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Voorwoord
Beste (toekomstige) ouder,
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. Mocht u meer informatie willen hebben, dan verwijs ik u naar onze website:
www.7spronghouten.nl en www.ksfectio.nl.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Daltonschool De Zevensprong,
Marian de Haan
directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Katholieke Daltonschool De Zevensprong
Scherpencamp 2
3992RD Houten
 0306374563
 http://www.7spronghouten.nl
 directie@7spronghouten.nl

Schoolbestuur
Katholieke Scholenstichting FECTIO
Aantal scholen: 12
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Aantal leerlingen: 2.914
 http://www.ksfectio.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Marian de Haan

directie7sprong@ksfectio.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Profi Pendi.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

145

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.

Kernwoorden
kanjer

eco-school

dalton

katholiek

samen
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Missie en visie
Onze missie is om kwalitatief goed onderwijs te geven. Daarbij ontwikkelen de kinderen zich tot
zelfredzame, verantwoordelijke en zelfstandige burgers.
De daltonvisie die wij onderschrijven is dat kinderen leren zelfstandig te werken en te handelen,
verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en hun omgeving en leren samenwerken.
Dit komt tot uiting in de onderstaande kernbegrippen.
Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Naarmate kinderen zich verder
ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Altijd aansluitend op het niveau van het kind.
Bij zelfstandigheid is het belangrijk dat kinderen leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op
waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder kind verschillen, en daar houdt het
daltononderwijs rekening mee.
Kinderen leren samenwerken (spelen en werken) om respectvol met anderen om te kunnen gaan.
Wij bieden onderwijs op maat, dit zorgt ervoor dat kinderen effectief en doelmatig met hun
opdrachten aan het werk zijn.
Wij leren kinderen reflecteren op eigen handelen. Door reflectie en evaluatie krijgt het kind inzicht in
het eigen leerproces.

Prioriteiten
In schooljaar 2017-2018 zijn we bezocht door de Daltonvisitatiecommissie. De Zevensprong heeft in
2018 wederom een Daltoncertificering voor 5 jaar gekregen. Daarbij zijn ook ontwikkelpunten
genoemd, waar we de komende jaren aan gaan werken.
We werken aan verbetering van de sociale veiligheid en schoolklimaat dmv Kanjertrainingen, we willen
een goede doorgaande lijn neerzetten. De Zevensprong is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn
gecertificeerde Kanjertrainers en geven elke week Kanjerlessen aan de kinderen. In de klassen is
duidelijk zichtbaar wat de regels en afspraken zijn. Tijdens de tevredenheids- enquête (afgenomen in
september 2016) geeft 85% van de kinderen aan nooit gepest te worden, 15% geeft aan dat dat soms
gebeurt. Elke school zou de ambitie moeten hebben dat volledig wordt uitgebannen. Overigens voelt
95% van de kinderen zich veilig op school. Pesten via internet komt bijna niet voor. Er is aanhoudende
aandacht nodig voor het voorkomen van pesten en sociale onveiligheid.
Dit schooljaar willen we een ICT-beleidsplan opstellen, dat behelst alle onderwerpen van techniek tot
mediawijsheid. De Zevensprong heeft een passend en verantwoord aanbod voor alle leerlingen. De
onderwijsresultaten zijn goed. Er is echter nog een duidelijk groeipotentieel. Het gaat hierbij om de
ontwikkeling van de kinderen op het eigen niveau. Afstemming op de verschillende
onderwijsbehoeften en talenten van alle leerlingen is volgens de tevredenheidsenquête een onderwerp.
Daar gaan we mee aan de slag.
De Zevensprong gaat voor duurzaam. In schooljaar 2018-2019 willen wij de Groene Vlag van Ecoschools
kunnen laten wapperen.
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Ook willen wij dit schooljaar de certificering voor opleidingsschool in orde maken.

Identiteit
Wij zijn een katholieke basisschool. Dat betekent dat er regelmatig aandacht wordt besteed aan
verhalen uit de bijbel, maar ook uit andere geloven, die worden vertaald naar de praktijk: wat kunnen
wij hier van leren? Wij vieren de christelijke feesten zoals kerst en Pasen; in groep 4 besteden we
aandacht aan de eerste communie en in groep 8 aan het vormsel. Geloven is voor ons dat je tegen de
ander zegt: jij mag er zijn, ik respecteer jou zoals je bent. Daarom zijn anders- of niet gelovige kinderen
ook welkom bij ons. Wij werken met de methode Hemel en aarde.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Toelichting van de school
Het bestuur van Fectio wordt gevormd door één bestuurder-directeur, Rob Boerman. De bestuurder is
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, op het gebied van
personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, ICT, huisvesting en financiën.Hij
wordt geadviseerd door het team van directeuren van de 12 scholen. Op specifieke onderwerpen
gebeurt dat door medewerkers van het bestuursbureau. Daarnaast informeert de bestuurder de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De
bestuurder bezoekt regelmatig de scholen om zodoende op de hoogte te blijven van ontwikkelingen
binnen Fectio. Eenmaal per jaar gaat hij op schoolbezoek en heeft een gesprek met het schoolteam.
Wilt u contact opnemen met de bestuurder?Dat kan via telefoonnummer: 030-6381121. Of via mail:
info@ksfectio.nlFectio heeft bij de start van Passend Onderwijs een route opgesteld die we hanteren
als leerlingen worden aangemeld. In de bijlage leest u meer.

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 doen we een beroep op de vervangingspool. Als er niemand
beschikbaar is in de vervangingspool proberen we een collega te vinden die de groep kan overnemen.
Als dit niet lukt, verdelen we de kinderen over de bestaande groepen.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

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 onderwijstijd is vastgesteld voor alle leerjaren. Het kan voor komen dat we constateren dat een
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bepaalde klas op een vakgebied meer lestijd nodig heeft. Dit wordt vastgesteld naar aanleiding van
analyses van landelijk genormeerde toetsen. Er zal dan een aanpassing voor die specifieke groep zijn in
de onderwijstijd van het vakgebied. Dit gebeurt altijd in overleg met de interne begeleiders.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

9 uur

9 uur

6 uur

6 uur

1 uur

1 uur

5 uur

5 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

45 min

45 min

Taal
Rekenen
Schrijven
Beweging
Wereldoriëntatie
Muziek
Sociale vaardigheid
Levensbeschouwing

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

5 u 30 min

5 u 20 min

5 u 20 min

5 uur

5 uur

4 u 30 min

5 u 30 min

5 u 10 min

5 u 10 min

5 u 10 min

5 u 10 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

3 uur

3 u 30 min

3 u 50 min

3 u 50 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Muziek
30 min

30 min
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Sociale vaardigheid /
reflectie

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 u 30 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

Schrijven

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
In ons gebouw zit tevens de Techniekfabriek, een vrijwilligersorganisatie die zowel na als onder
schooltijd technieklessen aanbiedt. Onze groepen 6, 7 en 8 doen daar 4 projecten per schooljaar.
•
•
•

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.
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Onze school is geen VVE-School. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
De peuterscholen/peuterspeelzalen en kinderdagverblijven waar onze kinderen voor de basisschool
hebben gezeten, zorgen voor een overdracht naar onze school. Wij ontvangen deze na toestemming
van de ouders/verzorgers. De ervaringen van deze instanties, evenals de input van ouders, gebruiken
wij om ons onderwijs al bij de start aan te kunnen laten sluiten op de ontwikkeling van de kinderen.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
De Zevensprong vindt het belangrijk dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat zoveel mogelijk
passend is bij hun eigen ontwikkeling. Zowel voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, als
kinderen die extra uitdaging nodig hebben, bieden wij een passend aanbod. Daarom werken wij op
verschillende niveaus waarbij ook gebruik wordt gemaakt van verschillen en kwaliteiten die kinderen
met zich meebrengen.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider
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Specialist hoogbegaafdheid

-

leesspecialist

-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Op school geven we Kanjertraining in alle groepen. Met deze training oefenen kinderen positief gedrag
bij zichzelf en elkaar te stimuleren. Afhankelijk van de leeftijdsgroep komen onderwerpen als pesten,
anders zijn, seksuele intimidatie, bedreigingen en faalangst aan bod. Door deze onderwerpen
bespreekbaar te maken, willen we een open sfeer creëren. Een belangrijke doelstelling is, dat uw kind
met plezier naar school gaat en aan het eind van de basisschoolperiode ook met plezier terugkijkt.
Wanneer een bepaalde leerling structureel een andere leerling pest, pakken wij dit ook professioneel
aan. Daarbij volgen wij ons pestprotocol.
Ook onderzoeken de leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 elk half jaar hoe de sociale structuur
van de groep is. Dit doen zij door het maken van een sociogram. Een sociogram geeft een beeld van de
sociale relaties in een groep.

Sociale en fysieke veiligheid
10

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KANVAS.
Omdat wij Kanjerschool zijn nemen we twee keer per jaar de vragenlijst van KANVAS af.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Diemel . U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
lisette.diemel@ksfectio.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Wielaart. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
corine.wielaart@ksfectio.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij vinden een intensief contact tussen ouders en school van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van
het kind. Zowel ouders als school hebben invloed op het leerproces van de leerlingen. Een traject dat
we dit jaar nadrukkelijk samen met ouders doorlopen. We merken dat kinderen het waarderen als hun
ouders op school "meehelpen" en veel ouders vinden dit ook leuk om te doen. Daarom durven wij u te
vragen om ons bij een aantal activiteiten te ondersteunen. Daarnaast hebben wij de input van ouders
nodig om hen tot optimale ontwikkeling te kunnen brengen. Daarom hebben wij aan het begin van het
schooljaar startgesprekken (vanaf groep 5 met het kind erbij). Gedurende het schooljaar zijn er een
aantal vaste momenten voor gesprekken. Daarnaast is het altijd mogelijk om tussentijds een afspraak
met de leerkracht te maken.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden zo veel mogelijk geïnformeerd
via de app Social Schools. Leerkrachten posten wekelijks foto's en informatie die de hele groep betreft.
Via de maandelijkse nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over schoolbrede onderwerpen.
Wanneer het leerling-gerelateerde informatie betreft gebruiken we de mail.

Klachtenregeling
Mocht u als ouder een klacht hebben over bepaald gedrag of bepaalde beslissingen van de school, een
leerkracht, een (oud)leerling of een bestuurslid, dan gaan we er vanuit dat u deze klacht eerst bespreekt
met degene die de klacht betreft. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u contact opnemen met
de directeur.
U kunt ook, als u dat wenst, gebruik maken van een interne contactpersoon; op De Zevensprong is dat
Corine Wielaart. Mocht de bespreking van uw klacht voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, óf
bent u van mening dat u de klacht niet met genoemde personen kunt bespreken, dan kunt u een van de
klachtroutes volgen die op de volgende bladzijde zijn uitgewerkt.
U dient de klacht binnen een termijn van 4 weken in. Volgens de procedure in de klachtenregeling
wordt u bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie geholpen door een voor de school
onafhankelijk vertrouwenspersoon. Voor De Zevensprong kunt u de externe vertrouwenspersoon
bereiken via de CED-groep, zie hiervoor de contactgegevens: Jeroen Meijboom 06-27486065
J.Meijboom@cedgroep.nl Els Rietveld 010 407 15 10 e.rietveld@cedgroep.nl .
Klachten over seksueel misbruik en/of seksuele intimidatie:
Voor het onderwijs zijn wettelijke bepalingen van kracht die klachten betreffende sexuele intimidatie
nader regelen. Een aantal bepalingen hiervan zijn belangrijk:
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1. Een personeelslid dat op enigerlei wijze kennis draagt van een vermoeden van een sexueel misdrijf
tegenover een leerling gepleegd door iemand die met taken ten behoeve van de school is belast, is
verplicht dit direct te melden bij de Bestuurder-Directeur.
2. Een bestuurslid dat op enigerlei wijze bekend is geworden met een vermoeden van een seksueel
misdrijf tegenover een leerling gepleegd door iemand die met taken ten behoeve van de school is
belast, is verplicht dit direct te melden bij de vertrouwensinspecteur. In overleg hiermee wordt al dan
niet besloten tot aangifte bij het Openbaar Ministerie.
3. Met 'iemand die met taken ten behoeve van de school is belast' worden niet alleen leerkrachten
bedoeld, maar ook schoonmaakpersoneel, conciërges, stagiaires, hulpouders, pleinwachten, etc.
4. Indien een klacht inzake seksuele intimidatie wordt ingediend bij de externe vertrouwenspersoon
dan hoeft dit niet te leiden tot een onmiddellijke melding of aangifte. Immers de vertrouwenspersoon is
géén personeels- of bestuurslid.
Wanneer u een klacht hebt betreffende seksuele intimidatie dan zijn er dus twee wegen:
1. U benadert één of beide interne contactpersoon van de school of de Bestuurder-Directeur van
stichting KS Fectio. Het gevolg hiervan is dat onmiddellijke actie verplicht is.
2. U benadert de externe vertrouwenspersoon en onderzoekt samen welke wegen het beste kunnen
worden bewandeld.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
ouderklankbordgroep

De oudervereniging organiseert samen met het team een aantal activiteiten binnen de school, zoals het
Sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasviering en het schoolreisje. Ook de organisatie van de
avondvierdaagse, het voetbal- en volleybaltoernooi wordt door de oudervereniging verzorgd.
Daarnaast zijn er vele hulpouders actief bij:
•
•
•
•
•
•
•

de schoolbibliotheek
voorlezen in groepen 1-2
samenlezen in groep 3
flitslezen in de groepen 4 en 5
groepsouders ter ondersteuning leerkrachten bij klassenactiviteiten, zoals bezoek aan een
museum
begeleiders tijden schoolreisjes en kamp groep 8
luizencontroles

13

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 € 50,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school valt onder het bestuur van Katholieke Scholenstichting Fectio. Fectio heeft zowel een basis-
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als een uitgebreid verzekeringspakket afgesloten met Verus. Verus biedt het verzekeringspakket aan in
samenwerking met de Raetsheren van Orden. Het basispakket omvat:
Een aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden en toezichthouders
Een schoolongevallenverzekering
Naast het basispakket heeft Fectio gekozen voor de volgende uitbreidingen:
BrandverzekeringInventarisverzekering
Doorlopende reisverzekering
Denkt u aanspraak te kunnen maken op de schoolverzekering, dan kunt u contact opnemen met de
directie van de school. Alle kinderen van de school zijn verzekerd tijdens het gaan naar, het verblijf op
en het komen van school, alsmede datgene wat tijdens schoolverband gebeurt, zoals excursies,
uitstapjes, sport- en speldagen e.d. De schoolverzekering dekt echter geen materiële schade. Die loopt
via uw eigen W.A. verzekering of een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Ouders die op
school meehelpen zijn op die tijden eveneens verzekerd. Het is een goede zaak om voor uzelf nog eens
na te gaan of u een aansprakelijkheidsverzekering hebt lopen, evenals een inzittendenverzekering
i.v.m. het vervoer van kinderen.Wij gaan bij het indelen van de kinderen uit van het aantal “gegordelde”
plaatsen dat u opgeeft.

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:
U kunt uw kind telefonisch of via een mailtje naar de leerkracht ziek melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
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Verlofregeling
Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige
omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die “buiten de wil zijn gelegen”.Het verlof wordt
verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat.
Meestal blijft het verlof beperkt tot één of enkele dagen. Voorbeelden daarvan zijn:
het voldoen aan een wettelijke verplichting;
•
•
•
•
•
•

verhuizing;
huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad;
overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad;
bij ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad;
12,5, 25, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten
tot en met de 4e graad;
bepaalde gezinsproblematieken

Uit de jurisprudentie blijkt dat geen gewichtige omstandigheden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

een midweekaanbieding van ouders of anderen;een of meerdere dagen eerder vertrekken naar
vakantie om de files voor te zijn;
eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om financiële l redenen of vervoertechnische
redenen;
een afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere school zitten;
dienstrooster van de werkgever van de ouders;
activiteiten van verenigingen, zoals scouting-of voetbalkamp;geen andere
boekingsmogelijkheden;
familiebezoek in het buitenland of bezoek aan land van herkomst;
verjaardagen van familieleden

Procedure
Een aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek tot 10 schooldagen, moet gedaan worden bij de
directie van de school. Betreft de aanvraag meer dan 10 schooldagen dan beslist de
leerplichtambtenaar over het verzoek. U dient de aanvraag schriftelijk in bij de directie, acht weken van
te voren of zo snel mogelijk. De directie heeft zo nodig een gesprek met u over het verzoek. De directie
neemt een beslissing en deelt deze schriftelijk aan u mee.U kunt tegen de beslissing schriftelijk in
bezwaar gaan. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat u geen tijd hebt om de aanvraag voor
extra verlof wegens gewichtige omstandigheden tijdig te doen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van
bloed- en aanverwanten. Dan zal achteraf worden beoordeeld of er sprake was van gewichtige
omstandigheden die het kind betreffen. Vaak zal de directie in zo’n geval een melding doen bij de
leerplichtambtenaar dat uw kind ongeoorloofd afwezig is.
Religieuze verplichtingen
Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er
recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. U moet deze
vorm van verlof minstens 2 dagen van te voren melden bij de teamleider van de school.
Bezwaar en beroep
Voor de beroepsprocedure en de eventuele voorlopige voorziening, verwijs ik u naar de website van de
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school (of gemeente).
Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties. Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich
houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het
verlengen van vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet. De enige mogelijkheid voor extra
verlof voor vakantie wordt genoemd in de Leerplichtwet. Dit is het geval als de leerling door de
specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders alleen buiten de vastgestelde schoolvakanties
met hen op vakantie kan. Hierbij kunt u denken aan een beroep in bijvoorbeeld het toerisme of in de
agrarische sector, waarin de verdiensten nadrukkelijk in de zomermaanden gemaakt worden. De
aanvraag voor vakantieverlof moet schriftelijk ingediend worden bij de directie van de school. Aan dit
verlof moeten alle hieronder staande voorwaarden verbonden zijn:
•
•
•
•
•

het verlof moet in het betreffende schooljaar de enige vakantie zijn die de ouders en de leerling
gezamenlijk kunnen doorbrengen
het verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
het verlof mag hoogstens 1 keer per jaar voor maximaal 10 dagen worden verleend
een vakantieverklaring werkgever/zelfstandige dient te worden overlegd
het verlof is niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.

Verzuim
Als uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is voor extra verlof, dan is er sprake van ongeoorloofd
schoolverzuim. Er zijn verschillende vormen van ongeoorloofd schoolverzuim. Bijvoorbeeld als u de
schoolvakantie verlengt met een paar dagen, of als u eerder op vakantie gaat in een schoolweek. Dit
noemen we luxe verzuim. Het kan ook voorkomen dat uw kind regelmatig te laat komt op school. Ook
komt het voor dat uw kind spijbelt van school. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht,
op grond van de Leerplichtwet, het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Na een
melding zoekt de leerplichtambtenaar uit wat de reden is van het schoolverzuim. Deze zal een gesprek
hebben met de directie van de school en met u en soms ook met uw kind. Er zullen afspraken gemaakt
worden over het terugdringen van het verzuim. Er zijn vele manieren om het schoolverzuim terug te
dringen. Soms is het nodig een vorm van hulpverlening in te schakelen, en soms wordt er een procesverbaal opgemaakt. Rond de schoolvakanties controleert de leerplichtambtenaar of alle kinderen op
school zijn en of er geen sprake is van luxe verzuim.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Tijdens de groepsbesprekingen, door de intern begeleider met de leerkrachten worden leerresultaten
geanalyseerd en het leerprogramma afgestemd op de onderwijsbehoeften van het individuele kind.

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.
De CITO Eindtoets is voor ons het sluitstuk in een uitgebreid adviseringstraject voor kinderen en hun
ouders. Voor de advisering naar het vervolgonderwijs gebruiken we de toetsresultaten en vooral: het
beeld dat wij van een kind gekregen hebben gedurende acht jaar onderwijs. Om de kwaliteit van onze
school te beoordelen gebruiken we onder meer de halfjaarlijkse CITO-toetsen, maar ook onze eigen
evaluaties en de uitkomsten van bijv. de ouderenquête.In het schooljaar 2017-2018 is de Cito Eindtoets
voor het eerst digitaal afgenomen. De eindtoets was daarmee digitaal en dat heeft sommige kinderen
verrast. Wij denken dat daardoor het resultaat lager is uitgevallen dan verwacht.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Doordat we de kinderen acht jaar lang intensief volgen, kunnen we een goed schooladvies geven in
groep 8. De uitstroomgegevens doen geen recht aan de verschillen tussen leerlingen. De
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leerlingpopulatie per groep is elk jaar anders en divers.Een leerling die naar het VMBO gaat stemt ons
net zo tevreden als een verwijzing van een leerling naar het VWO, mits dit past bij de ontwikkeling van
de leerling.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k / vmbo-(g)t

3,7%

vmbo-(g)t

11,1%

vmbo-(g)t / havo

3,7%

havo

3,7%

havo / vwo

22,2%

vwo

55,6%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respectvol omgaan met elkaar

Rekening houden met elkaar

Verantwoordelijkheidsgevoel

De school ziet het als haar taak om kinderen (mede) op te voeden tot verantwoordelijke en actieve
burgers, die in een pluriforme samenleving een open en actieve houding aannemen ten aanzien van
een diversiteit aan godsdiensten, etniciteit, culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten. De
leerlingen van de school groeien op in een omgeving waarin die diversiteit weinig zichtbaar is. In ons
onderwijsaanbod zijn wij actief op zoek naar mogelijkheden om kinderen in aanraking te brengen met
andere culturen en leefgewoontes.
Wij vinden het van belang dat kinderen op een goede wijze met elkaar omgaan. Hiervoor hanteren wij
de methode Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de training is, dat kinderen positief over zichzelf
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en de ander leert denken.
Op school hanteren we de drie kapstokregels:
-

We gaan respectvol met elkaar om.

-

We gaan respectvol met onze omgeving om.

-

We gaan respectvol om met de gemaakte afspraken.

Samenvattend: We letten op elkaar.

-

We zorgen voor elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
We maken gebruik van de Kanjertraining en we monitoren de sociaal emotionele ontwikkelingen van
de kinderen van de groepen 3 t/m 8 door middel van een digitaal Kanjer Volg- en Adviessysteem
(KanVAS).
Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 gebruiken we het leerlingvolgsysteem KIJK!.
Medio september / oktober vult iedere leerling van groep 8 de schoolvragenlijst (SAQI) in. Deze meet
de motivatie, taakgerichtheid en het welzijn van de leerling op school. Het gaat hierbij om de mening
van de leerling zelf.
De leerkrachten volgen d.m.v. de bovengenoemde instrumenten de sociaal emotionele ontwikkeling
van ieder kind.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
De Zevensprong heeft een passend en verantwoord aanbod voor alle leerlingen. De
onderwijsresultaten zijn goed. Er is echter nog een duidelijk groeipotentieel. Het gaat hierbij om de
ontwikkeling van de kinderen op het eigen niveau. Afstemming op de verschillende
onderwijsbehoeften en talenten van alle leerlingen is volgens de tevredenheidsenquête een onderwerp.
Daar gaan we mee aan de slag.

20

6

Schooltijden en opvang

Op vrije dagen en tijdens vakanties kunnen ouders wel gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: groepen 1 t/m 4 middag vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 6-7

maandag 08.30-10.00

gymnastiek

groep 4

maandag 10.00-11.30

gymnastiek

groep 7-8

donderdag 08.30-10.00

gymnastiek

groep 5

donderdag 10.00-11.30

gymnastiek

groep 3

donderdag 13.45-15.15

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met kinderdagverblijven, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met externe overblijfkrachten, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Buitenschoolse opvang, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. In overleg met de organisatie waar u kinderopvang
afneemt, kunt u een contract sluiten voor 40, 47 of 52 weken per jaar. Bij 47 en 52 weken-contracten
kan uw kind in de vakanties hele dagen op de NSO terecht, op die dagen waarop het kind normaliter
ook komt. U kunt extra dagen inkopen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

20 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

23 februari 2019

03 maart 2019

Meivakantie

27 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

20 juli 2019

01 september 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)

dagelijks

maandag t/m vrijdag

in overleg

Wij hebben geen spreekuren. U kunt altijd een afspraak met ons maken. Dat kan telefonisch, via de
mail of als u op school bent. Zowel de leerkrachten als de intern begeleider en directeur maken graag
tijd voor u.
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