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Beste ouders,

Met plezier presenteren wij u de schoolgids van de Liduinaschool-Juno voor het schooljaar 2022-2023. 
In deze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs op onze school en de praktische zaken die 
daarbij voor u van belang zijn. Mocht u via deze gids voor het eerst kennismaken met onze school dan 
heten wij u van harte welkom. We hopen dat uw kind zich bij ons snel thuis zal voelen.

Deze gids geeft u een beeld van hoe er op onze school gewerkt wordt, welke accenten we leggen en 
wat we met kinderen, in samenwerking met ouders, willen bereiken. Wij hopen dat deze schoolgids u 
de informatie biedt die u belangrijk vindt.

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. We vinden het 
belangrijk dat school en ouders goede contacten onderhouden en hopen dat u zich mede hierdoor bij 
de school betrokken voelt. Nieuwe ouders en verzorgers die willen kennismaken met onze school 
nodigen wij graag uit voor een persoonlijke kennismaking, waarin wij meer over onze school vertellen 
en laten zien. U bent van harte welkom! 

Met vriendelijke groet,

Silvia Homan

Directeur Liduinaschool - locatie Junoplantsoen

Voorwoord
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Contactgegevens

Rk Basisschool Liduina
Junoplantsoen 30
2024RR Haarlem

 0235273612
 liduina2@liduinaschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Silvia Homan liduina2@liduinaschool.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

189

2021-2022

De Liduinaschool bestaat uit 2 locaties namelijk de Timorstraat en het Junoplantsoen. De 
leerlingenaantallen en de uitstroomgegevens zijn gemiddelde gegevens van beide scholen. Hieronder 
vindt u de informatie die alleen voor het Junoplantsoen geldt:

De Liduinaschool-Juno telt op 1 oktober 2021 (teldatum) 234 leerlingen.

Onze school heeft een positief imago in de buurt. We streven naar een maximale groepsgrootte van 
circa 28 leerlingen. De instroom van kleuters stemmen we hier op af. Aankomend schooljaar zullen er 9 
jaargroepen geformeerd worden in de school. Omdat we de overzichtelijkheid van het gebouw en de 
gemoedelijke sfeer op school belangrijk vinden en omdat we voldoende ruimte voor onze kinderen in 
de centrale gedeeltes van ons gebouw en op het plein willen bieden, zijn er op dit moment geen 
plannen om als school groter te worden. Wel is er ambitie om de bestaande (buiten)ruimtes zo 
optimaal mogelijk in te richten, passend bij waar wij als school voor staan.

Schoolbestuur

Stg. Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten
Aantal scholen: 4
Aantal leerlingen: 876
 http://www.sintbavoschool.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.
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Kenmerken van de school

Brede talentontwikkeling

Samenwerkend lerenOptimaal pedagogisch  klimaat

Positiviteit & respect Betrokkenheid ouders & kind

Missie en visie

Missie:

Met creativiteit en flexibiliteit bereiden we de kinderen voor op een veranderende maatschappij. Om nu 
in het klein, en straks in het groot, een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze 
samenleving

Visie:

Wij willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen en waar hun cognitieve, creatieve en sociaal-
emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Om nu in het klein en straks in het groot een 
actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving, leren we de kinderen op een 
respectvolle manier open te staan voor elkaar en op een positieve wijze om te gaan met verschillen in 
uiterlijk, ras, religie, opvattingen, sekse en competenties. 

Hoe ziet dit er uit:

-Wij zijn een school die een plezierig, en veilig, speel - leer klimaat biedt;

-Wij staan voor een brede talentontwikkeling van kinderen;

-Wij stimuleren het samenwerkend leren;

-Wij werken vanuit positiviteit en respect voor elkaar;

-Wij werken samen met ouders en kind;

1.2 Missie en visie

Identiteit

De Liduinaschool-Juno is een moderne katholieke school. Onze identiteit vormt een inspiratiebron voor 
de waarden en normen die wij willen uitdragen: respect voor mensen die verschillen in aanleg en 
achtergrond, in gevoel en overtuiging; aandacht voor iedereen en meer voor wie dat het meest nodig 
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heeft. 

De populatie van de school bestaat uit kinderen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen; een 
relatief klein gedeelte van onze leerlingen en hun ouders is actief betrokken bij de katholieke kerk. Wij 
proberen recht te doen aan de verscheidenheid van religieuze opvattingen die voorkomen binnen de 
samenleving als geheel en onze eigen school in het bijzonder. 
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Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen 
worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school 
extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs. Wij kiezen er voor om te werken 
volgens het leerstofjaarklassen systeem.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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

Taalonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min

Rekenen en wiskunde
1 u 30 min 1 u 30 min

Taal/leesonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min

Schrijven
30 min 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Levensbeschouwelijke 
vorming 45 min 45 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 30 min

Verkeer
45 min 45 min

Kunstzinnige oriëntatie
3 uur 3 uur 

Muziek, spel en 
beweging 8 uur 8 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 3 uur 3 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 10 min 1 u 10 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

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

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
1 uur 1 uur 40 min 40 min 40 min 40 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min

Verkeer
1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

Burgerschap & 
integratie 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Kunstzinnige oriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Verlof personeel

Door verschillende soorten taken, scholing en verlof en parttime banen is het niet meer zo, dat iedere 
leerkracht vijf dagen per week, gedurende het hele schooljaar in dezelfde groep werkt. Iedere 
leerkracht volgt wekelijks een schema waarin in grote lijnen het programma staat aangegeven. Bij 
(onvoorziene) afwezigheid van de leerkracht kan de vervangende leerkracht daarvan gebruik maken, 
zodat de gebruikelijke gang van zaken zoveel mogelijk voortgang vindt. Bovendien is er een invaller 
instructie met een toelichting op de werkwijzen en regels met deze groep. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Team:

1-2A: Judith Schrama & Claudia Wesselius

1-2B: Mirjam Timmer

3A: Ike Veenendaal & Monique Hulshof

4A: Tineke Bos & Marten Visser

5A: Marja Apeldoorn & Annemieke van der Linden

6A: Edith Baartmans & Monique Hulshof

7A: Mignon Delver & Marten Visser

8A: Geertje Ottolander & Annemieke van der Linden

8B: Daniël Strengman

Vakleerkrachten gym: juf Mathilde Kramer 

Talentbegeleidster: juf Geertje Ottolander

Conciërge: meester Adrie v Roon

Onderwijsassistente: juf Els vd Hooft

Intern begeleiders: juf Marloes v Egmond
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

-Onderwijsaanbod laten aansluiten bij de leerling populatie.

-Goed zicht hebben op de ontwikkeling van de kinderen zodat zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen.

-Aandacht voor het pedagogisch- en didactisch handelen van de leerkracht (oa. klassenmanagement, 
DI = direct instructie model).

-Samenwerkend leren is een onderdeel van ons onderwijs. En dit doel behalen we oa. door het inzetten 
van Hoekenwerk (projectmatig & groep doorbrekend werken). 

-Pedagogisch leer- & leefklimaat (hieronder vallen ook de pijlers burgerschapsvorming & sociale 
veiligheid) goed op peil houden.

-Integreren van kunst & cultuur in het onderwijsaanbod.

-Integreren van digitale geletterdheid in het onderwijsaanbod.

Doelen in het schoolplan 

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

Vervanging bij uitval personeel:

Als al de vervangingsmogelijkheden uitgeput zijn, worden kinderen naar huis gestuurd. Dit moet altijd 
een dag van tevoren aangegeven zijn naar de ouders. Indien er sprake is van afwezigheid door 
plotselinge ziekte van meerdere leerkrachten worden kinderen pas na telefonisch contact met de 
ouders/verzorgers op de eerste dag naar huis gestuurd. Kinderen die dan, na tijdige berichtgeving, 
nergens kunnen worden opgevangen, zullen dan op school verdeeld worden over de aanwezige 
groepen. Bij calamiteiten kan de directeur afwijken van het bovenstaande en achteraf verantwoording 
afleggen.
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Onze ambitie is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren. Om de kwaliteit te bewaken en 
deze continu te kunnen verbeteren is een goed systeem voor kwaliteitszorg van groot belang. 

In de kern is kwaliteitszorg op de Liduinaschool te herleiden tot vijf simpele vragen: 

Doen we de goede dingen?

Doen we die dingen ook goed?

Hoe weten we dat?

Vinden anderen dat ook?

Wat doen we met die wetenschap?

De kwaliteitszorg op de Liduinaschool voldoet aan de eisen die de inspectie stelt ten aanzien van 
kwaliteitszorg. De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor 
kwaliteit: 

-De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.

-De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen.

-De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

-De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

-De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

-De directeur is er verantwoordelijk voor dat het kwaliteitszorgsysteem uitgevoerd wordt. Voor de 
leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school als geheel. 

Dit vanuit de opvatting, dat voorwaarde voor ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake 
is van een professionele cultuur. Kenmerkend daarvoor zijn: 

-Ontwikkelend vakmanschap; 

-Betrokkenheid; 

-Verantwoordelijkheid, niet alleen voor de eigen taak, maar ook voor het onderwijs op de school als 
geheel, bereidheid tot reflecteren op het eigen handelen.

Hoe bereiken we deze doelen?
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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.

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel:

De Liduinaschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-
Kennemerland. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van 
passend onderwijs op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het 
ondersteuningsplan Primair Onderwijs 2019-2023:

https://www.passendonderwijs-zk.nl

Hoe geven we vorm aan ons gedifferentieerd aanbod, afgestemd op onze populatie?

In het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland spreken we van een basisaanbod, een 
breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. Het landelijk 
referentiekader is te vinden via: www.poraad.nl

Aan de hand van de analyse van de leerling populatie maken we keuzes op het gebied van het aanbod 
en het handelen in de plus, de basis en de breedte groepen van de school en/of groep. Dit betreft dus de 
beschrijving van de BASISKWALITEIT. Daarbij komt nog de beschrijving van de basisondersteuning en 
de extra ondersteuning van de school.

De volgende onderdelen komen aan bod in dit deel van het SOP: 

-leerresultaten

-leerstofaanbod

-zicht op ontwikkeling

-het pedagogisch handelen 

-het didactisch handelen 

-het klassenmanagement

-hb/ mb onderwijs
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Logopedist

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onderwijs aanbod:

Met het gegeven van een lage schoolweging en een gemiddelde spreiding behoeft onze populatie een 
passend aanbod. In diverse kwaliteitskaarten hebben we beschreven hoe het onderwijsaanbod op de 
Liduinaschool eruit ziet en op welke wijze wij daar uitvoering aan geven. Voor de komende jaren staat 
het maken van onderwijsplannen op de planning met als doel het onderwijsaanbod en het 
pedagogisch-didactisch handelen zorgvuldig te blijven afstemmen op onze schoolpopulatie.

Op de Liduinaschool zijn de leerkrachten in ontwikkeling en/of in staat om: 

-de ontwikkeling van kinderen op het gebied van lezen, taal, rekenen, zelfstandig werken, motoriek en 
de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen en te analyseren middels de HGW-cyclus.

-de kinderen die extra instructie nodig hebben, of juist meer uitdaging, bij taal, rekenen, zelfstandig 
werken/leren en hun sociaal emotionele ontwikkeling, adequaat te helpen, zowel preventief als 
curatief, binnen de mogelijkheden van de school. 

-binnen de groep de drie niveaugroepen per vakgebied zodanig differentiëren, dat kinderen in kleine 
groepen of op individueel niveau instructie en verwerkingsopdrachten krijgen. De (flexibele) instructie 
en opdrachten zijn afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen.

-de ouders tijdig in voldoende mate over leervorderingen en/of leer- en gedragsproblemen van hun 
kind te informeren. Hierbij worden de ondersteuningsmogelijkheden van de school duidelijk 
aangegeven en wordt besproken wat ouders en school er gezamenlijk aan doen. 

-hulp in én buiten de klas voor leerlingen, die meer (kortdurend, tijdelijk) individuele en 
gespecialiseerde begeleiding bij één of meerdere vakgebieden nodig hebben, te realiseren of te 
organiseren.
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Binnen ons team zijn er diverse expert leerkrachten (specialisten) aanwezig.

Op het gebied van het aandachtsgebied taal en/ of rekenen hebben we de volgende specialisten in 
huis:

-Intern Begeleider

-Rekenspecialist (in opleiding)

-Leerkracht (met logopedische achtergrond)

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Anti pest coördinator

• Kwink coach

Binnen ons team zijn er diverse expert leerkrachten (specialisten) aanwezig.

Op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen en/ of het pedagogisch leer- en 
leefklimaat van de school hebben we de volgende specialisten in huis:

-Intern Begeleider

-Talentbegeleider

-Anti pest coördinator, Kwink coach

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Expert leerkracht primaire processen
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Binnen ons team zijn er diverse expert leerkrachten (specialisten) aanwezig.

Op het gebied van gedrag, werkhouding en taakaanpak hebben we de volgende specialisten in huis:

-Intern Begeleider

-Talentbegeleider

-Expert leerkracht primaire processen

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Fysiotherapeut

• Vakdocent bewegingsonderwijs

Binnen ons team zijn er diverse expert leerkrachten (specialisten) aanwezig.

Op het gebied van motorische en lichamelijke ontwikkeling hebben we de volgende specialisten in 
huis:

-Vakdocent bewegingsonderwijs

-Fysiotherapeut (extern)

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Leerkrachten met BHV bevoegdheid

Binnen ons team zijn er diverse expert leerkrachten (specialisten) aanwezig.

Op het gebied van medisch handelen en persoonlijke verzorging hebben we de volgende specialisten 
in huis:

-Leerkrachten met BHV bevoegdheid (ehbo en brand)

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij werken met de methode Kwink. Dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) inclusief 
burgerschapsvorming en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een 
doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en gericht op 
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preventie en de kracht van een veilige groep. De ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden bij 
kinderen volgen we met een instrument dat aansluit bij de methode Kwink.

Sociale en fysieke veiligheid

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

Dit instrument heet ZIEN! en wordt vanaf januari 2018 in alle groepen gebruikt. Vanaf augustus 2023 
zal Zien vervangen worden door Kindbegrip.

ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Het 
brengt het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in 
kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen en helpt leerkrachten het gedrag van 
kinderen beter te begrijpen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Baartmans edithbaartmans@liduinaschool.nl

vertrouwenspersoon Baartmans edithbaartmans@liduinaschool.nl

vertrouwenspersoon Egmond marloesvanegmond@liduinaschool.nl

17

mailto://edithbaartmans@liduinaschool.nl
mailto://edithbaartmans@liduinaschool.nl
mailto://marloesvanegmond@liduinaschool.nl


Klachtenregeling

Door het Toezichthoudend bestuur en met instemming van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad is er in 2019 een Klachtenregeling vastgesteld. De volledige klachtenregeling 
vindt u bij de Downloads op de website van de school en die van ons bestuur.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

‘Educatief Partnerschap’ vereist dat de ouders goed geïnformeerd zijn over de organisatie en de 
werkwijze van de school. Dat geldt ook voor de schoolresultaten en de vorderingen van hun kind. Dat 
betekent dat de ouders goede toegang tot deze informatie dienen te hebben. 

Hieronder geven wij een overzicht van de manier, waarop wij de ouders informeren:

-de informatieavond aan het begin van het schooljaar;

-de thema-avond van de ouderraad over een actueel onderwerp; twee jaarlijks

-de nieuwsbrief: deze verschijnt meerdere keren per jaar met daarin actuele informatie;

-nieuwsberichten van de groepsleerkrachten, het -zogenaamde “Nieuws uit de groepen” via Social 
Schools;

-de website met veel informatie over ons aanbod en de schoolorganisatie;

-een dagelijks contactmoment bij de klasdeur, elke ochtend voor de ouders van de groepen 1 en 2.

Wij zien de ouders van onze leerlingen als onze ‘educatieve partners’. Hiermee bedoelen we dat ouders 
en school als gelijkwaardige partners, ieder met een eigen verantwoordelijkheid, samen 
verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opvoeding. Met dit partnerschap maken we duidelijk dat het 
ons gaat om een betekenisvolle samenwerking, die is gebaseerd op vertrouwen en respect. 

Ouders en school verbinden zich in de ondersteuning van het kind om het leren, de motivatie en de 
ontwikkeling als geheel zo optimaal mogelijk te doen verlopen. Binnen educatief partnerschap maken 
we gebruik van de kennis en de ervaring van ouders met betrekking tot hun kind, waardoor we (nog) 
beter inzicht krijgen in zijn of haar onderwijsbehoeften. Iedereen in school kent de visie op educatief 
partnerschap en geeft daar vorm en inhoud aan. 

Zowel ouders als school hebben verwachtingen van en naar elkaar. In dialoog met de ouders worden 
verwachtingen over en weer uitgesproken. Binnen die dialoog is ruimte om verschil van inzicht te 
bespreken en samen tot een aanpak te komen die het beste is voor het kind.In de tweejaarlijkse 
kwaliteitsenquête (oudertevredenheidspeiling), peilen we de mening van de ouders over de school en 
passen we waar nodig ons beleid aan.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

We vinden het fijn wanneer ouders willen assisteren bij een aantal onderwijskundige taken. Op die 
manier kunnen we met de klas beter in kleinere groepen werken. Voor sommige activiteiten is dat 
prettig. Daarnaast vinden we de betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Ook het kind vindt het fijn 
wanneer zijn/haar vader of moeder komt helpen in de klas. 

Ouders helpen op school onder andere bij:leesonderwijs, excursiebegeleiding, sportdag, schoolreisje, 
kerstdiner, extra schoonmaak, luizen controle, bibliotheek, versieren van de school met Sint en kerst, 
Koningsspelen.

19



Vanuit de ouderbijdragen worden zaken voor de kinderen gerealiseerd, waarvoor de overheid geen 
bekostiging of geen voldoende bekostiging inzet. Denk hierbij o.a. aan kerstvieringen, sportdag, 
bibliotheek & culturele activiteiten. De ouderbijdrage is volgens de wet vrijwillig. Aangezien alle 
kinderen mogen meedoen met alle extra georganiseerde activiteiten, sluiten wij geen kinderen uit van 
deelname hieraan.

Voorafgaande aan de jaarvergadering van de oudervereniging ontvangen de ouders een gedetailleerde 
verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen, alsmede een begroting. De hoogte van de 
ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering van de Oudervereniging vastgesteld. 

Definitieve vaststelling na goedkeuring tijdens de jaarvergadering: voor leerlingen van groep 1 t/m 7 = 
€50 ouderbijdrage.

Voor leerlingen van groep 8 = €145,00 ouderbijdrage (€ 25 extra activiteiten en € 120,00 voor het 
schoolkamp). 

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.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, dient u de school hiervan in kennis te stellen. Het 
liefst via Social Schools (communicatiemiddel school en ouders), en anders telefonisch (bij voorkeur 
8.00 uur en 8.15 uur en tussen 12.00 uur en 12.30  uur). Mededelingen via andere kinderen hebben wij 
liever niet. Voor de school is het belangrijk om te weten waarom een leerling niet aanwezig is.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Bij het maken van vakantieplannen zult u voor leerplichtige kinderen met de vakantiedata terdege 
rekening moeten houden. Vanaf de 5e verjaardag is een leerling leerplichtig. 

Slechts om bijzondere redenen kan vrijaf gegeven worden. Daaronder wordt verstaan: huwelijk van 
naaste familie, jubileum van naaste familie, sterfgeval in naaste familie, ernstige ziekte van ouder(s). 
Het is dus niet zo dat een kind recht heeft op een aantal verlofdagen. Vakantie, vervroegd afreizen etc. 
zijn geen door de wet genoemde bijzondere redenen. Extra vakantieverlof kan alleen worden 
toegekend als het niet mogelijk is om één keer per jaar met het gezin op vakantie te gaan door de 
specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Een verzoek voor verlof moet minimaal 6 weken 
tevoren aan de directie worden voorgelegd. Deze verlofaanvragen mogen via Social Schools gedaan 
worden.

De gemeente Haarlem en de schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben besloten om vanaf 
schooljaar 2017-2018 een stads breed gelijk plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. 
Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die op de basisscholen 
voor het toelaten en plaatsen bestaan. Voor alle Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 
en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan, geldt deze nieuwe regeling.

De kern van het beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke afstand van 
hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. 

Vanaf elk woonadres gerekend, krijgt elke ouder op de (naar verwachting) zes dichtstbijzijnde 
basisscholen voorrang. Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken met de schoolleiding van de 
voorkeurslocatie voor een rondleiding en kennismaking. Voor verdere informatie over het 
plaatsingsbeleid kunt u terecht bij de directeur. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Praktische informatie

Social Schools:

Om de nieuwsbrief en andere informatie te kunnen ontvangen moet u zichzelf aanmelden bij Social 
Schools met een activeringscode. U ontvangt deze code zodra uw kind de school bezoekt. Onthoud 
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goed uw eigen inloggegevens!! Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van 
gegevens. School zorgt enkel voor de groepswijzigingen bij de jaarovergang. Ouders die informatie op 
papier willen hebben, zullen dit persoonlijk bij de klassenleerkracht(en) moeten aangeven. De meeste 
informatie gaat u in principe enkel per mail bereiken.

Social Schools op uw mobiel? Download de gratis apps via App Store of Google Play. 

Rapport (groep 3 t/m 8):

In september zijn de eerste contactavonden (10 minutengesprekken) voor ouders. Er is dan nog geen 
rapport. De nadruk van het gesprek zal liggen op het algemeen en sociaal-emotioneel welbevinden van 
uw kind. Uiteraard wordt er gekeken naar de cognitieve ontwikkeling van uw kind en is er ruimte om 
hierover te praten. Dit zal echter niet n.a.v. een rapport zijn. De vraag die centraal staat is of uw kind 
zich ontwikkelt naar verwachting. Uiteraard is er in deze gesprekken ruimte voor uw vragen. Voor de 
leerkrachten is het goed om te weten welke verwachtingen uw als ouder heeft.

Het eerste rapport ontvangt uw kind half februari na de middenmeting van CITO. U ontvangt met het 
rapport een grafiek uit het leerlingvolgsysteem en een toelichting. De tweede contactavond is begin 
maart (na voorjaarsvakantie) en gaat over het rapport en cognitieve ontwikkeling.

Voor de zomervakantie ontvangt uw kind het tweede rapport aangevuld met een grafiek uit het 
leerlingvolgsysteem. De eindmeting van CITO heeft dan inmiddels plaatsgevonden. Leerkrachten 
nodigen alleen ouders uit wanneer zijn dit nodig vinden voor een laatste gesprek. Mocht u als ouder een 
afsluitend gesprek willen dan kunt u dit bij de groepsleerkracht aangeven.Wanneer u dit schooljaar 
buiten de contactmomenten om vragen heeft dan kunt u binnenlopen bij de leerkracht om een 
afspraak te plannen. U kunt dit het beste doen na schooltijd.

Gymnastiekkleding:

Bij gym voor groep 3 t/m 8 is het dragen van sportkleding of gym/balletpakje verplicht; gymschoenen 
(geen zwarte zolen) zijn dringend gewenst. De leerling neemt op de morgen of middag van de gymles 
zijn spullen naar school en weer naar huis. De gymspullen moeten voorzien zijn van de naam van het 
kind. De kinderen van groep 1-2 hoeven geen gymkleding mee te nemen. Wel vragen wij ouders een 
paar gymschoentjes voorzien van een naam aan het begin van het schooljaar mee te geven. Deze 
schoentjes blijven op school. 

Traktaties en tussendoortjes:

Wij stimuleren als school actief het meebrengen van verantwoorde tussendoortjes en het drinken van 
water. Snoepen in de klas is uiteraard verboden. Het drinken van koolzuurhoudende drankjes in de 
ochtendpauze staan wij ook niet toe. Het zogenaamde 10 uurtje kan bestaan uit fruit, groente of een 
cracker/broodje. Als uw kind gaat trakteren doen we dat vaak in de ochtendpauze als de kinderen een 
tussendoortje nemen. Traktaties van plakkerig snoep, zoals toffees, lolly’s en drop of zakjes snoep 
raden wij ten zeerste af. Uw kind mag bij een aantal leerkrachten langs om te trakteren. Informeert u bij 
de leerkracht om hoeveel leerkrachten het gaat zodat u niet onnodig veel traktaties meegeeft. 

Fietsenstalling:

De school heeft beperkte ruimte om fietsen te stallen. Daarom mogen alleen kinderen dagelijks op de 
fiets naar school, die niet in de directe omgeving van de school wonen. De school kan geen 
verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging of diefstal. Op de speelplaatsen mag niet gefietst 
worden. Stepjes zijn op de speelplaats en in het gebouw niet toegestaan.
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Mobiele telefoons:

Noodzakelijke berichten voor leerlingen kunnen worden doorgegeven via de schooltelefoon; als voor 
een leerling telefonisch contact nodig is, kan de leerling gebruik maken van de schooltelefoon. 
Mochten er leerlingen zijn die toch een mobieltje mee naar school nemen, dan is er de verplichting dat 
deze op school uit staat. Kinderen mogen de telefoon niet gebruiken onder schooltijd. Dit geldt voor in 
de klas, maar ook op de gangen en op het schoolplein. Mochten kinderen zich niet aan de afspraken 
houden dan kan de leerkracht maatregelen nemen. Het meenemen van mobieltjes geschiedt onder alle 
omstandigheden op eigen risico.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Handelingsgericht werken:

Wij werken handelingsgericht en geven daarmee vorm aan de Passend Onderwijs. Uitgangspunten van 
Handelingsgericht Werken (HGW) zijn:

-De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal: omgaan met verschillen tussen leerlingen op 
het  gebied van de leerontwikkeling, werkhouding en taakgedrag, cognitief functioneren, sociaal-
emotioneel functioneren en lichamelijk functioneren. Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te 
bereiken? Welke begeleiding is wenselijk en haalbaar?

-Positieve aspecten van de leerling, de ouder(s), leerkracht. Het centraal stellen van positieve 
kenmerken van leerlingen, ouders en leerkrachten blijkt in de praktijk efficiënt te werken en effectief te 
zijn.

-De werkwijze is systematisch en doelgericht: Welke zorgen of problemen ervaren leerkracht, kind en 
ouders? Wat gaat er goed? Wat willen we bereiken? Wat is ons doel? Welke oplossingen zijn er? Wat 
hebben we nodig om dat gestelde doel te bereiken?

-Constructieve samenwerking/communicatie tussen leerkracht, intern begeleider, ouders, kind en 
externe begeleiders. School en ouders werken samen aan de ontwikkeling en begeleiding van de 
kinderen. De ouders en de leerling zijn de ervaringsdeskundigen; de leerkracht en de intern begeleider 
zijn de onderwijsprofessional. Ieders inbreng is van groot belang.

De uitgangspunten van handelingsgericht werken vormen de leidraad voor onze gehele zorg- of 
ondersteuningsstructuur. Het doel is dat leerkrachten goed onderwijs realiseren dat zoveel mogelijk is 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het gaat dus om de ‘gewone’ leerlingen én 
om de leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben omdat ze zich anders, langzamer of sneller 
ontwikkelen. Dit bevat het onderwijsaanbod voor de hele groep op minimaal drie niveaus: plus, basis en 
breedte (de BASISKWALITEIT). Voor de kinderen bij ons op school heten dat de groen- rood- blauw 
groepen. De leerlingen worden op basis van de vaardigheidsscores en de observaties van de 
groepsleerkrachten ingedeeld.

Op school wordt er gewerkt met een groepsoverzicht waarin de stimulerende, belemmerende factoren 
en de onderwijsbehoeften van de leerling worden genoteerd. Dit document wordt 3x per jaar 
geüpdatet. In de klassenmap werken we met een weekplanning (Klas in beeld, KIB klein). Hierop staan 
behalve het rooster ook de leerlingen die in de plus-, basis- of breedte groep zitten. Ook staan de 
kinderen vermeld, die naast de basiskwaliteit INTERNE ondersteuning krijgen van de 
onderwijsassistente, of een andere leerlijn volgen. De interne begeleider ondersteunt de leerkrachten 
waar nodig bij het schrijven en/of de uitvoering van KIB klein. Alle kinderen met EXTERNE 
ondersteuning (op gedrag en/of cognitie) en/ of een eigen leerlijn hebben, hebben verplicht een 
ontwikkelingsperspectief (OPP). Deze externe ondersteuning komt vanuit het netwerk van het 
Samenwerkingsverband. 

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

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

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

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

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

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

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke 
toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets 
wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra 
uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht. Wij hebben voor de Iep 
eindtoets gekozen.

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.

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

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Rk Basisschool Liduina
98,3%

96,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

Rk Basisschool Liduina
76,2%

65,8%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (56,6%)

Vergelijkbare scholen
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5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t 3,6%

vmbo-(g)t / havo 7,1%

havo 25,0%

havo / vwo 21,4%

vwo 42,9%

Schooladvies:

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor 
het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de 
basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven 
schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, 
maar niet lager.

Advies en uitstroom 2021-2022:

Aantal kinderen (44) %

Vmbo kader 2, 5%

Vmbo TL 7, 16%

Vmbo TL/HAVO 5, 11%

HAVO 11, 25 %

HAVO/VWO 4, 9%

VWO 15, 34%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
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.
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Openheid & respect voor elkaar

Veilige, stabiele leeromgevingOptimaal pedagogisch klimaat

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

We werken voortdurend aan een school waar ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder zichzelf mag 
zijn en zich veilig voelt. Het kind moet ervaren dat de leerkracht en klasgenoten graag met hem of haar 
omgaan. En daar zijn we op de Liduinaschool – Juno goed in. We scoren heel goed op “sociale 
veiligheid” bij peilingen onder kinderen en leerkrachten. Om dit te bewerkstelligen hebben wij 
afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij op school met elkaar omgaan en hoe wij ons gedragen. In 
de groep maakt de leerkracht samen met de kinderen aanvullende afspraken over hoe de groep graag 
werkt en met elkaar omgaat.

Naast het sociaal emotioneel leren van kinderen en de schoolafspraken is het pedagogisch handelen 
van de leerkracht een wezenlijk onderdeel van een veilig en effectief pedagogisch klimaat. Ons team 
bestaat uit betrokken en gepassioneerde onderwijsprofessionals met ieder hun eigen specialisme en 
stijl. Als team onderschrijven wij allemaal dezelfde pedagogisch optimistische uitgangspunten waarbij 
we zo veel mogelijk vanuit de onderwijsbehoefte van het kind handelen en waarbij veel aandacht is 
voor eigenaarschap bij kinderen. 

Onderdeel van ons pedagogisch klimaat is dat we als team actief en preventief werken aan een veilige 
sfeer. Net als iedere andere plek waar mensen samenwerken komt het ook bij onze school wel eens 
voor dat dit wat minder gaat. In een pestprotocol hebben we vastgelegd wat we doen om pesten en 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, hoe we pesten signaleren en hoe we handelen als pesten 
toch voorkomt. We willen zo een helder beleid voeren ten aanzien van pesten, waar alle betrokkenen 
op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen.

Wij werken met de methode Kwink. Dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) inclusief 
burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht 
SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en gericht op preventie en de 
kracht van een veilige groep. Het burgerschapsprogramma behandeld altijd actuele thema's. 

De ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen volgen we met een instrument dat 
aansluit bij de methode Kwink .Dit instrument heet ZIEN! en werd vanaf januari 2018 in alle groepen 
gebruikt. ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en 
handelingssuggesties. Het brengt het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m 
groep 8 systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen en helpt 
leerkrachten het gedrag van kinderen beter te begrijpen. Vanaf augustus 2022 zal Zien vervangen 
worden door Kindbegrip. 

Binnen ons team is een leerkracht, E. Baartmans, speciaal opgeleid als KWINK coach/anti-pest 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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coördinator.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Knutsel kookclub, in en buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster 
de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of 
naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 08:15 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 15:00

Dinsdag 08:15 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 15:00

Woensdag 08:15 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 - 12:30

Donderdag 08:15 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 15:00

Vrijdag 08:15 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 15:00

Maandag: Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school!
Dinsdag: Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school!
Woensdag: Groep 1-2 vrij 
Donderdag: Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school!
Vrijdag: Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school!
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6.3 Vakantierooster

Hemelvaart (+extra dag): 18 & 19 mei '23

Pinksteren: 29 mei '23

Studiedagen: 14 oktober '22, 9 januari '23, 22 februari '23, 11 april '23, 28 juni '23

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Dikke Maatjes, Knutselkookclub, Hero 
Kindercentra, Partou kinderopvang en Sportfever, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan 
verbonden.

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Administratie middagen: 13 oktober '22, 21 februari '23, 6 april '23, 7 juli '23

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Silvia Homan Ma, di, wo, do 8.30 - 17.00

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor aanvullende informatie en/ of vragen via onderstaand 
telefoonnummer:

023 5273612
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