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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 Omnibus

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Omnibus
J.J. Slauerhoffstraat 53
1321HE Almere
 0365363125
 http://www.de-omnibus.nl
 info@de-omnibus.nl

Schoolbestuur
Stg. Prisma, stg. prot. chr. & oecumen. onderwijs in Almere
Aantal scholen: 17
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Aantal leerlingen: 5.265
 http://www.prisma-almere.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Elies Kok

dir.omnibus@prisma-almere.nl

Adjunct-directeur

Saskia Klijnsma

s.klijnsma@de-omnibus.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

554

2017-2018

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
Zelfstandigheid

Samenwerken

Dalton onderwijs

Reflectie

Verantwoordelijkheid

Missie en visie
In ons onderwijs streven we ernaar het beste uit elk kind te halen. En we willen dat de kinderen in de
acht jaar dat ze op de Omnibus zitten zich ontwikkelen tot zelfstandige, leergierige en sociaal vaardige
mensen. Ons motto is: "De Omnibus: een boeiende ontdekkingsreis met méér dan leren alleen".
De visie van deze boeiende reis start als je de Omnibus binnenstapt. Een reis die veilig en vertrouwd zal
zijn, door duidelijke afspraken. Maar ook een reis naar zelfstandigheid, waarbij we samenwerken in een
goede en prettige sfeer. Samenwerken is een kernwaarde in ons onderwijs, net als de vrijheid om soms
een eigen weg te volgen. De kinderen leren hoe zij elkaar kunnen helpen en vertrouwen. Zij ontdekken
wie ze zelf zijn, hoe zij zichzelf kunnen sturen en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leren en
voor elkaar. We werken aan een brede persoonsontwikkeling om hen voor te bereiden op deelname
aan de samenleving waarbij wij hen stimuleren om ‘fearless human beings’ te zijn.

Prioriteiten
De Omnibus ontwikkelt zich continu verder binnen de Dalton principes.

Identiteit
De Omnibus is een oecumenische basisschool. Wij willen het onderwijs op onze school vorm en inhoud
geven vanuit onze christelijke identiteit, gebaseerd op de protestants-christelijke en katholieke
geloofsopvattingen. Het christelijke karakter van de school komt tot uiting in de dagopening in de
kring, door de bijbelvertellingen en spiegelverhalen die worden verteld, de liedjes die we zingen, het
gebed en het vieren van de christelijke feesten. Naast de zichtbare uitingsvormen willen we bovenal dat
onze identiteit herkenbaar is door de manier waarop we met elkaar omgaan. Vanuit de christelijke
waarden en normen werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. En aan een school
waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan en kinderen zich veilig en gezien
weten. Wij volgen de leerlijn van Trefwoord, zie www.trefwoord.nl
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op de Omnibus werken we met bevoegde leerkrachten die zich constant ontwikkelen op hun
vakgebied om zo goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
Wij zijn trots op de onderbouwleerkrachten die in 2017 allemaal geslaagd zijn voor hun HBO opleiding:
"Jonge kind".
In onze voorziening op school voor kinderen met een TOS indicatie (Taalontwikkelingsstoornis), bieden
wij kinderen intensieve begeleiding in een kleine setting door ervaren leerkrachten.
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen min. 80 minuten gymles per week van een vakdocent. Onze
vakdocenten organiseren jaarlijks sportdagen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Tevens
organiseren zij oriëntatielessen voor diverse sporten die binnen Almere beoefend kunnen worden. De
vakdocent is tevens intermediair voor het Jeugdsportfonds en ook voor naschoolse sportactiviteiten
(Almeers Kenniscentrum voor Talent, AKT) zetten zij zich in.

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 ziekte of verlof van leerkrachten wordt dit intern opgevangen. De Omnibus beschikt over diverse
zeer bekwame onderwijsassistenten, die samen met de leerkrachten de groepen opvangen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het
taalgebruik

Handvaardigheid

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
De invulling van dit weekrooster is een schatting en kan per week en per periode verschillen. Veel
vakken worden op onze school geïntegreerd gegeven.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Orientatie op mens en
maatschappij/godsdiens
t en kanjertraining

2 uur

2 uur

8 u 30 min

8 u 30 min

4 u 15 min

4 u 15 min

Creatieve vormgeving:
tekenen/handvaardighei
d/muziek en drama

4 u 15 min

4 u 15 min

Beweging en spel:
motoriek/binnen/buiten
spelen/gym

6 u 30 min

6 u 30 min

Taal/lezen en schrijven
Rekenen/Wiskunde

De tijdsaanduiding per vakgebied is een indicatie; er kan van afgeweken worden.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 30 min

5 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

6 uur

6 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

6 uur

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
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sociale redzaamheid
1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

De tijdsaanduiding per vakgebied is een indicatie; er kan van afgeweken worden.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

Speellokaal
De Praatbus, TOS, de Impulsbus, Intraverte, JGZ Jeugdopvoedkundige

De Praatbus is de afdeling binnen de Omnibus voor de jongste basisschoolkinderen met een ernstige
spraak- en/of taalstoornis. De kinderen hebben een 'medium arrangement' (kinderen met een intensief
arrangement krijgen les op de Alexander Roosendaalschool, deze zit in het gebouw op het schoolplein
van de Omnibus). Het doel is om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) samen met andere
kinderen onderwijs te laten volgen op een school voor regulier basisonderwijs. De groepsgrootte is
maximaal 15 leerlingen. Er is begeleiding van een logopediste aanwezig. De leerkracht en de
logopediste werken samen aan het onderwijsaanbod en het stimuleren van
communicatievaardigheden bij alle activiteiten en de speciale onderwijsbehoeften van de leerlingen
staan centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ondersteunende middelen zoals uitgebreide visuele
ondersteuning met plaatjes, concreet materiaal en gebaren. Vanaf groep 3 stromen de kinderen door
naar de reguliere groepen. Ze krijgen dan extra begeleiding, binnen en buiten de reguliere groep, van
een logopediste en een ambulante leerkracht of onderwijs assistent. Er is een team van medewerkers
verantwoordelijk voor de TOS kinderen, bestaande uit leerkrachten, de logopediste, de intern
begeleiders en de begeleider van Passend Onderwijs Almere. Alle reguliere leerkrachten zijn getraind in
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bijv. het geven van uitgebreide visuele ondersteuning.
De activiteiten verschillen weinig van het reguliere onderwijs. Er wordt met de kinderen op niveau
gespeeld en gewerkt aan de voorbereidende en aanvankelijke leerprocessen. Bij dit alles wordt
aandacht besteed aan het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling. Daarnaast zijn er speciale groepsof individuele activiteiten die in samenwerking met de logopedist worden gegeven. Het gaat hierbij om
lessen gericht op het aanleren van specifieke communicatievaardigheden. De vorderingen van de
leerlingen worden gevolgd door periodieke evaluatie van de handelingsplannen en de ontwikkeling van
de kinderen wordt minimaal drie maal per jaar met de ouders besproken.
De Impulsbus is voor leerlingen die een positieve IMPULS nodig hebben bijv. op het gebied van
werkhouding, aandacht, sociale emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen of gedrag. De leerling kan
zich misschien moeilijk concentreren, heeft moeite met de taakaanpak/werkhouding of heeft moeite
zich aan de regels in de klas te houden. Het kan ook zijn dat de leerling moeilijk aansluiting kan vinden
bij andere leerlingen of nog weinig zelfvertrouwen heeft. De Impulsbus betrekt de ouders en de
leerkracht bij de aanpak van het kind in de klas. Zo wordt iedereen gezien als deel van de oplossing. Een
groepje van maximaal 8 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. De leerling gaat gedurende 12 weken één
dagdeel per week, samen met zijn ouders naar de Impulsbus. Daar werken ze aan het reguliere
schoolwerk, zodat ze geen achterstand oplopen. Ondertussen werken ze aan vooraf gestelde doelen,
die ze samen met de leerkracht, Impulsleerkracht en de ouder hebben opgesteld. De eigen leerkracht
beoordeelt in de klas de gestelde doelen en vult de resultaten in op de digitale doelenkaart. De leerling
scoort ook op zijn eigen doelen. Leerkracht en leerling reflecteren samen op de scores.
Intraverte is een praktijk voor kinderbegeleiding. Ze richten zich op gedrag en motoriek. Als de
natuurlijke ontwikkeling van een kind om wat voor reden dan ook verstoord is kunnen zich diverse
hulpvragen aandienen. Bijvoorbeeld: verbeteren van het samenspelen; vergroten van de weerbaarheid;
oefenen met concentreren en leren focussen; verbeteren van de sensomotoriek; leren omgaan met
emoties; vergroten van het zelfvertrouwen; leren omgaan met rouw en/of verliesverwerking. Intraverte
begeleidt kinderen met een dergelijke hulpvraag vanuit een totaliteitsvisie waarin de disciplines
kinderoefentherapie en psychomotorische therapie samenkomen. Hun werkwijze bevat veel spel en
oefensituaties: zo wordt spelenderwijs gewerkt aan de motorische en de sociaal-emotionele
ontwikkeling in relatie tot de specifieke hulpvraag. Zij stellen het kind centraal; omdat de situatie thuis
en op school van grote invloed is op de ontwikkeling van een kind betrekken zij ouders en
leerkrachten/intern begeleiders nauw bij het hele traject. De behandeling kan worden vergoed vanuit
het basispakket en het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Per traject wordt een eigen
bijdrage gerekend van € 50,00.
JGZ Opvoeddeskundige Monique Nachbar houdt elke maand inloopspreekuren op De Omnibus. Het
opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke taak. Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je
kind en dat je je kind voldoende kan steunen. Maar opvoeden is niet altijd makkelijk. Het is niet erg om
te twijfelen, soms gevoelens van onmacht te hebben, en je als ouder af te vragen of je het wel goed
doet. Je bent niet de enige, er is immers geen handleiding van goed ouderschap. Je kunt daarbij denken
aan vragen als: &bull; Mijn kind luistert slecht en is erg druk… Wat kan ik daaraan doen? &bull; Mijn
kind is ’s nachts vaak wakker…Ik heb alles geprobeerd. Wat nu? &bull; Binnenkort ga ik scheiden… Hoe
vertel ik het aan mijn kind? &bull; Mijn puber en ik hebben veel ruzie… Hoe kan ik dit veranderen? &bull;
Mijn kind heeft zo’n verdriet over de dood van onze hond… Hoe help ik hem hier overheen? &bull; Maar
ook als u gewoon eens van gedachten wilt wisselen over opvoeden, bent u bij Monique welkom.
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

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. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse 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.
De Omnibus werkt al een aantal jaren samen met KinderWorld. In 2016 is er eerst een
samenwerkingsconvenant opgesteld. Voor de kinderen van de peuterspeelzaal betekent dit dat de
doorstroom naar de Omnibus gemakkelijk verloopt. Vanaf augustus 2018 vormen KinderWorld en de
Omnibus samen een Kindcentrum.

9

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 Omnibus is een Oecumenische Daltonschool met een medium TOS (Taalontwikkelingsstoornis)voorziening. In 2017-2018 zijn wij gestart met de 'Impulsbus', dit is een Impulsklas voor leerlingen
met o.a. een werkhoudings- of werkaanpakprobleem. Gedurende een traject van 12 weken werken
deze leerlingen samen met hun ouders aan hun leerdoelen.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

8

Gedragsspecialist

6

Intern begeleider

16

Onderwijsassistent

20

Rekenspecialist

2

Specialist hoogbegaafdheid

4

Taalspecialist

-

Daltoncoördinator

20

Schoolopleider

2

Jonge Kind
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij zijn een Kanjertrainingsschool. Alle leerkrachten zijn opgeleid om de Kanjerlessen te geven, echter
twee leerkrachten zijn Kanjercoördinator voor de gehele school. De begrippen uit de Kanjertraining zijn
algemeen bekende begrippen voor al onze leerlingen. In de onderbouw (groep 3) gebruiken wij de
methodiek van Taakspel.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
De uitslag van het onderzoek naar de sociale veiligheid in school wordt met diverse geledingen
besproken: de MR, de Leerlingenraad en met het team.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. T. van der Woude en M. Valent.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. J. van Rossem. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via judith_van_rossem@hotmail.com.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid blijkt een positieve invloed te hebben op het schoolsucces van een kind. Wij zien
ouders als de deskundige van het kind. Ouders kennen hun kind als geen ander. Wij zien de
leerkrachten en intern begeleiders als de professional voor de kinderen. Wij verwachten dat ouders en
school respectvol met elkaar omgaan, ten dienste van het gezamenlijk belang: het welbevinden en een
optimale ontwikkeling van het kind.
Onze school heeft het Label Innovatie School Ouders Partnerschap

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Er gaat vanuit school veel en vaak informatie
naar de ouders. Wij gebruiken daarvoor verschillende kanalen, waarbij de website een belangrijke
plaats inneemt. Wij verzoeken u om actief mee te werken aan het digitaal ontvangen en lezen van de
informatie. Dit gebeurt via Digiduif. Hierdoor wordt voorkomen, dat er briefjes mee naar huis gaan. Dit
zal alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Maakt u er een gewoonte van om regelmatig op de site
te kijken en uw mail via Digiduif te controleren, dan mist u geen informatie. Toch zullen we de
mogelijkheid om per mail met ouders te communiceren steeds zorgvuldig afwegen. In veel gevallen is
persoonlijk contact duidelijker en wenselijker

Klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben, dan hopen we dat u dat eerst kenbaar maakt bij het management van onze
school. Een goed gesprek doet vaak al wonderen. Mocht u er echter met de school niet uitkomen dan
kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Stichting Prisma Almere.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Behalve ouderbetrokkenheid, is ouderparticipatie heel belangrijk. Zonder uw hulp zijn veel extra
activiteiten op school niet mogelijk. We kunnen elk jaar op veel ouderhulp rekenen, daar zijn we blij
mee! En voor u is het leuk om, door mee te helpen, wat meer te zien van de dagelijkse leefwereld van
uw kind. Bij ouderparticipatie kunt u denken aan onder meer: lid activiteitencommissie,
medezeggenschapsraad, verkeersouder, helpen bij de was, helpen bij onderwijsactiviteiten zoals
spelletjes bij de kleuters en lezen in groep 3, vervoer en begeleiding bij cultuuruitjes, helpen bij
incidentele klussen op school, etc.
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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 € 52,50
Daarvan bekostigen we:
•

Pasen

•

Projecten en excursies

•

Sportdag

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Als uw kind na de kerstvakantie op school komt, betaalt u €30,- ouderbijdrage.
Voor het kamp in groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd van €32,50.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse
activiteiten gebeurt. Er is alleen een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare
fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in zijn rechtsplicht.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of,
als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een
leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders)
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Schade die tijdens een spelsituatie ontstaat, valt niet onder
onrechtmatig 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.
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:
Via de app van Digiduif kunnen ouders een absentiemelding doen. Uiteraard mag er ook gebeld
worden, maar we zijn niet altijd in de gelegenheid om de telefoon op te nemen. Er is wel een
antwoordapparaat beschikbaar. Wij promoten echter sterk om vooral via Digiduif absentie te melden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Aanvragen voor buitengewoon verlof kunt u schriftelijk indienen bij de directie, ruim voor de gewenste
verlofdatum. Het formulier inclusief een toelichting op de regelgeving kunt u ophalen en inleveren bij
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de schooladministratie. Ook is het te downloaden op onze website. Hier vindt u ook
extra informatie over de verlofregeling van de afdeling leerplicht van de gemeente Almere.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussentijdse resultaten van de leerlingen worden gemeten met methodebonden toetsen en CITO
toetsen. Daarnaast kijken wij naar hoe de leerling zich sociaal emotioneel ontwikkelt. Het beeld van de
soc. emotionele ontwikkeling meten wij m.b.v. de Kanvasvragenlijst van de Kanjertraining.
Het evalueren op de behaalde resultaten is een continue proces. De leerkracht maakt een actieplan
voor de groep met de te behalen doelen. Dit actieplan wordt geëvalueerd en waar nodig tussentijds
bijgesteld.
De kinderen worden betrokken bij de te behalen doelen.

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 voorgezet 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.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

1,1%

vmbo-b

5,3%

vmbo-b / vmbo-k

6,3%

vmbo-k

15,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t

7,4%

vmbo-(g)t

17,9%

vmbo-(g)t / havo

9,5%

havo

8,4%

havo / vwo

9,5%

vwo

18,9%

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:

Veiligheid

Zelfvertrouwen

Respect

Om systematisch te blijven werken aan het pedagogisch klimaat, gebruiken we als methode voor
sociaal emotionele ontwikkeling de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit vier verschillende
lessenseries die voor een doorgaande lijn binnen de basisschool zorgen. De leerkrachten geven in hun
eigen groep de kanjerlessen, nadat zij hiervoor een aparte opleiding hebben gevolgd. De nadruk ligt op
de groepen 2, 3, 5 en 7, maar ook in de tussenliggende jaren worden de Kanjerlessen levend gehouden.
Het doel van de Kanjertraining is dat kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Als
gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect

17

merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de training zich beter kunnen concentreren op
school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is simpel: de Kanjertraining geeft
kinderen handvatten in sociale situaties en inzicht in hun eigen gedrag. Hierdoor komt tijd en energie
vrij.
Onze inzet is dat de kinderen zich door de Kanjertraining veilig voelen, betrokken zijn bij elkaar,
onderlinge conflicten respectvol weten op te lossen en elkaar kunnen helpen. De Kanjertraining heeft
de volgende uitgangspunten die iedere les naar voren komen:
- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- We werken samen
- We hebben plezier
- We doen mee

Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij gebruiken de methode Kanjertraining voor sociaal emotionele ontwikkeling.

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.
Alle betrokkenen hebben een actieve rol ten aanzien van het kwaliteitsbeleid: de leerlinge, de
leerkracht, de intern begeleider, de directie, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
Naast het zicht hebben op het onderwijsleerproces is een ander belangrijk doel de tussen- en
eindopbrengsten van alle scholen, in relatie tot de leerlingenpopulatie, in beeld te hebben. De
opbrengsten op school- en stichtingsniveau zijn een belangrijk uitgangspunt voor verder handelen. Een
cyclische en planmatige uitvoering staat dan ook centraal.
De afspraken over de manier van lesgeven zijn geborgd in het Daltonhandboek.
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6

Schooltijden en opvang

Met Kinderworld hebben wij een intensieve samenwerking. Nog geen IKC maar het lijkt er wel op.

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 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3-8

ma, di, do

Kleutergym

1-2

woensdag

Voor alle groepen wordt er tevens een jaarlijkse sportdag georganiseerd.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KinderWorld, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Per schooljaar 2018-2019 zijn de Omnibus en
KinderWorld samen een IKC. Alleen leerlingen van de Omnibus worden op vrije dagen en in
schoolvakanties opgevangen in de BSO van KinderWorld in het hoofdgebouw.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2018

26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018

04 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari 2019

22 februari 2019

Meivakantie

29 april 2019

03 mei 2019

Zomervakantie

15 juli 2019

23 augustus 2019

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Opvoedingsadvies

dinsdag

13.00 -15.00 uur

Monique Nachbar, opvoedingsadviseur van JGZ Almere, is voor ouders/ verzorgers beschikbaar op
school voor alle vragen en adviezen rondom de opvoeding van de kinderen.
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