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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 Johannes Calvijnschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Johannes Calvijnschool
Taghof 2
8281NA Genemuiden
 0383854401
 http://www.johannes-calvijnschool.nl
 directie@jcalvijnschool.nl

Schoolbestuur
Ver. Herv. Sch.gem. voor Prot.-Chr. Ond. te Genem.
Aantal scholen: 3
Aantal leerlingen: 422


Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Evert Jan Kip

evertjankip@jcalvijnschool.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Passend Onderwijs 23-05.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

156

2019-2020

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Respect

Veiligheid

Christelijke identiteit

Vertrouwen

Verantwoordelijk

Missie en visie
Onze missie
Op de Johannes Calvijnschool werken we vanuit de wetenschap dat God ons leidt en (be)stuurt. We
werken vanuit vertrouwen in, zijn verantwoordelijk voor en hebben respect voor onszelf, de ander en de
omgeving. Bij ons op school ontwikkelen kinderen zich tot democratische en betrokken burgers die
inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en valkuilen. We leren hen om gebruik te maken van de eigen
kwaliteiten en die van de ander. We geven hen een goede basis mee met veel kennis, vaardigheden,
zelfvertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en zelfinzicht.
Onze visie
Visie op leren
De meeste kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gemotiveerd om dingen te leren, maar de
omgeving en de opdracht kunnen dit stimuleren of juist ontmoedigen.
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Mensen leren als ze actief betrokken zijn en samenwerken; samenwerken maakt ons actiever
betrokken bij de lesstof en motiveert ons. Als we met anderen over een onderwerp of opdracht praten,
leren we van elkaar. Ook helpt het ons denkproces als we worden uitgedaagd om onze eigen gedachten
te verwoorden.
Een goede instructie en een lesmethode als basis en leidraad is essentieel om voortgang van het
leerproces te garanderen. Een goede structuur en duidelijkheid is van belang; de leerkracht heeft de
regie over het leerproces.
Het motiveert leerlingen als die omgeving en de opdracht uitdagend zijn, de nieuwsgierigheid
prikkelen, en als ze zelf iets kunnen onderzoeken. Ook moet er ruimte zijn om fouten te maken, daar
leren we immers van. Directe feedback helpt beter dan achteraf corrigeren en controleren.
Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid is daarom van groot belang.
We blijken beter te leren als we zelf verantwoordelijkheid dragen voor ons leerproces en daar de regie
over hebben. Als leerlingen zelf keuzevrijheid krijgen en hun eigen invulling kunnen geven aan hoe ze
een opdracht uitvoeren, zijn ze meer gemotiveerd dan wanneer ze iets alleen maar leren omdat het nou
eenmaal in het boek staat of omdat het moet van de leerkracht.
Visie op onderwijs
Goed onderwijs houdt in dat er veel geleerd wordt, en datgene wat geleerd wordt betekenisvol en
zinvol is, en dus aansluit bij de praktijk en de omgeving.
Goed onderwijs is op maat, en is afgestemd op de individuele behoeften en leerstijlen van een kind.
Daardoor kan ieder kind het beste uit zichzelf halen. Continuïteit en stabiliteit zijn hiervoor een
voorwaarde.
Goede communicatie van dit onderwijs is ook van belang. Ouders, leerkrachten en andere experts rond
het kind staan allemaal naast het kind en werken aan dezelfde doelen. Betrokkenheid op elkaars rol is
daarom belangrijk. Vertellen wat we op school doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen is van
groot belang om samen met ouders op te trekken in de begeleiding van het kind.
Daarbij tonen we ook belangstelling voor de thuissituatie van het kind, hoe ze opgroeien, wat ze
bezighoudt. Doelen vanuit school en ouders rond leren, ontwikkelen en groeien worden zo op elkaar
afgestemd.
Motto
De komende beleidsperiode werken we met de volgende slogan: Liefdevol leren.
Leren op zich kan voor kinderen naast het mooie van jezelf ontwikkelen ook zogezegd bijwerkingen
hebben. Als je het moeilijk vindt dat een ander iets wel leert en jij niet. Of andersom als jij het wel kunt
en de neiging hebt jezelf wat hoger te plaatsen dan die ander die dit (nog) niet kan. Als de resultaten
tegenvallen ten opzichte van wat je had verwacht. Dan is er wijsheid nodig om hiermee om te gaan.
Willen we samen liefdevol leren.
Naast dat wij onze opdracht om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling leren we ze ook dat dat
leren in verbinding staat met God. Dat je jezelf kunt afvragen voor wie je leert. En dat Hij je dat kan
leren. Op een liefdevolle manier.
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Prioriteiten
Samenwerkend leren en zelfstandig werken
In alle groepen leren kinderen zelfstandig en samen en kunnen goed zelfstandig werken en keuzes
maken. Zo bevorderen we het eigenaarschap van kinderen bij het leren, o.a. in de vorm van thematisch
werken. Dit schoolconcept is in de gehele school te zien in gedrag, de werkwijzen en de instrumenten.
Kinderen goed in beeld hebben
We hebben de pedagogische, leer- en ontwikkelbehoefte zo in beeld dat we een beredeneerd aanbod
hebben voor alle.
Eén instructiemodel
We hanteren één instructiemodel door de hele school heen.
Professionele cultuur
Aan het eind van deze beleidsperiode is een professionele waarin erkende ongelijkheid, gezamenlijke
en gedeelde verantwoordelijkheid en openheid, nieuwsgierigheid en geen aannames leidend zijn.

Identiteit
De drie Hervormde basisscholen (Maarten Lutherschool, Johannes Calvijnschool en Johannes
Bogermanschool) gaan uit van de Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestant
Christelijk Onderwijs te Genemuiden. De scholen hebben als grondslag de Bijbel als Gods
onveranderlijk en onfeilbaar Woord, verklaard in de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelberger
Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Hoewel de ouders als eerste verantwoordelijk blijven voor de opvoeding van hun kind(eren), willen de
scholen in het verlengde hiervan de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd in
overeenstemming met de grondslag onderwijzen en mede helpen vormen. Er is een goede relatie
tussen de Hervormde scholen, de Hervormde gemeente (PKN) en de Hersteld Hervormde gemeente.
Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar wordt een themaweek gehouden (school, kerk en gezin),
waar ook in de zondagse erediensten aandacht aan besteed wordt.

5

2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Bij afwezigheid van een collega wordt in eerste instantie gekeken of een duo-collega kan werken. Is dit
niet het geval dan zoeken we een invaller vanuit onze eigen invalpool of vanuit de invalpool van ECM.

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.
Zie paragraaf 'organisatie van het onderwijs'.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 15 min

1 u 30 min

5 u 15 min

3 u 45 min

2 u 05 min

2 u 30 min

4 u 35 min

4 u 05 min

30 min

45 min

Rekenen
Taal
Levensbeschouwing
Bewegingsonderwijs /
spel
Sova
Wereldoriëntatie

6

Vak
Wereldoriëntatie
Engelse taal

Leerjaar 1

Leerjaar 2

15 min

45 min

15 min

In deze groepen wordt er veel spelend geleerd. Het is lastig om alles precies in tijd te zetten omdat
kinderen ook tijdens de werkles met rekenen of taal bezig kunnen zijn. Dit wordt door de leerkrachten
geregistreerd.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 15 min

2 uur

1 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 u 45 min

5 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sova

2.3

Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
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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 JCS is een school die werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem met daarbinnen drie
basisniveaus voor taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. We werken daarnaast met een integrale
methode voor de zaakvakken.
De verschillen in prestaties en ontwikkelingsniveaus van de kinderen maken het noodzakelijk binnen
dit systeem ruimte te geven aan individuele begeleiding van leerlingen, naast die drie
basisniveaus in de verschillende groepen. Op de JCS vinden we het daarom belangrijk dat we:
•

•

•

differentiatiemogelijkheden bieden op in ieder geval drie niveaus per groep. Daarnaast
begeleiden we leerlingen die op basis van kennis en vaardigheden op een hoger niveau kunnen
werken in de school, zo mogelijk in de plusklas van de school en ook in een bovenschoolse
plusklas samen met leerlingen van de andere Hervormde scholen.
de leef-, belevings-en ervaringswereld van kinderen serieus nemen en als mede-vertrekpunt voor
het onderwijs kiezen. Het is de taak van onderwijsgevenden die wereld als rijke leeromgeving te
presenteren in de klas.
open staan voor kinderen die een eigen ontwikkelingsperspectief nodig hebben. Dit betekent dat
kinderen met een eigen leerlijn en uitstroomprofiel binnen de basisschool worden opgevangen.

Het is heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Daarom willen we de kinderen van
onze school een didactisch rijke leeromgeving bieden. We willen de kinderen leren inzien, dat
verschil in aanleg en kunnen de leefgemeenschap in onze school rijker maakt. Zorg en respect voor
elkaar en de omgeving zijn heel belangrijk en waardevol. Daartoe behoren ook regels en afspraken
in de omgang met elkaar. We vinden het van belang om ons samen met de kinderen aan onze
afspraken te houden. Om meer inzicht te krijgen in de leerling, gaan we een training volgen voor het
houden van kindgesprekken.
Als team werken we samen naar hetzelfde doel, ieder met eigen mogelijkheden en kwaliteiten. In het
kader van het bestrijden en voorkomen van pesten hebben we een gedragscode opgesteld. Deze is
op school opvraagbaar.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

3

Onderwijsassistent

8

Rekenspecialist

8

Specialist hoogbegaafdheid

7

Taalspecialist

5

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij volgen de Vijfsporenaanpak. Deze aanpak is gericht op de verschillende partijen die betrokken zijn
bij pesten: het gepeste kind, de pester, de ouders, de klasgenoten en de school. De Vijfsporenaanpak is
bedacht en uitgewerkt door Bob van der Meer, die al sinds de jaren tachtig aandacht vraagt voor
pesten.
Spoor 1: Steun bieden aan het kind dat gepest wordt.
Spoor 2: Steun bieden aan het kind dat zelf pest.
Spoor 3: De ouders van het gepeste en van het pestende kind steunen.
Spoor 4: De rest van de klas betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem.
Spoor 5: De algemene verantwoordelijkheid van de school.
Wij hebben op onze school een aantal omgangsregels opgesteld, deze worden regelmatig met de
kinderen besproken. Deze regels komen samengevat hier op neer: We hebben respect voor elkaar en
we behandelen een ander net zoals we zelf behandeld willen worden.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
Om een goed beeld te krijgen van de sfeer in een groep wordt er gewerkt met het programma ZIEN. In
okt./nov. vult de leerkracht voor iedere leerling een vragenlijst in. De vragen hebben betrekking op de
interactie tussen leerlingen onderling en tussen de leerling en de leerkracht. Ook vullen de leerlingen uit
de groepen 5 t/m 8 zelf een vragenlijst in over hun welbevinden en veiligheid op school en in de klas.
Het sociaal-emotioneel welbevinden wordt zo per leerling bijgehouden.
Verder wordt er om het jaar een leerlingtevredenheidspeiling ingevuld. Deze is voor het laatst ingevuld
in april 2019.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Kock. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
corinnekock@jcalvijnschool.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Kock. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
corinnekock@jcalvijnschool.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders hebben inspraak via de MR van de school. Verder is er een activiteitencommissie waarin ouders
meedenken over allerlei activiteiten in de school.
Het plan is om in de toekomst te gaan oriënteren op het meer betrekken van ouders in het onderwijs op
de beleidsmatige kant.
Verder worden op onderwijskundig vlak in de groep veelal samen met ouders keuzes gemaakt voor het
onderwijs aan hun kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Om de week verschijnt er op donderdag of vrijdag een nieuwsbrief, waarin u op de hoogte
gehouden wordt van alle actuele zaken betreffende de school. De info wordt per mail verzonden.
• De school is te vinden op Facebook: (www.facebook.com/johannescalvijnschool). Dit zijn
informele berichten.
• Leerkrachten houden de ouders op de hoogte via parro.
• Drie keer per jaar worden ouderspreekavonden verzorgd door de leerkrachten.
• Aan het begin van het jaar wordt er in elke groep een informatiemiddag/avond gehouden waarbij
informatie wordt gegeven over het schooljaar.
• Als er aanleiding toe is komt de juf of de meester op huisbezoek. Natuurlijk kunnen ouders altijd
bij de leerkracht terecht met vragen. Als regel zijn de leerkrachten minimaal een kwartier vóór en
na de lessen in de school aanwezig.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn weleens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is bij ons niet
anders. U bent altijd welkom om zaken door te spreken, het zou fijn zijn als u dit eerst met de
desbetreffende groepsleerkracht kunt bespreken, maar wanneer u er onverhoopt niet kunt uitkomen,
mag u contact opnemen met de directeur. Komen we er dan nog niet uit dan bespreken we wie
ingeschakeld moet worden om het probleem op te lossen.
Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders,
om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn,
hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij het niet mee eens
zijn. Klachten kunnen gaan over onderwijskundige zaken, bv. over de begeleiding van leerlingen,
toepassing van strafmaatregelen of de inrichting van de organisatie. Klachten kunnen ook gaan over
seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Natuurlijk kunnen de meeste problemen en klachten door de school zelf worden opgelost. De directeur
(en eventueel ook de contactpersoon) heeft hier een taak in. Het bespreken van problemen
of klachten met de direct betrokkenen geeft de meeste kans op een goed resultaat.
Wanneer het probleem echter niet opgelost kan worden of als het om een ernstig probleem gaat, kan
contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, deze zal samen met u zoeken
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naar de juiste oplossingen en proberen te bemiddelen in het probleem. Dit kan opgeschaald worden
richting de externe vertrouwenspersoon. Mocht dit niet lukken dan heeft u als klager het recht om een
klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Gaat
de klacht over mogelijke strafbare feiten dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van
aangifte bij de politie of justitie.
Belangrijk te weten is dat de externe vertrouwenspersoon onafhankelijk is en niet in dienst is bij de
school. De interne vertrouwenspersoon staat wel in dienst van de school en is het eerste aanspreekpunt
bij klachten, kan informatie geven over de mogelijk over te volgen procedures binnen en buiten de
school en kan doorverwijzen.
De interne vertrouwenspersoon zal daarnaast binnen de school actief bezig zijn met activiteiten op het
gebied van preventie van machtsmisbruik en voorlichting over de klachtenregeling. Een belangrijk deel
van de taken van de vertrouwenspersoon ligt in de preventieve sfeer. Samen werken aan veiligheid op
scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. De contactpersonen komen
daartoe een aantal keren per jaar bij elkaar. De klachtenregeling is in te zien op school en op de website
van de school.
Zeer ernstige klachten mogen voorgelegd worden aan de door IJsselstreek aangewezen
vertrouwenspersoon, de heer Wilfred de Vries (06-20594989). In eerste instantie adviseren wij
dergelijke klachten te melden of te bespreken met de contactpersonen van onze school Corinne Kock
en Diepkelina Nijenhuis. Bij afwezigheid van hen kunt u terecht bij de directeur.
Het schoolbestuur is aangesloten bij:
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
p/a Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Mail: info@gcbo.nl
Website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
Telefoon: 070-3861697

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

Medezeggenschapsraad

Bij de volgende activiteiten worden ouders ingezet: Luizencontrole, handvaardigheid,
wandelvierdaagse, schoolreizen en diverse andere activiteiten.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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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 € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Excursies

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreizen
Schoolkamp
Schoolzwemmen

Jaarlijks wordt er van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van extra kosten: een
cadeautje voor een ziek kind, een extraatje tijdens een viering, spelmateriaal, prijsjes, voorleesontbijt
enz. De bijdrage voor het eerste kind uit een gezin bedraagt € 15 en t/m het vierde kind wordt het
steeds verhoogd met € 5. Daarna wordt het per kind verhoogd met € 2,50. De wetgever vraagt ons te
benadrukken dat het een vrijwillige bijdrage betreft. Zonder deze bijdrage vallen echter verschillende
extraatjes weg, die wij niet kunnen financieren uit de reguliere bekostiging. Schoolreizen, schoolkamp
en schoolzwemmen worden apart gefactureerd.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De schoolvereniging heeft via de besturenorganisatie een WA-verzekering voor de school afgesloten.
Schade waarvoor de school rechtstreeks aansprakelijk is, bijvoorbeeld door nalatigheid, is op
deze verzekering te verhalen. Schade die leerlingen elkaar toebrengen (zoals kapotte kleding en brillen)
valt daar niet onder. Wanneer de schade door een medeleerling is toegebracht, komt de WAverzekering van de ouders in beeld. In principe wordt alleen schade aan derden (dat zijn geen
medeleerlingen) vergoed.

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
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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:
Wanneer een kind ziek is, vragen we u voor schooltijd de school daarvan op de hoogte brengen. Bij
voorkeur dit via de telefoon. Het is ook mogelijk om dit via de mail of een bericht in parro te doen.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
U dient zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In bijzondere gevallen mag de directie een
leerling vrijgeven om met zijn ouders buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dat mag hooguit
één keer per jaar en voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dit extra vakantieverlof dient u
minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directie van de basisschool. Op basis
van de 'Leerplichtwet' mag alleen vrij gegeven worden voor vakantie buiten het rooster als voldaan
wordt aan de onderstaande voorwaarden:
•
•

Vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is het niet mogelijk om in de
schoolvakanties samen op vakantie te gaan.
Indien uit vakantieroosters van andere schoolgaande kinderen blijkt dat het voor het gezin
onmogelijk is om samen op vakantie te gaan.

In het eerste geval dient u een verklaring van uw werkgever te overleggen. De directie mag geen
toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. Indien het verlof meer
dan 10 dagen betreft, beslist de leerplichtambtenaar. Er kunnen ook gewichtige omstandigheden zijn,
veelal gelegen in de privésfeer, die de directie doen besluiten extra vrije dagen te honoreren. Door
middel van het verlof aanvragen of het toestemming geven (of niet) via de mail wordt de
verlofaanvraag geregistreerd.
Voor alle duidelijkheid zij nogmaals vermeld dat er in geen enkel geval, behoudens bovengenoemde
twee uitzonderingen, verlof zal worden gegeven om een vakantie te verlengen. Aanvragen dienen
bijtijds ingediend te worden.
Bovengenoemde gewichtige omstandigheden zijn:
•
•
•

Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden.
Voor verhuizing voor ten hoogste één dag.
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de tweede graad voor één of
ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats
van belanghebbende.
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•
•
•

•
•

Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de tweede graad, duur in overleg
met de directeur van de school.
Bij bevalling van moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur.
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van
bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of
aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste één dag.
Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van
bloed- of aanverwanten t/m de tweede graad voor één dag.
Voor andere calamiteiten en naar oordeel van de directeur belangrijke redenen.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar nemen we de CITO- toetsen af. De resultaten worden geanalyseerd door de
leerkracht en vervolgens besproken in een gesprek met IB. Leerlingen waarbij we ontwikkelingen zoals
achterblijvende resultaten constateren, krijgen extra hulp en begeleiding. In principe gebeurt dit binnen
de groep, maar als een leerling aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan deze ook extra hulp krijgen van
een onderwijsassistente maar dit is beperkt.

5.2

Eindtoets

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

Schoolscore

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

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
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

9,1%

vmbo-k

13,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t

4,5%

vmbo-(g)t

22,7%

vmbo-(g)t / havo

13,6%

havo

18,2%

havo / vwo

4,5%

vwo

13,6%

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:

Betrokkenheid

Veiligheid

Zelfstandigheid

Binnen de school werken we op basis van een christelijke identiteit. Dat betekent dat we omzien naar
elkaar zoals Christus omziet naar ons! Kinderen krijgen een veilige omgeving, waar ze leren vanuit
betrokkenheid zelfstandig te werken en te samenleven met elkaar

Werkwijze Sociale opbrengsten
Om een goed beeld te krijgen van de sfeer in een groep wordt er gewerkt met het programma ZIEN. In
okt./nov. vult de leerkracht voor iedere leerling een vragenlijst in. De vragen hebben betrekking op de
interactie tussen leerlingen onderling en tussen de leerling en de leerkracht. Ook vullen de leerlingen uit
de groepen 5 t/m 8 zelf een vragenlijst in over hun welbevinden en veiligheid op school en in de klas.
Het sociaal-emotioneel welbevinden wordt zo per leerling bijgehouden.
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Verder wordt er om het jaar een leerlingtevredenheidspeiling ingevuld. Deze is voor het laatst ingevuld
in april 2019.

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.
Doorlopende leerlijn
Op de Johannes Calvijnschool gaan we uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk
leerjaar een van te voren afgesproken hoeveelheid leerstof door de leerlingen moet
worden opgenomen. De leerlijn van het vakgebied zoals in de gebruikte methodes
is aangegeven is daarbij leidend. We werken daarbij met 3 perioden in een schooljaar. Iedere periode
wordt afgesloten met een groepsbespreking tussen leerkracht en ib-er. Tweemaal
per schooljaar toetsen we de (cognitieve) ontwikkeling van kinderen met behulp van het
Cito leerlingvolgsysteem. We gebruiken ZIEN! voor het volgen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de jonge kinderen. Op deze wijze houden we zicht op de ontwikkeling van kinderen en
de kwaliteit van ons onderwijs. Tussen de groepen, evenals tussen de peuterspeelzaal en het voortgezet
onderwijs, hebben we een warme overdracht; zowel didactische als pedagogische onderwerpen komen
daarbij aan bod. Waar nodig zit de intern begeleider bij de gesprekken. Door het verschil in de manier
van werken tussen groep 2 en 3, wordt aan deze overdracht extra aandacht besteed.
Pedagogisch klimaat en didactisch handelen
Uitgangspunt van het pedagogisch handelen van leerkrachten is dat het leidt tot een fysiek en
psychisch veilige en ondersteunende leeromgeving. We benaderen kinderen vanuit een positieve
houding en spreken hen bij ongewenst gedrag aan door het gewenste gedrag te benoemen.
Leerkrachten vervullen een voorbeeldrol. Ze tonen in gedrag en taalgebruik respect voor kinderen,
ouders en collega’s. We zorgen er daarbij voor dat kinderen ook op een respectvolle manier met elkaar
omgaan. We bevorderen het zelfvertrouwen van kinderen door af te stemmen op hun
mogelijkheden zodat ze succeservaringen kunnen opdoen. We maken bewust gebruik van
complimenten. Belonen werkt beter dan straffen.
In ons pestprotocol staat beschreven hoe we handelen in geval van pestgedrag. Er is in vastgelegd wat
wel en niet acceptabel is als het gaat om pesten. Uiteraard trachten we preventieve maatregelen te
nemen om te voorkomen dat we de stappen in het protocol moeten uitvoeren. Dit doen we door
duidelijke afspraken te maken en hier consequent mee om te gaan. We spreken met elkaar dezelfde
taal en daardoor weten kinderen precies wat er van hen verwacht wordt.
Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht om alle kinderen in ieder geval
de basisstof eigen te laten maken. We hanteren daarbij een duidelijk instructiemodel volgens het Direct
Instructiemodel. Leerkrachten passen verschillende werkvormen toe. Dit kunnen coöperatieve
werkvormen zijn of werkvormen die uit boeiend onderwijs voortkomen. Ook worden regelmatig
beweegactiviteiten gekoppeld aan leerstof tijdens de verwerking. Kinderen krijgen van de leerkracht
feedback over hun leer- en ontwikkelingsproces.
Onze ambitie voor deze schoolplanperiode:
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•
•

Het versterken van het zelfstandig werken en samenwerkend leren en daarbij een doorgaande
lijn binnen de school.
Het versterken en op één lijn brengen van het directe instructiemodel.

Kwaliteitszorg in kaart brengen
De hulpmiddelen/ werkwijzen die wij gebruiken of willen gaan gebruiken om onderwijskwaliteit in beeld
te krijgen en waarom:
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt gedaan
door de leerkrachten voor de eigen groep. De schoolleider doet dit op leerjaar- en op
schoolniveau.
Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan met de
kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren
Op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie met behulp van onderdelen van
vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de gewenste kwaliteit die de
school in het betreffende schooljaar wil realiseren. Er worden selecties samengesteld uit de
verschillende vragenlijsten. Om de school specifieke ambities te onderzoeken, worden indien van
toepassing, eigen vragen samengesteld en afgenomen.
In de zelfevaluatie worden de auditoren betrokken die intern zijn opgeleid.
De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het betreffende
schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze observaties worden
besproken met de leerkrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het observatie instrument
van Cadenza Onderwijsconsult, de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag (VHM) voor
groepsleerkrachten en de Vaardigheidsmeter (VHM-IB) Interne begeleiding.
Medewerkers doen onderzoek naar de eigen competenties in verband met de gewenste kwaliteit
voor betreffend schooljaar. Zij organiseren met het oog daarop jaarlijks feedback met behulp van
de competentievragenlijsten vanuit Integraal. De school stelt jaarlijks voor de verschillende
functies binnen de school competentievragenlijsten samen die direct samenhangen met de
gewenste kwaliteit.
Er wordt een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van kwaliteitszorg
opgenomen zijn. De kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk: welke activiteiten op welk moment in
het schooljaar uitgevoerd worden in het kader van observatie, zelfevaluatie en analyse; op welk
momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over de voortgang van de
plannen op basis van de verkregen observatie- en evaluatiegegevens.
Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. Indien uit de
verzamelde gegevens blijkt dat de voortgang onvoldoende is, wordt de aanpak bijgesteld.
Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van de Arbomeester.
Elk jaar wordt het schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd

Professionalisering
Bekwaamheidsdossier
Iedere teamlid geeft aan het eind van het schooljaar aan waar ze in het nieuwe schooljaar zich verder in
willen bekwamen met daarbij een plan van aanpak. In het lopende schooljaar wordt in gesprekken
tussen directie en teamlid dit regelmatig besproken.
Scholing
Ieder jaar wordt er een teamscholing gevolgd passend bij de doelen uit het jaarplan. Verder heeft ieder
teamlid de mogelijkheid om €500 te besteden aan individuele scholing passend bij de eigen
ontwikkeling als leerkracht.
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Persoonlijk ontwikkelingsplan
Aan het begin van een schooljaar schrijft ieder teamlid een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin staan
de kwaliteiten en ontwikkelpunten van een teamlid. Ook wordt vermeld hoe er aan de ontwikkeling
gewerkt wordt.
Schooldoelen voor periode 2019-2023
Vanuit de sterkte-/zwakte analyse, de reflectie daarop en onze waarde gedreven opdracht zullen we de
komende jaren werken aan de volgende kwalitatieve doelen:
•

•

•
•

Samenwerkend leren en zelfstandig werken
In alle groepen leren kinderen zelfstandig en samen en kunnen goed zelfstandig werken en
keuzes maken. Zo bevorderen we het eigenaarschap van kinderen bij het leren, o.a. in de vorm
van thematisch werken. Dit schoolconcept is in de gehele school te zien in gedrag, de werkwijzen
en de instrumenten.
Kinderen goed in beeld hebben
We hebben de pedagogische, leer- en ontwikkelbehoefte zo in beeld dat we een
beredeneerd aanbod hebben voor alle.
Eén instructiemodel
We hanteren één instructiemodel door de hele school heen.
Professionele cultuur
Aan het eind van deze beleidsperiode is een professionele waarin erkende ongelijkheid,
gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid en openheid, nieuwsgierigheid en geen
aannames leidend zijn.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:15 - 15:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3-8

Maandag of dinsdag

Zwemmen

4

Maandag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindcentrum Johannes Bogerman, buiten
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kindcentrum Johannes
Bogerman, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindcentrum Johannes Bogerman, buiten
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021
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