaten, de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. De resultaten van de toetsen worden
geanalyseerd en gebruikt om gerichter met (individuele) kinderen te kunnen werken. Daarnaast
worden de overzichten gebruikt om groeps- of schooloverstijgende zaken aan te pakken, bijvoorbeeld
het vernieuwen van methodes of scholing van de leerkrachten. De resultaten die we behalen, kunnen
we vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land. Daarmee zien we of
ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden.

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.
Alle leerlingen van de Nederlandse basisscholen nemen deel aan de eindtoets. Er is keus uit vijf, door de
overheid goedgekeurde, toetsen. De ONS gebruikt de cito-eindtoets die aansluit bij het citoleerlingvolgsysteem vanaf groep 3. De scoreschaal die gebruikt wordt loopt van 500 tot 550. De scores
worden berekend door de uitslagen van alle deelnemende leerlingen met elkaar te vergelijken. De
gemiddelde landelijke score ligt elk jaar rond de 535.
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.
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5.3

Schooladviezen

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO). Ze hebben de keuze uit
velerlei scholen. Om het juiste niveau voor het VO mede te kunnen bepalen, wordt vanaf groep 1 de
ontwikkeling van uw kind gevolgd. Observaties en resultaten worden opgeslagen in ons
Leerlingvolgsysteem. Aan het einde van groep 7 geven wij een voorlopig schooladvies aan ouders en
leerlingen. In november in groep 8 wordt het definitieve schooladvies gegeven. Het advies is samen
met de score van de toets belangrijk. We willen uiteraard graag dat elk kind in het voor haar/hem goede
VO verder kan leren.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

7,4%

vmbo-k

7,4%

vmbo-(g)t

25,9%

havo

7,4%

havo / vwo

22,2%

vwo

29,6%

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:

Goede, rustige sfeer

Zorgzaamheid voor elkaar

In alle groepen wordt de ‘Kanjertraining’ gegeven door de eigen leerkracht. De Kanjerlessen zijn
effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan
uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen,
leerkrachten als ouders. Met de Kanjertraining willen wij de volgende doelen bereiken:

17

•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen kunnen zichzelf zijn.
Leerlingen voelen zich veilig.
Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
De leerkracht wordt gerespecteerd.
Pestproblemen worden hanteerbaar.
Pestproblemen worden opgelost.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Onze ambities zijn:
•
•
•

•

5.5

Wij zorgen door een op preventie gericht beleid voor een goed pedagogisch klimaat in de school.
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling met de methode "Kanjertraining"
Onze school beschikt over het LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanvas). De vragenlijst
wordt twee keer per jaar afgenomen en de resultaten worden besproken tijdens de team- en
groepsbesprekingen. Bij uitval wordt er een plan van aanpak opgesteld waarbij regelmatig
geëvalueerd wordt.
In lijn van de Kanjertraining hanteert de school ook een gedragsprotocol, een pestprotocol en een
ouderbeleid.

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.
Hoe we op de Oranje Nassauschool kwaliteitszorg vorm geven is opgenomen in ons schoolplan 20192023 (zie bijlage). We werken daarmee continu en planmatig aan vernieuwing en versterking van ons
onderwijs. Gedurende het schooljaar 2020-2021 werken we o.a. aan de volgende thema's:
•
•
•
•
•
•

implementatie de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior en koppelt hieraan het
versterken van het instructiemodel EDI (Effectieve Directe Instructie);
oriëntatie zich op een ander groepsplan waarbij vastgesteld wordt welke data we verzamelen,
hoe we analyseren en hoe we vervolgens het onderwijs planmatig inrichten;
continuering en verdieping van het gebruik van het observatie instrument “Mijn Kleutergroep”;
scholing begrijpend luisteren en begrijpend lezen (afronding van ingezette traject in het
schooljaar 2019-2020);
vaststellen van onze visie op ICT/digitale geletterdheid en op basis daarvan het ICT-beleidsplan
opstellen en uitvoeren;
optimaliseren van de professionele cultuur op school middels collegiale consultatie en
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feedbackgesprekken; oriëntatie op een andere aanpak van de zaakvakken mogelijk i.c.m.
wetenschap en techniek, cultuureducatie, expressie en de ontwikkeling van 21st eeuwse
vaardigheden.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:45

- 14:45

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:45

- 14:45

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 14:45

- 14:45

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:45

- 14:45

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

dinsdag en vrijdag

Alle gymnastieklessen aan de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht gymnastiek.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps en KOK Kinderopvang, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Tussenschoolse opvang/overblijven: op de ONS
blijven alle kinderen over. Ouders die dat willen, kunnen hun kind tussen de middag ophalen om thuis
te lunchen. Alle groepen lunchen met hun leerkracht en spelen, volgens een rooster, een half uur buiten
onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en een vrijwilliger (doorgaans een ouder). De
lunchpauze is voor de groepen 1/2, 6 en 7 van 12:15 uur - 13:00 uur en voor de groepen 3.4 5 en 8 van
12:30 uur - 13:15 uur. Aan het overblijven zijn kosten verbonden.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Studiedag, leerlingen vrij

16 september 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

04 januari 2021

Studiedag, leerlingen vrij

04 februari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

02 april 2021

05 april 2021

Studiedag, leerlingen vrij

13 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Paardenmarkt

09 juni 2021

Studiedagen, leerlingen vrij

25 juni 2021

28 juni 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021

6.4

Tot en met

16 mei 2021

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Leerkrachten

Dagelijks

vanaf 14:45 uur

Directeur

Dagelijks

vanaf 8:30 uur

Inter Begeleider

Dinsdag, woensdag, donderdag

Vanaf 8:30 uur
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Als ouders vragen hebben, kunnen zij, na schooltijd, altijd terecht bij de leerkracht van hun kind(eren).
Drie keer per jaar zijn er gesprekken met ouders/verzorgenden gepland.
Bij de directeur of de Intern Begeleider kunt u binnenlopen voor een gesprek. Is er op dat moment geen
mogelijkheid om in gesprek te gaan, dan maken we een afspraak.
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