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Voorwoord
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
In deze schoolgids treft u belangrijke informatie over de 1e Van der Huchtschool aan.
Deze gids is bedoeld om alle ouders / verzorgers op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen op
onze school.
Voor hen die al kinderen op onze school hebben, zal deze gids veel vertrouwde informatie bevatten.
Voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind(eren) is deze schoolgids een eerste
kennismaking met onze school.
Wij hebben ernaar gestreefd een zo volledig mogelijk beeld van de school te schetsen. U leest onder
andere op welke visie ons onderwijs stoelt, hoe wij het onderwijs hebben georganiseerd, hoe wij de
beschikbare onderwijstijd gebruiken en welke schoolregels gelden.
Mocht de inhoud van deze schoolgids vragen oproepen of onbeantwoord laten, of wilt u onze school
beter leren kennen, dan nodigen wij u hierbij graag uit voor een gesprek.
Team 1e Van der Huchtschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
1e Van der Huchtschool
Paulus Potterlaan 13
3761AT Soest
 0356037459
 http://www.vanderhucht-pauluspotter.nl
 info1e@vanderhucht.nl

Schoolbestuur
Stichting Van der Huchtscholen
Aantal scholen: 3
Aantal leerlingen: 679
 http://www.vanderhucht.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Annalies Warnaars

annalies.warnaars@vanderhucht.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO De Eem.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

236

2019-2020

Wij hebben een vrij constant aantal leerlingen van ongeveer 230 in augustus, het begin van een
schooljaar. Wij plaatsen per jaar 30 nieuwe leerlingen waardoor we aan het einde van het schooljaar
260 leerlingen hebben. De 30 nieuwe leerlingen, meestal kleuters, worden verdeeld over de 3
kleutergroepen.
In de groepen 3 t/m 8 streven wij naar een maximum van 30 kinderen.
Indien groepen minder dan 30 leerlingen hebben, kunnen wij nieuwe leerlingen toelaten. Hiervoor
hebben wij een toelatingsbeleid geformuleerd.

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
gevoel en begrip voor kinderen

ruimte voor aanpassingen

veilige, plezierige school

ervaren en enthousiast team

goede resultaten

Missie en visie
Missie (einddoel)
Kinderen hebben het volgende ontwikkeld als ze onze school verlaten:
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•
•
•
•

Zijn: identiteit; erbij horen (een plek hebben), zelfvertrouwen, spiritualiteit.
Weten: cognitieve kennis en vaardigheden naar vermogen.
Doen: kunstzinnige, ambachtelijke, sportieve vaardigheden naar vermogen.
Samenleven: respect en zorg voor het leven en van daaruit kunnen samenleven met mens en
natuur.

Visie
In de visie van het bestuur zijn daarbij de volgende subdoelen cruciaal voor het bereiken van die
doelstelling:
•

•

•

•

Een veilige, kleine school met vaste ritmes en tradities waarin het kind in geborgenheid tot
ontwikkeling kan komen op alle bovengenoemde punten. In deze tradities wordt er ook aandacht
besteed aan het ervaren van en kennis nemen van de verschillende religies en culturen.
Het (individuele) kind met zijn eigenheden centraal stellen, een breed aanbod doen en ruimte
maken voor verdieping op specifieke talenten. Pedagogisch-didactisch nieuwe aanpakken
kunnen dit ondersteunen. In dit brede aanbod dient er een andere balans gevonden te worden
tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (weten) en de drie andere ontwikkelpunten.
Bovenstaande doelstellingen vragen onderwijs dat niet alleen klassikaal is, maar ook maatwerk
biedt.
Een stevige relatie tussen ouders en school, zodat het kind zich makkelijk kan verbinden met
school, wat ondersteunend is aan het leerproces. School en thuis ondersteunen zo elkaar en
creëren synergie (1+1=3).
Een zichtbare maatschappelijke geëngageerdheid met de boodschap dat wij een positief verschil
kunnen maken in de wereld. Hierbij is het de weg vinden op moderne media (de virtuele wereld)
en in de overdaad aan informatie, die soms beangstigend voor kinderen is, ook een opdracht voor
de school.

Prioriteiten
In schooljaar 2020-2021 richten wij ons op de volgende punten:
Spelontwikkeling bij jonge kinderen: De leerkrachten van de onderbouw maken een verdiepingsslag
in het begeleiden van (individuele) leerlingen in themahoeken d.m.v. spel. Jonge kinderen leren door te
spelen en het spel van kinderen wordt rijker door een goed en stimulerend aanbod. De leerkrachten
bieden betekenisvolle contexten en verdiepen zich in de verschillen in spelontwikkeling om alle
leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.
Overgang groepen 2-3: We onderzoeken dit jaar de mogelijkheden om de overgang van groep 2 naar
groep 3 soepeler te laten verlopen voor deze leerlingen. We zoeken antwoord op de vraag hoe het
klassenmanagement en spel/themahoeken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in
groep 3.
Talentbegeleiding: Het is belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om zich zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen. Onze huidige lesmethodes bieden goede differentiatie en uitdagend pluswerk. Sinds vorig
schooljaar werken we dan ook niet meer met een separate ‘plusklas’. We bieden nog steeds
talentbegeleiding aan buiten de klas maar doen dat in modules. Het aanbod bestaat uit
verrijkingsopdrachten, werken aan projecten en specifieke vaardigheidstraining (executieve functies en
mindset). Screening geeft ons inzicht in het benodigde aanbod en welke kinderen dit aanbod nodig
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hebben. Door met modules te werken, kunnen wij flexibel inspelen op de onderwijsbehoeften van deze
kinderen. Onderdeel van ons verbeterplan is dat wij dit schooljaar meer nadruk gaan leggen op het
structureel verrijken en begeleiden van onze jongste leerlingen (groepen 1 t/m 4).
Nederlandse Taal: Vanaf schooljaar 2019-2020 is onze taalmethode STAAL geïmplementeerd in alle
groepen 4 t/m 8, zowel voor het onderdeel taal als het onderdeel spelling. Daarnaast wordt er nog extra
aandacht besteed aan woordenschat onderwijs.
Vanaf vorig schooljaar gebruiken we Logo 3000, de methode voor woordenschatuitbreiding in de
groepen 1-2. Deze methode staat elke dag op het programma naast het thematische taalaanbod. De
methode wordt digitaal ondersteund voor individuele kinderen.
NT2 onderwijs (Nederlands als 2e taal) maakt ook gebruik van Logo 3000, naast het extra
woordenschatonderwijs per thema. Groep 3 gebruikt de methode Veilig leren lezen en daarnaast is het
de bedoeling dat Logo 3000 ook verder ingevoerd gaat worden komend schooljaar.
Voor begrijpend lezen hanteren we de methode "Leeslink". Voor studievaardigheden gebruiken we de
methode 'Blits' in de groepen 5 t/m 8. De materialen voor groep 7 en 8 komen pas in 2020-2021 op de
markt. Als overbrugging zal groep 8 dit jaar gebruik maken van het materiaal van groep 7.
Ons aanbod voor voortgezet technisch lezen wordt dit schooljaar nader bekeken. Waarschijnlijk zullen
wij het aanbod uitbreiden met de aanschaf van een methode.
Rekenen en wiskunde: Onze werkgroep rekenen en wiskunde buigt zich dit jaar over de aanpak van
rekenen met aandacht voor de rekenverrijkers en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Daarnaast willen we een verbeterslag t.a.v. de digitale verwerking bij onze methode.
Pedagogisch klimaat: Overal overheen en doorheen loopt de aandacht van alle leerkrachten voor het
pedagogisch klimaat. Oog voor veiligheid en welbevinden zijn een rode draad die overal en altijd
aanwezig is en onze voortdurende aandacht vraagt. Het aanbod omvat ook de lessen van de
'Gelukskoffer'. Dit aanbod is recent uitgebreid. De werkgroep zal zich dit jaar buigen over het nieuwe
aanbod en bekijken of het nodig/nuttig is dit te implementeren.
Digitale vaardigheden: Digitale geletterdheid is geïntegreerd in ons reguliere aanbod. Denk aan het
werken met oefensoftware en mediawijsheid (vanaf groep 1), het digitaal (samen)werken aan
werkstukken en projecten en het opzoeken van informatie (vanaf groep 4). Daarnaast worden specifiek
lessen gegeven met betrekking tot programmeren ('computational thinking'). Dit varieert van het
inzetten van bee-bots bij de kleuters tot Lego robots in groep 8.
Wetenschap & Techniek: Voor dit onderdeel wordt dit jaar een onderwijsplan geschreven en een
aanbod in kaart gebracht. Technieklessen worden aangeboden in combinatie met de thema’s van
wereldoriëntatie en tijdens onze zgn. ‘doe-middagen’.
Drama & Toneel: Vanaf de kleuters staan onze leerlingen geregeld op het podium. Elke groep heeft om
het jaar een toneelvoorstelling voor de ouders en de andere groepen van de school. Zo zijn onze
leerlingen goed voorbereid op de eindmusical in groep 8.

Identiteit
Wij zijn een school voor algemeen bijzonder basisonderwijs en hechten aan onze humanitaire
grondslag. Wij zijn toegankelijk voor kinderen van alle gezindten en uit alle etnische achtergronden,
waarbij ieders persoonlijke levensbeschouwing wordt gerespecteerd.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Wij hebben 3 kleutergroepen die heterogeen van samenstelling zijn. De overige groepen zijn
homogeen. Elke groep heeft maximaal 2 leerkrachten.
Elke groep krijgt 2x per week gymles, vaak van de vakleerkracht.
1x per 2 weken is er in elke groep een vakleerkracht muziek.
Er is 3 dagen per week een intern begeleider die de zorg/ondersteuning voor de leerlingen coördineert.
Er is dagelijks ondersteuning/remedial teaching voor kinderen. Zij krijgen dan in of buiten de groep
extra tijd en aandacht. Deze hulp kan ook in de groep door de groepsleerkracht worden geven op
momenten die daarvoor speciaal gecreëerd worden.
Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben wordt structureel talentbegeleiding en verrijking
aangeboden. Dit kan zowel in de groep als buiten de groep plaatsvinden.
Soms krijgen kinderen hulp van externe deskundigen onder schooltijd. Een en ander wordt geregeld in
onderling overleg met de ouders.
Alle extra hulp, ondersteuning, aandacht wordt gecommuniceerd met de ouders.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Als leerkrachten recht op verlof hebben, zorgen wij voor een bevoegde vervanger. Tot nu toe hebben
wij die steeds gevonden doordat er invallers beschikbaar waren via PIO (Partners in Onderwijs). In een
enkel geval lukte dat niet en hebben we dat als team kunnen opvangen doordat parttimers tijdelijk fulltime hebben gewerkt, of zijn andere werkzaamheden opgeschort. In het uiterste geval delen we een
groep op. Tot nu toe hebben we in 15 jaar 1x een groep moeten opdelen en hebben we 1x een groep
naar huis moeten sturen.
Wij hopen ook in de toekomst steeds een bevoegde leerkracht te kunnen vinden.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
Taal, waaronder ook lezen en begrijpend lezen, en rekenen krijgen de meeste tijd omdat deze vakken
de basis vormen waarop het onderwijs verder wordt gebouwd.
Engels geven wij vanaf groep 1. In een "kleiner" wordende wereld is het belangrijk dat kinderen
vertrouwd zijn met een taal die wereldwijd deuren opent.
We gebruiken de methode 'Blink' en geven daarmee geïntegreerd wereldoriëntatie: les in
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek.
Voor de noodzakelijke beweging gebruiken wij de gymzaal die naast onze school staat. Hier krijgen alle
kinderen (ook de kleuters) 1x per week les van een vakleerkracht. Naast de andere gymles, gegeven
door de eigen leerkracht of ook de vakleerkracht, wordt er veel gespeeld op de grote schoolpleinen en
doen we aan meerdere sporttoernooien per schooljaar mee.
Levensbeschouwing is een onderdeel van wereldoriëntatie. Waar mogelijk of noodzakelijk wordt
ingegaan op actualiteiten die hiermee verwant zijn.
Creativiteit kan bestaan uit aparte lessen tekenen, maar kan ook aan andere vakken gekoppeld worden.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

6 u 15 min

6 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

1 uur

taal
rekenen
lich.oefening / spel &
beweging
motorische ontwikkeling
Engels
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

wereldorientatie
soc.emo.ontwikkeling
expressie
pauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

45 min

1 u 30 min

3 u 30 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

sociaal emotionele
ontwikkeling

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

taal, lezen en schrijven
is bij ons geïntegreerd

12 uur

11 u 15 min

9 u 30 min

9 u 30 min

9 u 30 min

9 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Vak
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal

pauze

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

Speellokaal
schooltuin

Ons speellokaal wordt voornamelijk gebruikt voor bewegingsonderwijs van de groepen 1-2.
Daarnaast vinden hier de toneelstukken van de groepen 1 t/m 7 plaats (1x per 2 jaar) en jaarlijks de
eindmusical van groep 8.
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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.
Als wij nieuwe leerlingen verwelkomen die de Nederlandse Taal nog niet of onvoldoende machtig zijn,
is er overleg met de peuterspeelzaal i.v.m. het resultaat van het VVE-programma. Wij besteden, voor
alle kinderen, veel aandacht aan woordenschat. Voor deze leerlingen hebben wij een extra aanbod met
hulp en ondersteuning binnen de school. Daarnaast wordt, in overleg met ouders, bepaald welke
ondersteuning thuis mogelijk is.

9

3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Wij zijn in staat de basisondersteuning te bieden en daar bovenop extra ondersteuning. De
groepsleerkrachten overleggen heel regelmatig met de intern begeleider waardoor mogelijke
problemen erg snel onderkend worden en er actie ondernomen kan worden. Blijkt de inzet van team,
intern begeleider en remedial teacher niet voldoende effect op te leveren en wij dus tegen grenzen aan
lopen, kunnen wij externe hulp inschakelen. Door proactief te reageren kunnen wij vrijwel alle
leerlingen bij ons op school helpen en verwijzen wij erg weinig kinderen naar andere basisscholen,
andere vormen van basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Wij kunnen het onderwijs dusdanig organiseren dat kinderen met specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften begeleid kunnen worden. Hiertoe is het team van leerkrachten zowel
didactisch als pedagogisch toegerust.
Ook kinderen met een ontwikkelingsperspectief, een hoog -, een laag IQ en/of disharmonisch
intelligentieprofiel vinden bij ons een plaats. Wij kunnen ondersteuning bieden aan kinderen met
enkelvoudige leerproblemen, een vertraagde lees-taalontwikkeling of rekenontwikkeling, dyslexie of
dyscalculie.
Ook voor kinderen met enkelvoudige gedragsproblemen, zoals: aandachts- en
concentratieproblemen, hyperactiviteit, werkhoudingsproblemen, onderprestatie en verminderde
taakgerichtheid kunnen wij de nodige hulp en ondersteuning bieden evenals kinderen met
enkelvoudige sociaal-emotionele problemen, zoals: faalangst, verminderde weerbaarheid, beperkingen
in sociale vaardigheden, beperkingen in de communicatieve vaardigheden.
Het schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u vinden op scholenopdekaart.nl

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

7

Rekenspecialist

10

Remedial teacher

10

10

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taalspecialist

5

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We maken gebruik van meerdere methodes: Leefstijl, gelukslessen, gouden en zilveren weken voor de
groepsvorming na (langere) schoolvakanties, coöperatieve werkvormen voor sociale ontwikkeling en
groepsvorming. Er is een anti-pestcoördinator.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
We maken gebruik van de vragenlijsten van WMK. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen de vragen
digitaal in. De ouders wordt ook gevraagd de digitale enquête in te vullen. Daarnaast maken we gebruik
van 'ZIEN', vragenlijsten over sociale veiligheid. Deze kunnen ingevuld worden door de leerlingen zelf
en door de leerkrachten. N.a.v. de resultaten vinden 'kindgesprekken' plaats. De resultaten worden
besproken met de intern begeleider.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Warnaars (schoolleider). U kunt de antipestcoördinator bereiken via annalies.warnaars@vanderhucht.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Hellebrand (vertrouwenspersoon). U kunt de
vertrouwenspersoon bereiken via info1e@vanderhucht.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We maken een onderscheid tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Ouderparticipatie: Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat een aantal zaken onmogelijk is zonder de
hulp van ouders. Veel ouders zijn dan ook actief op allerlei gebieden: klassenouders, feestcommissie,
tuin-en-plein commissie, decoratiecommissie, sponsorcommissie, hoofdluiscommissie,
verkeerscommissie. Daarnaast is de hulp van ouders onontbeerlijk bij bezoekjes aan kinderboerderij,
musea, sportactiviteiten, schoolreisjes. Meer informatie vindt u op onze website: (www.vanderhuchtpauluspotter.nl/ouders-in-de-school/)
Ouderbetrokkenheid: Hoe meer ouders betrokken zijn bij de school van hun kind(eren) hoe beter de
resultaten en ontwikkeling van het kind. Hiervoor is communicatie belangrijk. Ook ouders die
nauwelijks op school aanwezig kunnen zijn, kunnen enorm betrokken zijn bij de school van hun kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouderparticipatie: Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor een bepaalde
commissie. In elke commissie zit ook een leerkracht die de connectie tussen school en commissie
regelt. Incidentele hulp bij sportactiviteiten, bezoek aan kinderboerderij, enz. worden veelal via de
nieuwsbrief en Parro, de school-ouderapplicatie, geregeld.
Ouderbetrokkenheid: Bij de start van de schoolcarrière komt de leerkracht op huisbezoek om kennis te
maken en zaken te bespreken die te maken hebben met het starten op de basisschool. Vanaf groep 3
begint elk schooljaar met een 'startgesprek' om kennis te maken en afspraken te maken. Naarmate de
kinderen ouder worden, hebben deze startgesprekken ook tot doel af te spreken waar de focus op komt
te liggen; welke doelen wil het kind nastreven en welke ondersteuning (van school en/of van ouders) is
daarvoor nodig of gewenst. Daarnaast zijn er voortgangsgesprekken en rapportgesprekken.
We stellen persoonlijk contact erg op prijs en zullen dus in eerste instantie de telefoon pakken om een
afspraak te maken als we vinden dat overleg nodig of wenselijk is. Lukt het niet via de telefoon, dan
biedt e-mail altijd de mogelijkheid aan te geven dat we graag e.e.a. willen bespreken. We streven
ernaar dat het contact tussen school en ouders dermate goed is, dat ouders deze zelfde aanpak kiezen.

Klachtenregeling
Indien zaken niet lopen zoals gewenst, dan is de leerkracht de eerste persoon met wie u (af)spreekt.
Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan is een gesprek met de directie (en leerkracht) de volgende
stap.
Uiteindelijk zijn gesprekken met de algemeen directeur en/of de vertrouwenspersoon de volgende
mogelijkheden.
Wij zijn aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie van de VBS (Vereniging van Algemeen
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Bijzondere Scholen).
Meer informatie vindt u op onze website: https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/

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

•

Voor informatie over de Medezeggenschapsraad verwijzen wij u naar onze website.
Zie 'ouderparticipatie' in bovenstaande tekst.

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 € 100,00
Daarvan bekostigen we:
•

55% van de ouderbijdrage wordt ingezet voor extra personeel.

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een verzekering afgesloten bij Meeus. Meer informatie vindt u op de website.
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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:
Als een kind ziek is, wordt dat telefonisch gemeld voor 8.25 uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Voor het aanvragen van verlof staat uitgebreide informatie op de website. Daar vindt u ook het
formulier om verlof aan te vragen.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Twee maal per jaar (jan./febr. en mei/juni) nemen we toetsen af om de resultaten van ons onderwijs te
vergelijken met een landelijk gemiddelde. Waar staan wij, met de hele groep en per individueel kind
t.o.v. 'alle kinderen in Nederland'? Het leerlingvolgsysteem geeft een beeld door de jaren heen van elk
kind en van de hele groep. Daarnaast kijken we naar het gemiddelde resultaat van elke groep, jaar op
jaar.
We bespreken de resultaten per vak en onderzoeken wat de oorzaak van bepaalde resultaten is.
Waarom vallen de resultaten tegen en welke aanpak kan beter ingezet worden? Waarom scoort deze
groep zo goed? Welke aanpak heeft de leerkracht toegepast? Wat kunnen we daarvan toepassen in
andere groepen?
Naast het vergelijken met een landelijk gemiddelde hebben we schoolstandaarden geformuleerd. Deze
zijn gebaseerd op gegevens uit de laatste 15 jaar. We willen zorgen dat we dit niveau handhaven en,
waar mogelijk, verbeteren. In de bijlage een voorbeeld van de 3 belangrijkste onderdelen voor de
verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

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.
Als we de resultaten van de laatste 15 jaar bekijken, zien we dat wij gemiddeld 5 punten boven het
landelijk gemiddelde scoren. Uiteraard hopen wij dit vast te kunnen houden.
Het advies bestaat uit een beschrijving van de leerlingen aan de hand van leerlingkenmerken, de
resultaten in de klas van de laatste 3 schooljaren en de resultaten op de screeningstoetsen van groep 6,
7 en 8. Het schooladvies blijkt na 3 jaar voortgezet onderwijs voor 87% goed te zijn. Slechts enkele
keren wijkt het af, soms blijkt een kind meer te kunnen, een enkele keer was het advies te hoog.
Na het schooladvies wordt de centrale eindtoets afgenomen. Scoren kinderen dan lager dan het
schooladvies, wordt het advies niet bijgesteld. Is de score hoger dan wordt het advies niet automatisch
bijgesteld. Wij gaan in gesprek over de wens van het kind/de ouders om het advies bij te stellen en de
visie van de school.
Om groep 8 goed voor te bereiden op de Centrale Eindtoets houden we ons bezig met de volgende
aspecten: De leesstrategieën van begrijpend lezen zetten we ook in bij het bestuderen van contextrijke
bronnen, zoals de informatie uit onze geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. Op deze manier
zorgen we voor de transfer tussen begrijpend lezen en andere overstijgende vakken. Leerlingen gaan
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zelf actief aan de slag met onderzoeksvragen tijdens verschillende lessen. Een belangrijk onderdeel dat
hierbij aan bod komt is informatieverwerking: informatie uit teksten, grafieken, diagrammen en
tabellen halen en op de juiste manier kunnen toepassen.
Er is extra aandacht bij rekenen voor het werken met grafieken, diagrammen en tabellen. Ook is er
meer aandacht voor instructie en begeleiding van informatieverwerking en studerend lezen. Daarvoor
maken we gebruik van de methodes ZIP en Informatieverwerking Basisboek. Al deze onderdelen
komen ook in weektaken aan bod, waarbij leerlingen zelfstandig werken en de leerkracht kan
begeleiden.
Tevens is er in groep 8 extra aandacht voor het herhalen van rekenstof en wordt de nadruk gelegd op
redactiesommen. Deze worden ook wekelijks meegegeven als huiswerk en besproken in de les.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

Kijkend naar de schooladviezen van de afgelopen jaren zien wij dat bijna 70% van onze leerlingen met
een havo- of vwo-advies de school verlaat.
Ongeveer 25% doet dat met een VMBO-T (=Mavo) of VMBO-T/Havo- advies.
6% van onze leerlingen is naar een andere vorm voor voortgezet onderwijs gegaan. Zij zijn niet
voortijdig van school gegaan maar hebben tot en met groep 8 bij ons op school gezeten.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k / vmbo-(g)t

3,3%

vmbo-(g)t

23,3%

havo

20,0%
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havo / vwo

23,3%

vwo

30,0%

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:

respect

tolerantie

samenwerking

De school moet voor de kinderen een veilige haven zijn, waarin zij welbevinden ervaren en zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen.
Hoe gaan we met elkaar om, hoe toon je respect, hoe leer je flexibel en tolerant te zijn, hoe maak je
vrienden en leer je samen te werken en te leven met alle levende wezens in je directe omgeving.
Door de inrichting van het lokaal en de samenstelling van de groepjes in de klas, ervaren kinderen hoe
ze moeten samenwerken en samen leren.
Door de samenstelling van deze groepjes regelmatig te veranderen, ontmoeten de kinderen
voortdurend de anderen in hun klas en leren zij steeds beter hoe ze moeten omgaan met elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
We starten het schooljaar met 'De Gouden Weken' om de eenheid en samenhorigheid in een groep
vorm te geven. Na de kerstvakantie gaan we op eenzelfde manier met de groepsvorming aan de slag en
heet deze periode 'De Zilveren Weken'.
Vanaf dag één werken we aan sociale vaardigheden. Aandacht voor omgaan met elkaar, het maken van
afspraken, het bespreken hoe je je gedraagt in een groep. Jaarlijks worden er in de groep afspraken
gemaakt die voor dat jaar gelden, naast de algemene gedragsregels.
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We zetten structureel de methode 'Leefstijl' in. Daarnaast maken we gebruik van de gelukslessen van
De Gelukskoffer en wordt er dagelijks gewerkt met 'coöperatieve werkvormen', niet alleen om leerstof
te oefenen maar ook om samen te werken.
E.e.a. moet resulteren in een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
De sociale veiligheid meten we met 'Zien' en middels de vragenlijsten van WMK-PO.

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.
Wij werken aan de hand van het EDI-model. Dit model geeft de structuur van een les aan. Er is een
observatiemodel ontwikkeld dat gebruikt wordt bij de klassenbezoeken, die door de bouwcoördinator
en/of de directeur afgelegd worden. De observatieformulieren zijn onderdeel van het
functioneringsgesprek en worden bewaard in het personeelsdossier. Op grond van het klassenbezoek,
het functioneringsgesprek en het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) worden afspraken gemaakt over
professionalisering.
Naast individuele nascholing is er ook teamscholing. Dan volgt het hele team tegelijkertijd scholing op
een bepaald gebied. We willen dan ons onderwijs verbeteren door meer kennis op te doen,
vaardigheden te ontwikkelen of willen iets nieuws vormgeven.
We zijn vanaf schooljaar 2018-2019 vooral bezig met het in kaart brengen en op niveau houden van de
belangrijkste vakken: rekenen en taal. Wat bieden we aan, hoe doen we dat en welke resultaten levert
het op. Dit is slechts een onderdeel van het hele pakket aan kennis en vaardigheden die wij onze
kinderen willen meegeven als zij onze school verlaten. Ons onderzoek richt zich dus vooral op: wat
kunnen en kennen de kinderen, welke bagage zit er in hun rugzak, als zij de 1e Van der Huchtschool
verlaten. Wat moeten we hen aanbieden en hoe doen we dat? Tot nu toe waren de resultaten over het
algemeen boven het landelijk gemiddelde. Dat betekent echter niet dat wij op onze handen gaan/willen
zitten.
Dit jaar hebben we met het hele team gewerkt aan het dagelijks inzetten van coöperatieve
werkvormen tijdens de lessen. Hierdoor vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen bij de les, de
kinderen zijn allemaal tegelijk actief bezig n.a.v. een vraag of een onderzoek. Volgend jaar gaan we
verder met coöperatieve werkvormen t.b.v. sociale ontwikkeling.
Een groot deel van het team heeft zich gebogen over het woordenschataanbod. Niet alleen voor
kinderen voor wie de Nederlandse Taal relatief nieuw is maar voor alle kinderen, in alle groepen. Een
grote woordenschat helpt alle kinderen verder.
Het volgen en registreren van de vorderingen van onze jongste leerlingen t.o.v. onze leerlijnen is een
onderdeel waarvoor de leerkrachten van de kleutergroepen extra scholing hebben gevolgd.
Spelontwikkeling bij jonge kinderen, de digitale vaardigheden en talentbegeleiding zijn andere
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speerpunten waar wij ons op richten.
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6

Schooltijden en opvang

M.i.v. schooljaar 2017-2018 hebben wij GEEN continurooster meer. Tussen 12.00 en 13.00 uur kunnen
kinderen naar huis voor de lunch.
Op school blijven kan altijd. De kinderen eten in de klas onder toezicht van de leerkracht. Daarnaast
worden ze opgevangen door "Kinderstralen". De kinderen spelen op het schoolplein, er is regelmatig
een aanbod van knutselen. Dan zijn de kinderen binnen. Tijdens het buitenspelen kunnen de kinderen
voetballen, streethockeyen, 'kingen', schommelen, tafeltennissen, badmintonnen, er is een duikelrek
en een klimmuur. Er worden soms voetbalcompetities, knikker- en stoepkrijtwedstrijden
georganiseerd.
Aan deze opvang zijn kosten verbonden. In schooljaar 2020-2021 is er tijdelijk een prijsverhoging en
wordt er € 1,50 betaald voor een 'vaste' dag en € 1,78 als een kind incidenteel overblijft. 85% van de
kinderen blijft tussen de middag op school. Deze tijdelijke prijsverhoging is het gevolg van de terugloop
van de overblijf tijdens de periode van schoolsluiting (a.g.v. Covid-19).

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Door Covid-19 zijn wij genoodzaakt drie verschillende begin- en eindtijden te hanteren, om grote
drukte bij het halen en brengen te voorkomen.
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

gr. 1 t/m 8

maandag en vrijdag

muziek

gr. 1 t/m 8

woensdag
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Wij maken gebruik van de gymzaal die naast onze school staat.
Wij hebben een vakleerkracht. Zij geeft op maandag les in groep 3 t/m 8 en een van de kleutergroepen.
Op vrijdag geeft zij 's morgens gymles aan een aantal groepen en een van de kleutergroepen. Een
aantal groepen heeft op vrijdagmiddag gym van de groepsleerkracht.
De groepen 3 t/m 8 gymmen 2x per week in de grote gymzaal, de kleutergroepen 1x in de grote zaal en
1x in onze eigen speelzaal.

6.2

Opvang

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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

26 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

28 februari 2021

Paasweekend

01 april 2021

06 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Juniweekend

18 juni 2021

21 juni 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021
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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)

directie

alle dagen

maak een afspraak

intern begeleider

maandag, dinsdag, woensdag

maak een afspraak

leerkrachten

alle dagen

maak een afspraak

Wij hanteren geen spreekuren. Wij stellen het erg op prijs als we zoveel mogelijk met elkaar in gesprek
kunnen zijn. Wilt u in gesprek? Maak een afspraak, via de e-mail is iedereen te bereiken.
Voor schooltijd, vanaf 8.20 uur, is de leerkracht voor 100% beschikbaar voor de kinderen. Dan is er dus
geen tijd voor overleg. Wilt u de leerkracht voor die tijd iets laten weten dan kan dat via e-mail.
Alle andere belangrijke zaken kunnen het best telefonisch doorgegeven worden.
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