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Voorwoord
Deze schoolgids is bedoeld om u de weg te wijzen door onze basisschool. We vinden het belangrijk dat
onze school voor u als ouder toegankelijk is.
In deze gids geven wij u graag een beeld van onze school CBS Op'e Hichte. De informatie in deze
schoolgids vindt u ook op www.scholenopdekaart.nl. Wij hopen dat u deze schoolgids met veel plezier
leest. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom voor een eerste kennismakingsbezoek. Neemt u
hiervoor contact op met de school.
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk, daarom houden wij u gedurende het
schooljaar op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten via onze nieuwsbrieven en berichten via ons
ouderportaal Sociaal Schools. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de
medezeggenschapsraad (MR). We wensen u en uw kind een prettig schooljaar toe!
Team CBS Op'e Hichte
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Christelijke Basisschool Op 'e Hichte
De Terp 4
8629RA Scharnegoutum
 0515415989
 http://www.cbsopehichte.nl
 oph@palludara.nl

Schoolbestuur
Stichting Palludara
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 2.205
 http://www.palludara.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Interim directeur

Jeanet Minks

oph@palludara.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

138

2020-2021

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Aandacht

Talent

Verbinding

Missie en visie
Onze school is een christelijke basisschool, met een open karakter, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij
hanteren grotendeels het leerstofjaarklassensysteem, met aandacht voor het individuele kind (passend
onderwijs).
Onze school staat open voor alle leerlingen, alle religies, die aangemeld worden door hun
ouders/verzorgers. (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste
ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar
een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken taal en
rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de
leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht
aan de sociaal emotionele, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
Waar staat Palludara voor?
Onze school maakt, net als 14 andere scholen in de regio Sneek en Bolsward, deel uit van Stichting
Palludara. Daarom vinden wij het van belang met u te delen waar onze stichting voor staat. Het beleid
van onze school komt mede voort uit onze gezamenlijke ambities.
Palludara werkt vanuit de christelijke waarden, met een open blik naar een dynamische wereld. De
scholen bieden een doorgaande ontwikkeling die passend is voor onze leerlingen, zodat ze breed
toegerust kunnen deelnemen aan de samenleving. De stichting biedt op haar scholen een veilige en
rijke leeromgeving. Wij sluiten aan bij de leerbehoefte van leerlingen en bieden iedereen gelijke
onderwijskansen. Wij werken vanuit verbinding samen met alle relevante partners. Verbinding,

3

eigenaarschap en respect: dit zijn de drie kernwaarden waar wij al onze activiteiten aan meten. We
beseffen ons dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.
Onze medewerkers werken iedere dag vol overtuiging en met aandacht voor diversiteit aan (de
ondersteuning van) goed onderwijs. Wij bieden medewerkers ruimte om hun talent te ontwikkelen, net
zoals we onze leerlingen hierin aanmoedigen. Vanuit onze kernwaarden kijken we verder naar onze
ontwikkeldoelen: zorgzame aandacht voor diversiteit, ruimte voor talentontwikkeling, ‘waardenvolle’
ontwikkeling van 0-18 jaar en jong en oud uitdagen om een leven lang te leren.
Stichting Palludara. “Met een open blik kijk je verder!”

Identiteit
Op ’e Hichte is een protestants christelijke basisschool met een open karakter.
Levensbeschouwelijke vorming is een vast onderdeel van ons programma; aan het begin van de
ochtend besteden we aandacht aan waarden en normen vanuit de christelijke gedachte. We vertellen
de Bijbelse verhalen, gespiegeld naar de huidige tijd, a.d.h.v. de methode Trefwoord.
Daarnaast vieren we de christelijke feesten met elkaar. Iedereen die onze identiteit respecteert, en dus
ook deelneemt aan deze activiteiten en vieringen, is bij ons op school van harte welkom. Hiernaast
vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen mensen met een andere geloofsovertuiging (leren)
respecteren. Binnen ons onderwijs en in onze manier van omgang met elkaar, houden we rekening met
andere geloofsovertuigingen. Ook leren wij kinderen over de inhoud ervan.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In de groepen 1 en 2 werken we met thema’s. Via een beredeneerd aanbod in combinatie met
duidelijk omschreven doelen, is er een duidelijke doorgaande lijn in de heterogene groepen.
Richtinggevend zijn de onderwijsbehoeftes en interesses van de kinderen. De activiteiten zijn
betekenisvol. Aan de hand van de thema’s maken de kinderen spelenderwijs kennis met vele
belangrijke facetten van de leerstof. Zo worden zij optimaal voorbereid op het programma van groep 3.
Al in de groepen 1 en 2 starten we met het voorbereidend rekenen en taal via speels leren. Bovendien
is er ruime aandacht voor de taalontwikkeling.We hechten eraan de kinderen een duidelijke structuur
aan te bieden. Dat doen we niet alleen door regels en afspraken, maar ook door het werken met ons
planbord.
Voor de fijne motoriek hebben wij veel constructiemateriaal en ontwikkelingsmateriaal. Voor de grove
motoriek bieden wij wekelijks een gymles met groot materiaal aan. Daarnaast spelen we dagelijks
buiten.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Wij besteden veel aandacht aan de cognitieve, motorische, sociale, emotionele en creatieve
ontwikkeling. Leerlingen werken en leren geregeld samen, zodat zij veel van en aan elkaar kunnen
leren. Wij stemmen ons onderwijs en onze begeleiding steeds meer af op de onderlinge verschillen.
Daarbij rekening houdend met de belangstelling, het tempo en de mogelijkheden van het individuele
kind.
Als hulpmiddel hierbij maken wij in groep 4 t/m 8 gebruik van tablets. Hierdoor wordt er zowel gewerkt
met papieren methodes als met tablets. Ook de verwerkingen en opdrachten worden zowel op papier
als digitaal gemaakt. Op deze manier worden kinderen uitgedaagd op hun eigen niveau en in hun eigen
tempo.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal

Het team

Het team van Op ‘e Hichte bestaat uit een basisgroep van leerkrachten, een IB-er, drie
onderwijsassistenten en een directeur. Elke groep heeft 1 of 2 leerkrachten, maar daarnaast is het team
ook samen verantwoordelijk voor alle kinderen van groep 1 t/m 8: We zijn samen verantwoordelijk voor
onze leerlingen.
Binnen onze school willen wij graag stagiaires begeleiden en daarbij tevens gebruik maken van hun
kwaliteiten. Dit geldt zowel voor PABO studenten, als voor studenten die opgeleid worden tot
onderwijsassistent.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.
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Verlof personeel
Op school hebben we een protocol dat lesuitval moet voorkomen. Vaak zal het gaan om afwezigheid
van een leerkracht wegens ziekte of anderszins. De vervanging wordt vanuit Palludara geregeld. Indien
er vanuit Palludara geen vervangers kunnen worden ingezet, kunnen kinderen over andere groepen
verdeeld worden. In het uiterste geval kan een groep een dag(deel) extra vrij hebben. De school heeft
dan geen mogelijkheden meer om de vervanging intern te regelen. De ouders worden hiervan vooraf
op de hoogte gesteld. Hierbij is het van belang te weten, dat indien ouders niet voor opvang kunnen
zorgen, de school voor opvang zorgt

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de
school. Met Thuis bij Thea.
Voor- en vroegschoolseeducatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van jonge kinderen te
stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen. Ons schoolbestuur werkt hiervoor samen met
gemeentebestuur. VVE is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een
onderwijsachterstand op te lopen. Om een goede start op de basisschool te bewerkstelligen, krijgen
deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun (taal-)ontwikkeling

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan
De kwaliteit van het onderwijs heeft continue onze aandacht. In ons schoolplan staat het beleid van
onze school beschreven. Dit beleid is uitgewerkt in acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen.
Vervolgens wordt per jaar een jaarplan opgesteld, waarin de veranderacties staan beschreven. Een
jaarplan komt als volgt tot stand: Ieder jaar evalueren we een aantal beleidsterreinen. Naar aanleiding
van de evaluatie van het jaarplan, zaken uit de meerjarenplanning van het schoolplan en actuele
ontwikkelingen, stellen we een nieuw jaarplan op voor het volgende schooljaar. Dit wordt besproken
met het team en ter informatie gestuurd naar het bestuur en naar de Medezeggenschapsraad.
De doelen van onze school voor het komende jaar zijn:
- Op onze school zorgen wij voor een veilig en positief leerklimaat door inzet van de Kanjer methode.
- Op onze school werken leerkrachten samen in de units om het aanbod te optimaliseren (ontwikkelen)
en om van elkaar te leren.
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- Op onze school wordt Engels ingezet vanaf groep 1
- Op onze school is een doorgaande leerlijn begrijpend lezen
Voor de komende 4 jaar heeft Palludara een aantal ontwikkeldoelen vastgesteld. Deze doelen vormen
de komende jaren de focus van ons handelen vanuit de scholen en de stichting:
1.
2.

3.

4.

Zorgzame aandacht voor diversiteit. Alle leerlingen ontvangen een adequaat aanbod in het kader
van passend onderwijs.
Ruimte voor talentontwikkeling. Alle leerlingen krijgen een breed scala aan activiteiten en
vaardigheden aangeboden, aansluitend bij hun talenten. Binnen Palludara werken talentvolle
professionals vanuit een gezamenlijke visie aan de ontwikkeling van onze leerlingen én zichzelf.
‘Waardenvolle’ ontwikkeling van 0-18 jaar. Wij zijn gericht op een duurzame samenwerking met
elkaar, ouders en onderwijspartners, gericht op een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen
van 0 tot 18 jaar.
Uitdagen om een leven lang te leren. Leerlingen en medewerkers hebben een onderzoekende en
een lerende houding ten aanzien van het leerproces en de wereld om hen heen.

Hoe bereiken we deze doelen?
De kenmerken van kwaliteitszorg binnen de school zijn:
•
•

•

•

De leerstof en methodieken voor de basisvakken leggen we via groepsplannen vast. Hierbij
houden we rekening met de onderwijsbehoefte van de kinderen.
We toetsen alle leerlingen met regelmaat, zowel via methodegebonden als via niet
methodegebonden toetsen. Elke leerkracht registreert de vorderingen en ontwikkelingen van uw
kind. Dit gebeurt volgens vastgelegde afspraken binnen het digitale registratiesysteem
Parnassys.
De leerkrachten overleggen binnen een vastgestelde cyclus en volgens vaste inhoudelijke
afspraken over de ontwikkelingen van uw kind. Zowel op leerlingniveau, groepsniveau als
schoolniveau evalueren we de resultaten en zo nodig voeren we acties op een of meerdere
niveaus uit.
Via structureel overleg evalueren we de vakinhoudelijke afspraken en werkwijzen en zo nodig
stellen we ze bij.
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Ondersteuning en veiligheid

3.1

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.
Ieder kind ontwikkelt zich anders en dat vraagt om een passend onderwijsaanbod. Samen met de
leerkracht wordt nauwkeurig gekeken hoe we het aanbod zo aansluitend mogelijk kunnen krijgen.
Ouders spelen een belangrijke rol hierin; zij kennen hun kind immers als geen ander. Samen willen we
ervoor zorgen dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. Wanneer nodig kunnen
we externe hulp inschakelen. Soms is het is het nodig dat andere experts met ons meekijken om te
bepalen wat nodig is. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt
stichting Palludara over specifieke deskundigheid. Intern kunnen wij de hulp inroepen van een
ambulant begeleider gedrag en een orthopedagoog. Wij maken ook gebruik van externe
deskundigheid, zoals de logopedist, fysiotherapeut en gebiedsteammedewerker vanuit de gemeente.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

5

Specialist hoogbegaafdheid

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Kanjertraining
Binnen onze school werken we met een programma rond sociale en emotionele ontwikkeling: de
Kanjertraining. Het aanleren van sociale competenties gaat over hoe kinderen met elkaar en met
zichzelf omgaan. Ze leren dat ze de ruzie met praten moeten oplossen. Ze leren om goed samen te
werken met andere kinderen of hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Allemaal vaardigheden die ze
later nodig hebben in de maatschappij.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed
te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouderkindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en
voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na:
•
•
•
•
•
•

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen;
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pestenen andere conflicten;
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen;
Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie
gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is dan ook
meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken.
Kanjertraining helpt leerkrachten anders te kijken naar het gedrag van kinderen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Kanvas.
Kanvas is het observatiesysteem van de Kanjertraining.Via de Arbomeester monitoren we o.a. de
algemene veiligheid van interieur en gebouw. Elke twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek
plaats. Ouders, kinderen en teamleden doen aan dit onderzoek mee. Tevens vullen de kinderen in
Kanvas het sociaal emotionele volgsysteem van de Kanjertraining.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
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Middels de Kanjertrainingen is elke leerkracht hiervoor de aangewezen persoon.
Functie

Naam

E-mailadres

vertrouwenspersoon

Miedema

r.miedema@ggdfryslan.nl
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Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Vanuit de Kanjertraining werken wij met het principe van de ‘dynamische driehoek’: ouder - kind school
Wij vinden het als schoolteam erg fijn dat u betrokken bent. Samen zijn we verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van uw kind. We willen dan ook graag samen met u kijken naar de mogelijkheden van uw
kind en wat wij daarin kunnen bieden. Loopt u gerust binnen bij de leerkracht of de directeur om een
afspraak te maken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Social Schools
Wij communiceren zoveel mogelijk met u, en u met ons, via Social Schools. Social Schools is een veilig,
online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het
regelen daarvan, de 10-minutengesprekken, maar ook foto’s van een schoolreisje bijvoorbeeld. Eén
duidelijk platform, in een afgeschermde beveiligde omgeving. Wanneer uw kind start op onze school
krijgt u toegang tot deze omgeving.
Cyclus van de gesprekken op school
We werken hier op school met een cyclus van vijf gesprekken. Ongeveer drie weken na de
zomervakantie is er een eerste gesprek: Tijdens dit gesprek worden ouders uitgenodigd om in gesprek
te gaan met de leerkracht van hun kind. Het doel van dit eerste gesprek is kennismaking, ervaringen
kunnen worden uitgewisseld. Het gesprek zal voornamelijk informatief zijn. Ouders zijn in onze ogen
belangrijk tijdens het proces van groepsvorming wat plaatsvindt in de eerste weken (zie ook hoofdstuk
5.4) van het nieuwe schooljaar. Nieuwe ontwikkelingen over de leerresultaten hebben we op dat
moment nog niet. Het tweede gesprek is naar aanleiding van de intensieve zorg die we uw kind
verlenen. Dit tweede gesprek vindt plaats in oktober, er worden dan o.a. hulpplannen besproken en we
bespreken het welbevinden van uw kind. Dit gesprek vindt plaats op uitnodiging van de leerkracht. Het
derde gesprek vindt plaats in februari. Het rapportfolio kan dan worden besproken, natuurlijk het
welbevinden; de sociale emotionele ontwikkeling (we gebruiken hiervoor de Kanjertraining) en de
leerresultaten. Het vierde gesprek, dit vindt plaats in april, kunt u vergelijken met het tweede gesprek.
Het vijfde en laatste gesprek, dat plaatsvindt in juni, is weer naar aanleiding van het rapportfolio.
Buiten deze vaste gespreksmomenten om, kunt u natuurlijk altijd met uw vragen bij de leerkracht
terecht. De leerkracht kan dan met u een geschikt moment plannen voor een gesprek.

Klachtenregeling
We hechten veel waarde aan goede relaties en goede samenwerking met u als ouder en met anderen
die betrokken zijn bij de school. Ons uitgangspunt is altijd een open, constructieve manier van
communiceren waarin ruimte is voor kritiek of feedback. We luisteren naar elkaar en laten elkaar in
waarde. Mocht er toch onenigheid ontstaan of heeft u een klacht, dan is de groepsleerkracht van uw
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kind uw eerste aanspreekpunt hiervoor. Vindt u geen gehoor of gaat uw klacht over het onderwijs of de
school in het algemeen dan neemt u contact op met directie van de school. We vinden het belangrijk de
klacht zo dicht mogelijk bij de bron op te lossen en een oplossing te vinden die past bij u en de school.
Vindt u het lastig om uw klacht ter sprake te brengen of te verwoorden dan kunt u ook contact
opnemen met de vertrouwenspersoon van onze school. Voor onze school is dit: dhr. J.J.M. Jansen It
Lange Ein 46 8647 SC SIBRANDABUORREN tel. 0515-521281 info@huisartsjansen.nl
Indien nodig kan de vertrouwenspersoon u helpen een klacht in te dienen bij de landelijke
klachtencommissie: Landelijke klachtencommissie PO, VO, BVE, Postbus 907, 2270 AX Voorburg tel.
070-3481180
Wanneer het gaat om:
- seksuele intimidatie en/ of seksueel misbruik
- lichamelijk geweld
- grove pesterijen
- geweld
- extremisme
- discriminatie
- onverdraagzaamheid
- fundamentalisme
- radicalisering
kunt u zich richten tot Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Activiteitencommissie

Bij verschillende activiteiten kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij spelletjesmiddagen,
als chauffeur of begeleider bij groepsexcursies of bij activiteiten van de activiteitencommissie. In
overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Onderwijs is er naast de Medezeggenschapsraad
(MR) ook een OuderRaad (OR) en Activiteitencommissie (AC) ingesteld. De Medezeggenschapsraad,
Ouderraad en Activiteitencommissie is samengesteld uit ouders van kinderen die op onze school zitten.
Meer informatie vindt u op de website van de school.

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.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Laatste schooldag

•

Paasviering

•

Sportdag

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Naast een vrijwillige ouderbijdrage wordt er ook een bijdrage gevraagd voor:
-Schoolreisje groep 1 t/m 7
-Kamp groep 8

Het kan voorkomen dat u door financiële problemen de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen. In
zo'n geval kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld (leergeldzwf). Leergeld ondersteunt zaken die
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen, leermiddelen
(laptop), schoolreisjes, muziekles of het lidmaatschap van een sport-, muziekkorps- of
scoutingvereniging.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage om diverse activiteiten te kunnen organiseren. Om dit te
kunnen blijven organiseren hebben wij deze financiële bijdrage zeker nodig. De deelname aan deze
activiteiten is voor alle leerlingen. Er worden dus geen leerlingen uitgesloten bij activiteiten mocht de
vrijwillige ouderbijdrage niet worden betaald.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Mocht uw kind ziek zijn, wilt u dit dan vóór schooltijd telefonisch doorgeven. Dan zijn wij voor de lessen
beginnen op de hoogte. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw zoon of dochter.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dan 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 verzuim:
- bij ziekte moet de schooldirecteur dit tijdig vernemen;
- bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/verzorger/voogd de schooldirecteur
van tevoren informeren;
- voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de schooldirecteur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk om op vakantie te gaan tijdens een van de schoolvakanties? Dan kunt u bij de
schooldirecteur toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Voor verlof kunt u een aanvraag indienen bij de directie van school. Hiervoor is op school een
aanvraagformulier aanwezig. Hierop treft u ook de richtlijnen m.b.t. het aanvragen van extra verlof.

4.4

Toelatingsbeleid

Op'e Hichte heet kinderen in de basisschoolleeftijd, met verschillende levensovertuigingen,
maatschappelijke en sociaal economische achtergronden welkom. We verwachten van ouders/
verzorgers dat zij de christelijke identiteit van onze school respecteren en dat de kinderen deelnemen
aan de activiteiten die hieruit voortvloeien.
Wanneer ouders of verzorgers interesse tonen in onze school, worden zij uitgenodigd voor een
persoonlijk kennismakingsgesprek. In dat gesprek, met de directie van de school, wordt de werkwijze
en visie van de school uitgelegd en krijgen de ouders een rondleiding door het schoolgebouw.
Aanmelding algemeen
Middels het inschrijfformulier verstrekken ouders/verzorgers gegevens en geven aan graag in
aanmerking te komen voor een plaatsing op onze school onder de door ons gestelde condities. Alle
aanmeldingen vinden plaats middels een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. De
inschrijfformulieren zijn op onze school verkrijgbaar.
Beleid aanmelding/inschrijving
Wij kennen bij de aanmelding en inschrijving twee groepen leerlingen die ieder een eigen traject
volgen:
- Schoolgaande kinderen die een andere school zoeken. Hierbij kan de intern begeleider of de directeur
contact opnemen met de school van
herkomst
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- Kinderen die vier jaar worden en hun schoolloopbaan beginnen in groep 1.
Inschrijving algemeen
Een inschrijving is een toezegging tot plaatsing door beide partijen: de school en de ouders. Er is sprake
van inschrijving als de school schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is.
We verwachten van kleuters dat zij zindelijk zijn.
Tussentijds overstappen
Bij tussentijds overstappen van een andere school naar onze school anders dan vanwege een
verhuizing, wordt in alle gevallen getoetst of kinderen en ouders/verzorgers passend zijn in ons
pedagogisch en didactisch klimaat, onze visie en onze religieuze achtergrond respecteren. Middels de
informatie-uitwisseling, die voortvloeit uit gesprekken met ouders/verzorgers, de eventuele onderwijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties,
zal de directie een oordeel vormen en expliciet aangeven wanneer en waarom aanname al dan niet
wenselijk is. Uitgangspunt is dat de school in staat is een passend onderwijs-arrangement aan te
bieden. De intern begeleider is ook betrokken zijn bij deze inschrijfprocedure. Eventuele afspraken
tussen de ouders en school worden vastgelegd tijdens de inschrijfprocedure.

4.5

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein.
Er mag nergens op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten,
ondersteunend personeel, ouders/verzorgers en bezoekers. We hanteren deze regels ook tijdens
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Een rookvrij schoolterrein helpt kinderen om
niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, gebruiken we een leerlingvolgsysteem
CITO. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te volgen, werken we met de
“Kanjermethode”. Deze methode/ training bestaat o.a. uit: spiegelverhalen, spelvormen en
vragenlijsten, maar vooral wordt het gedrag losgekoppeld van het kind. Het kind wordt niet afgewezen,
wel het negatieve gedrag dat het kind laat zien! De leerlingen vanaf groep 5 beantwoorden een
vragenlijst, zodat de groepsleerkracht kan beoordelen of een bepaalde score afwijkt van wat gemiddeld
verwacht kan en mag worden. Deze vragenlijst van de “Kanjermethode” wordt twee keer per jaar
ingevuld en gebruikt.
Om de cognitieve ontwikkeling te volgen, werken we met het CITO leerlingvolgsysteem. Dit is een
onafhankelijk systeem waarbij landelijk wordt bepaald hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. Vanaf
groep 3 wordt het CITO leerlingvolgsysteem gehanteerd om de ontwikkeling van uw kind in kaart te
brengen. Gedurende het hele schooljaar worden er toetsen afgenomen van verschillende vakgebieden.
De scores worden omgezet in niveaubepalingen I t/m V. Deze scores worden vergeleken met landelijke
gemiddelden. Naast de CITO toetsen neemt de leerkracht methode gebonden toetsen af. Hierdoor kan
de leerkracht tijdig signaleren wanneer blijkt dat het kind stagneert in de ontwikkeling.
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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.
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.
Binnen Palludara vinden we het belangrijk dat alle talenten van kinderen aan bod komen, ook die
talenten die een eindtoets niet meet.Om de leerprestaties te volgen zetten alle scholen van Palludara
de toetsen behorende bij de methodes in, maar ook observatielijsten en bijvoorbeeld didactische
leergesprekken. Alle uitslagen worden op onze scholen geregistreerd. Hiermee kan de leerkracht snel
(eerste) signalen opvangen, analyseren en vroegtijdig en preventief hulp bieden aan alle kinderen met
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de inzet van groepsplannen. Onze scholen meten de opbrengsten objectief. Er wordt- naast de
methodegebondentoetsen- gebruik gemaakt van gestandaardiseerde toetsen die twee maal per jaar
afgenomen worden (januari en in juni).
We gebruiken de IEP-eindtoets van Bureau ICE als afsluitende toets voor de leerlingen van leerjaar 8.
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de
IEP Eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het
voortgezet onderwijs. De rapportage van de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: individuele
leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
94,4%

Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

96,1%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
60,4%

Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

De resultaten van de eindtoets zeggen ons veel, maar zeker niet alles! Onze scholen houden bij het
advies voor vervolgonderwijs rekening met toetsresultaten, maar baseren het advies daarom altijd op
een completer beeld van kinderen. De eindtoets geeft een indicatie van passende schoolniveau, maar
gedurende de schoolloopbaan verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens over de ontwikkeling van
kinderen om tot een compleet en onderbouwd advies te komen. Dit gebeurt al vanaf groep 6 en altijd in
overleg met de ouders en de leerlingen zelf.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

14,3%

vmbo-k

28,6%

vmbo-(g)t

14,3%

havo

28,6%

vwo

14,3%

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
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op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Vertrouwen

Wederzijds respect

Sociale redzaamheid

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.
Wij vinden het van belang dat er in eerste instantie wordt uitgegaan van de groep als sociale werk- en
leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep / op school. Vanuit deze basis willen we
dat er gewerkt wordt in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. Vanuit hier willen we de
kinderen succes ervaringen laten opdoen, zich vertrouwd laten voelen. Daarnaast richten we ons ook
op het individu, hij/zij is autonoom, mag zijn wie het is en laten zien wat hij of zij kan.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een open houding
ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en maakt duidelijk dat deze consequent
worden bewaakt. De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een
fijne sfeer in de klas. De leerkracht speelt een essentiële rol bij de groepsvorming in deze eerste,
belangrijke weken. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de
leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed
pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. De eerste weken
aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd.
Daarnaast gebruiken wij de Kanjertraining als methode voor sociaal emotioneel gebied. De
Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI als effectief volgens goede aanwijzingen bij
pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem
dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale
opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode,
het vormt voor onze school de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt
leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Het gebruik van de methode van de
Kanjertraining helpt om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn
voor alle partijen.
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Negatief gedrag zoals intimidatie en pesterijen spelen zich bij voorkeur af achter de rug van degene die
in staat is in te grijpen. Dat betekent dat leerkrachten meestal het pesten niet zullen zien. Het is daarom
van groot belang als school om leerlingen die zich willen misdragen en leerlingen die in de knel zitten te
signaleren. Dit kan met het Kanjer-volg-en adviessysteem (KANVAS). De vragenlijst meet of kinderen
zich gelukkig voelen op school, hoe ze met vriendschappen omgaan of ze zich willen gedragen of juist
willen misdragen, zich somber, ongelukkig voelen, of ze verstorend gedrag laten zien en in hoeverre ze
hulpvaardig sociaal gedrag laten zien. Tevens worden concrete adviezen en tips gegeven om mee aan
de slag te gaan in de klas. Het systeem bevat tevens een leerkrachtlijst die eventueel ook door ouders is
in te vullen en een sociogram waarin onderlinge relaties in de klas helder worden. Leerlingen en
leerkrachten vullen 2x per jaar (november en april) de vragenlijst in.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Onze school kent een lesmodel van 5 gelijke dagen model voor de groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4
hebben de vrijdagmiddag vrij.
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:15

12:30 - 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:15

12:30 - 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

12:30 - 14:15

-

Donderdag

-

08:30 - 12:15

12:30 - 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:15

12:30 - 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: groep 1 t/m 4 is 's middags om 12.00 uur vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Thuis bij Thea, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Thuis bij Thea, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Thuis bij Thea, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Goede vrijdag en 2e Paasdag

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinksteren

03 juni 2022

07 juni 2022

Zomervakantie

15 juli 2022

28 augustus 2022

Daarnaast zijn de leerlingen vrij op de volgende momenten
- Maandag 25 oktober 2021
- Woensdag 15 december 2021
- Vrijdagmiddag 24 december 2021, leerlingen groep 5 t/m 8 vrij om 12.00 uur
- Dinsdag 8 februari 2022
- Woensdag 2 maart 2022
- Donderdag 14 juli 2022, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
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