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Voorwoord
Geachte ouders/verzorgers,
In deze schoolgids beschrijven wij hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd en een aantal
praktische zaken. Als u onze voorgaande editie ook hebt gelezen, zal er veel herkenning zijn, maar het
is duidelijk dat de ontwikkelingen in het onderwijs snel gaan. Daarom actualiseren wij deze schoolgids
jaarlijks.
Om u zo actueel mogelijk op de hoogte te houden van onze organisatie, geven wij maandelijks een
digitale nieuwsbrief en indien nodig een nieuwsflits uit. Ook werken wij met Klasbord. Hierin wordt
specifieke informatie voor de groep aan ouders/verzorgers van de leerlingen gemeld. Overige
bijzonderheden betreffende een groep c.q. schooljaar vindt u in de informatiekalender die wij op het
eind van elk schooljaar verstrekken. Daarin staat dan de informatie die betrekking heeft op het daarop
volgende schooljaar.
Ook hebben we de beschikking over een eigen website: www.opweghaarle.nl.
Daar kunt u deze schoolgids ook lezen. Verder kunt u daar steeds actuele informatie en foto’s
bekijken. Hebt u op enig moment behoefte aan meer of andere informatie, dan adviseren wij u contact
met ons op te nemen.
Het team hoopt dat u met plezier en belangstelling gebruik maakt van deze schoolgids.
Namens het team,
Agnes Ligtenberg, directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Rooms Katholieke Basisschool Op Weg
Pastoor Langedijkstraat 1
7448AL Haarle (Gem. Hellendoorn)
 0548595251
 http://www.opweghaarle.nl
 directie.opweg@skot.nl

Schoolbestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 2.649
 http://www.skot.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Agnes Ligtenberg-koedijk

directie.opweg@skot.nl

Werkdagen maandag t/m donderdag

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Twente Noord PO.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

138

2021-2022

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Betrokken

Verantwoordelijk

Doelgericht

Missie en visie
Elk kind samen, zelfstandig en actief Op Weg.
Onze leerling belofte is: We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne schooltijd.
Als je vrolijk bent lachen we en als je verdrietig bent zijn we er voor je.
Je denkt mee over de doelen waar je aan gaat werken.
Bij ons op school word je elke dag zelfstandiger. Je krijgt bij ons de ruimte om actief te leren.
We dagen je uit om vragen te stellen, fouten te maken en te zeggen wat je nodig hebt om te groeien.
Visie
Stap voor stap de wereld leren kennen
Groeien begint met je veilig voelen. Wij zorgen daarom voor een leeromgeving die overzichtelijk en
rustig is. Een overzichtelijke omgeving zorgt ervoor dat je je kunt focussen en dat je weet wat je kunt
verwachten. Wij zorgen voor houvast, zodat we volgens heldere stappen nieuwe doelen bereiken. En
rust zorgt voor veiligheid en dit veilige gevoel maakt dat je kunt groeien in je zelfvertrouwen. Zo durf je
iets nieuws te proberen en je grenzen te verleggen.
Groeien doe je samen.
We zijn altijd samen verantwoordelijk voor de school. We leren, leven en vieren met elkaar. Op deze
manier leren we om te gaan met respect en gelijkwaardigheid, mede vanuit onze katholieke identiteit.
Samen verantwoordelijk zijn betekent ook samen doelen stellen. Zo leert het kind met de leerkracht na
te denken over zijn eigen leerproces.
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Groeien gaat over doen. We bieden ruimte voor actief leren in de verschillende bouwen. We doen
kennis op en maken vaardigheden eigen door betekenisvolle opdrachten. Het kind denkt mee over de
invulling van de opdrachten en maakt daarbij gebruik van zijn eigen interesses en kwaliteiten. Zo wordt
het meer eigenaar van zijn eigen leerproce

Identiteit
Op Weg is een katholieke basisschool.
Het zijn niet alleen gebieden waarop een school haar identiteit naar buiten toe profileert, maar ook
waarin zij naar binnen toe leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen in contact brengt met de
rijkdom van de katholieke traditie.
De relatie tussen school en plaatselijke geloofsgemeenschap. De katholieke school is geen
parochieschool meer. Beiden hebben echter wel dezelfde inspiratiebron (de christelijke godsdienst) als
uitgangspunt, met daarin hun eigen verantwoordelijkheden
We zijn een katholieke school en voor ons is het evangelie (vervangen voor normen en waarden? Iets
meer in de tijd van nu), zoals beleefd binnen de katholieke kerk en de katholieke gemeenschap,
uitgangspunt van beleid.
Katholiek onderwijs is echter ook een aanbod aan alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Wel
verwachten wij dat alle ouders onze visie, missie en identiteit respecteren.
Wij leerkrachten van “Op Weg” willen kinderen opvoeden tot goede mensen, die respect hebben voor
elkaar, dichtbij en veraf.
We proberen de kinderen daarnaast ook open te laten staan voor de boodschap van het evangelie. Wij
stellen regelmatig Bijbelse verhalen centraal en onze vierjaarlijkse bijbelse cyclus. Die verhalen willen
wij in verband brengen met ons huidige leven. Het leven van Jezus van Nazareth is een voorbeeld voor
ons en onze school. Bij “ Op Weg” streven we naar een leefwijze waarin opvoeding, onderwijs en wijze
van omgaan met elkaar samenkomen. Daarom zijn we samen stil en bidden we en vieren de jaarlijks
terugkerende katholieke feesten die ons katholiek geloof betekenis geven.
Rookvrij:
Er hangt bij ons schoolplein een bord met de tekst ‘rookvrij’ en het onderschrift ‘op weg naar een
rookvrije generatie’. Een rookvrij schoolplein geldt voor medewerkers van onze school, voor u als ouder
maar ook voor externen die op onze school komen. De borden ‘rookvrij’ maken bezoekers hierop
attent. De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties
afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 een rookvrije
generatie is. Een van de afspraken in het akkoord is dat per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen
rookvrij zijn. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek
blijkt: ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als
ze roken in hun omgeving zien. Wij vragen u daarom om niet te roken op het schoolplein, bij de ingang
van het plein of bij het hek of in het zicht van de leerlingen, zoals bijvoorbeeld bij het brengen en
ophalen van uw kind(eren). Op deze manier dragen we met elkaar bij aan een gezonde leeromgeving
voor onze kinderen.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Er hangt bij ons schoolplein een bord met de tekst ‘rookvrij’ en het onderschrift ‘op weg naar een
rookvrije generatie’. Een rookvrij schoolplein geldt voor medewerkers van onze school, voor u als ouder
maar ook voor externen die op onze school komen. De borden ‘rookvrij’ maken bezoekers hierop
attent.

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

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Groep 1 krijgt per week 22.25 uren onderwijstijd.
Groep 2: 24 uren.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
De leerlingen krijgen de onderstaande onderwijstijd per week:
Groepen 3 en 4 :

24 uren

De groepen 5 t/m 8 : 25.75 uren
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Centrale ruimte voorzien van een prachtig podium voor voorstellingen en andere activiteiten.
Op ons terrein is een kindcentrum waarin de kinderopvang is gehuisvest. De peuterspeelzaal “De
Rakkertjes” is gevestigd in ons gebouw. Nu deze voorzieningen heel dicht bij elkaar liggen, liggen
er kansen om inhoud te geven aan de brede school- gedachte. De onderwijskundige
aanpassingen door de jaren heen maken de school tot een modern schoolgebouw met een
uitdagende speelplaats voor de leerlingen.

Het team

Wij werken projectmatig met vakleerkrachten muziek.
Een groot deel van onze leerkrachten heeft de aanvullende opleiding bewegingsonderwijs gevolgd.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.
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Verlof personeel
Het verlof van personeel is conform CAO Primair Onderwijs geregeld. Wanneer een leerkracht
vervangen moet worden, zal dit in eerste instantie intern georganiseerd worden, zodat leerlingen een
bekende vertrouwde leerkracht krijgen. Wanneer dit niet lukt, wordt gebruik gemaakt van de invalpool
van het mobiliteittscentrum van het Onderwijs Bureau Twente.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren
we zelf.
Op ons terrein is een kindcentrum waarin de kinderopvang is gehuisvest. De peuterspeelzaal “De
Rakkertjes” is gevestigd in ons gebouw. Nu deze voorzieningen heel dicht bij elkaar liggen, liggen er
kansen om inhoud te geven aan de brede school- gedachte.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan
Bij burgerschapskunde staan de volgende kernbegrippen centraal:
·
·
·

democratie
actieve participatie aan de maatschappij
identiteit.Burgerschapskunde wordt op onze school niet als apart vak gegeven.

De aspecten die op dit vak betrekking hebben komen met name bij ons godsdienstonderwijs, wereld
oriënterende vakken en bij sociaal emotionele vorming aan bod.Tevens gebruiken wij het tijdschrift
Sam Sam in onze lessen. Een en ander staat omschreven in de beleidsnotitie “burgerschapsvorming”
van SKOT. Deze kunt u inzien op de website van ons bestuur www.skot.nl

Hoe bereiken we deze doelen?
Bij de bewaking van de kwaliteit wordt gewerkt vanuit het INK model waarbij leiderschap, bouwen op
vertrouwen, samenwerking, resultaatgerichtheid en continu verbeteren en vernieuwen belangrijke
pijlers van het model zijn.
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De kwaliteitsbewaking vanuit het INK model wordt gevolgd via de PDCA als regelkring.
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Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De RK Basisschool op Weg biedt passend onderwijs zodat leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken
ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit op een voor de leerling zoveel mogelijk passende onderwijsplek
(1). Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo inclusief mogelijk, zo licht mogelijk, zo
dichtbij mogelijk wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken onderwijs- en
jeugdhulppartners.
Volgens de visie van het SWV Twente Noord wil RK Basisschool op Weg: a) De standaarden
basisondersteuning (2) van het SWV in de praktijk brengen. b) De principes volgens handelingsgericht
werken en handelingsgericht integraal arrangeren in praktijk brengen. c) Een goede relatie tussen
school en ouders realiseren: ouders als opvoedkundig partner betrekken bij onderwijskundige en
pedagogische vragen rondom hun kind. d) De ambities m.b.t. Passend Onderwijs verwoorden in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) en deze ambities planmatig uitwerken. e) Leerkrachten
ondersteunen en stimuleren actief te werken aan verdere professionalisering volgens de standaarden
basisondersteuning, inspectienormen en het SOP van RK Basisschool op Weg). f) De beschikbare
middelen zodanig inzetten dat een opmaal rendement voor leerlingen en leerkrachten wordt
gerealiseerd. g) Proactief de deskundigheid van alle partners in en buiten het SWV aan wenden om voor
iedere leerling een passend arrangement mogelijk te maken.
De intern begeleider volgt in overleg met de betrokken groepsleerkracht de ontwikkelingen en
coördineert de leerling-besprekingen en andere zorg overleggen. Hierbij valt te denken aan het
periodiek overleg van het Schoolondersteuningsteam waarin o.a. zitting hebben de orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werk, de schoolverpleegkundige en andere externe deskundigen. Belangrijk in
dit zorgsysteem van de school is hierbij de planmatige aanpak. Deze aanpak omvat onder meer de
planning van handelingsperiodes en geregelde bespreking van de leerlingen.
Daarnaast werken we nauw samen met de collega's van de peuterspeelzaal en de kinderopvang. De
peuterzaal zit in ons schoolgebouw en de kinderopvang staat op onze speelplaats , dus de lijntjes zijn
kort.
Partners die betrokken zijn bij de begeleiding van individuele leerlingen:
•
•
•
•
•

orthopedagoog van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
logopedisten
fysiotherapeutes
schoolmaatschappelijk werk
begeleiders van de dyslectische leerlingen
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•
•
•
•
•
•
•

de ambulant begeleider van clusters
de schoolcoach
Schoolverpleegkundige GGD regio Twente
Schoolarts GGD regio Twente
externe onderwijsbegeleiders
Avedan
De leerplichtambtenaar

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Onze school wil de komende jaren zoveel mogelijk kennis in huis halen middels het scholen van
leerkrachten om de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen
begeleiden.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Dyslexiespecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid
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•

Logopedist

Taal
Uitgangspunt bij de leerlingen in de onderbouw zijn de SLO doelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling).
Wij maken o.a. gebruik van “kleuterplein”. De kleuters zijn spelenderwijs bezig met taal. We proberen
m.b.v. deze basismaterialen het taalgebruik van kleuters te ontwikkelen en hun woordenschat uit te
breiden. Bij ieder thema worden woordkaartjes aangeboden om de woordenschat te stimuleren. De
nadruk ligt op de ontwikkeling van het begrijpen van taal. In de groepen 4 t/m 8 werken we met de
methode “Taal actief 4”. Deze methode biedt naast taalopdrachten ook een volledig spelling- en
woordenschatprogramma. Deze methode werkt op 3 verschillende niveaus.
Rekenen
Ons reken - en wiskundeonderwijs is erop gericht dat kinderen kennis, vaardigheden en inzicht
verwerven. In groep 1 en 2 leren de kinderen .a. tellen, vergelijken van hoeveelheden, ordenen en
meten. Ook hier maken we gebruik van de SLO doelen.We gebruiken hierbij “kleuterplein” en allerlei
hulpmiddelen. In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we de methode “Wereld in getallen”. Deze
methode wordt ondersteund met digibord, weektaken en oefenstof software. We werken op drie
verschillende niveaus.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Wij werken met de methode Leefstijl. De leerkrachten hebben destijds hier een meerdaagse
training voor gevolgd.

Iedere groep houdt zich minimaal 45 minuten per week bezig met sociaal/ emotionele ontwikkeling,
dit staat ook op het lesrooster vermeld. De preventieve werking hiervan vinden wij als school erg
belangrijk. We maken in alle groepen gebruik van de methode “Leefstijl”. In de nieuwsbrief wordt u op
de hoogte gehouden over de onderwerpen die aan de orde komen. Wij hebben een aantal schoolregels
opgesteld die gekoppeld zijn aan de methode “Leefstijl”. Deze hebben wij ingevoerd en visueel
gemaakt binnen de school voor leerlingen en ouders. De hiervoor ontwikkelde posters, hangen
gedurende de maand waarin de betreffende regel aan bod komt in de groepen en in de gangen. De
schoolregel van de maand wordt geïntroduceerd door twee collega’s. We maken gebruik van het
leerlingvolgsysteem SCOL. De leerkrachten vullen voor hun leerlingen deze vragenlijsten omtrent
sociaal emotionele ontwikkeling in. De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vullen hun eigen vragenlijst
in

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider
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•

Orthopedagoog

In onze school hebben de groepen 1 t/m 8 zelfstandig werken op hun rooster staan.Wij hebben hierin
een duidelijke lijn, waarin de opbouw en afspraken per groep staan vermeld.De lijn voor zelfstandig
werken zit in de groepsmap, zodat het voor invallers(sters) ook duidelijk is op welke manier er in de
groep mee wordt gewerkt. Zo zit er bijvoorbeeld een duidelijke opbouw in tijd en de frequentie.
Daarnaast wordt er in iedere groep gebruik gemaakt van het blokje voor zelfstandig werken. In de tijd
dat leerlingen met het zelfstandig werken bezig zijn, is er meer tijd om zorgleerlingen te begeleiden.
Tevens leren ze omgaan met uitgestelde aandacht. Binnen deze vorm van adaptief onderwijs krijgt
ieder kind op zijn eigen niveau een stukje extra begeleiding.
Binnen onze school gebruiken de groepen 1 t/m 8 samenwerkend leren. We hebben een document van
een doorgaande lijn voor samenwerkend leren van de groepen 1 t/m 8. Deze wordt jaarlijks
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het samenwerkend leren bevordert de leerresultaten van de
individuele leerling en de school. Ze ondersteunen elkaar waar nodig, zo leren ze met en van elkaar.
Het sociale aspect is hierbij natuurlijk ook van groot belang, ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten en
kan ze op deze manier gebruiken.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Fysiotherapeut

•

Logopedist
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De groepen 1 en 2 krijgen dagelijks zowel op de morgen als de middag bewegingsonderwijs. Zij gaan
hiervoor naar de speelplaats ( buitenspelen) of naar de speelzaal ( gymles). Bij binnenspel gymmen de
kinderen, op advies van de kinderfysiotherapeute, op blote voeten en in ondergoed.Het is hierbij erg
belangrijk dat de leerlingen zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden. Voor het toiletbezoek tijdens de
gymles staan badslippers klaar die de kleuters dan aan moeten doen.
Alle groepen gaan ongeveer 5 keer per jaar met de bus naar zwembad “’t Ravijn” in Nijverdal.Bij de
groepen 1 en 2 ligt het accent tijdens deze lessen op beleven, overleven en plezier. Bij de groepen 3 t/m
8 is de doelstelling het onderhouden van hun zwemvaardigheid. Deze lessen worden verzorgd door de
zwemonderwijzers van het zwembad. Tijdens deze weken hebben de groepen maar 1 gymles per
week.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen tweemaal per week gymles in de sporthal. Bij goede
weersomstandigheden gebruiken we ook het speelveld nabij de school of “De Plakke”. We hebben
afspraken over het programma waardoor een doorgaande lijn is gewaarborgd.De leerlingen krijgen
met bewegingsonderwijs een groot en gevarieerd aanbod. Door de gymlessen willen we de
motorische ontwikkeling bevorderen. De kinderen leren hun grenzen kennen, ermee omgaan en waar
mogelijk verleggen. De kinderen respecteren elkaars bewegingen en helpen elkaar bij het bewegen, ze
leren elkaar corrigeren en samen te bewegen.Tijdens de gymlessen willen we zowel de zelfstandigheid
en samenwerking bij de kinderen stimuleren. Ook houden we rekening met niveauverschillen. We
gebruiken hiervoor de methode “Bewegen samen regelen”. De volgende technieken komen aan de
orde: gymnastiek (turnen), spel (balspelen en balvaardigheid) en (bewegen op muziek.) Naast de
gymlessen besteden wij ook op andere momenten aandacht aan de beweging van de leerlingen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

GGD Regio Twente afdeling jeugdgezondheidszorg
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Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een
jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7.
Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook
altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere bij ziekte
(afwezigheid), bedplassen, opvoedingsproblemen, gezond gewicht, aanpak hoofdluis en
pesten. School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken
die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben, bijvoorbeeld het
schoolondersteuningsteam (SOT). Ook kan de IB-er of de leerkracht, met toestemming van u als
ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan worden. Op
onze website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.Wij zijn elke
werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 – 333 88 89 of per
mail: jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl
Wij volgen de richtlijnen van het Samenwerkingsverband Twente Noord:
https://www.ggdnog.nl/professionals/scholen/jeugdgezondheid/medicijnverstrekking-en-medischhandelen-op-scholen

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wij werken met de methode leefstijl en hanteren de hierbij gebruikte regels.
Daarnaast worden in de groepen nog groepsregels toegepast indien nodig.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Wij laten de leerlingen twee keer per jaar de vragenlijst van Scol invullen.
De leerkrachten vullen deze lijsten voor iedere leerling in.
Jaarlijks vullen de leerlingen en medewerkers de vragenlijst van Beekveld en Terpstra in.
Tweejaarlijks vullen ouders deze vragenlijst in .

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Overmars

mariskaovermars@skot.nl

anti-pestcoördinator

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx@skot.nl

vertrouwenspersoon

OldeBijvank

sabineoldebijvank@skot.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De oudervereniging stelt zich ten doel een goede samenwerking te bevorderen tussen ouders en
schoolteam.
Dit betekent onder andere dat de oudervereniging, bestaande uit 9 leden, meedenkt en meehelpt met
verschillende zaken en activiteiten die zich voordoen op school. Enkele van deze activiteiten zijn:
sportdag, schoolreisje, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, actie Brazilië, ouderavonden,
Sinterklaas, kerst- en paasvieringen.
Bij het merendeel van deze activiteiten denkt de oudervereniging inhoudelijk mee en zorgt mede voor
de organisatie. Tevens zorgen zij voor koffie en thee, maar ook het kopen van attenties en traktaties
neemt de oudervereniging op zich.
Alle ouders worden lid van de oudervereniging zodra één of meer kinderen op de basisschool zitten. Per
gezin wordt er een ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage staat vermeld in onze
schoolkalender. Het totale bedrag dat op deze manier binnen komt, wordt aan de leerlingen besteed.
Sinterklaas, Kerst- en Paasvieringen worden er bijvoorbeeld van betaald. Voor de leerlingen van groep
8 ook wordt er een bijdrage geleverd voor het schoolkamp. 1 augustus 2021 gaat een nieuwe wet in
voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen
met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage
niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn schoolreisjes en langdurige extra
activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s
zoals bij het tweetalig onderwijs. Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor
wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra
activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Om extra inkomsten te kunnen verkrijgen
organiseert de oudervereniging een kledinginzamelingsactie. De opbrengst komt ten goede aan de
leerlingen van onze school. Ook gaat een gedeelte van de opbrengsten naar de Stichting Ronald Mac
Donaldhuis. De acties worden van tevoren aangekondigd in de nieuwsbrief en in de dorpskrant
“Informatie Haarle”. De namen van de leden van de oudervereniging staan vermeld in de
informatiekalender, die aan het einde van het schooljaar aan ieder gezin en aan de instromers wordt
verstrekt. In de kalender staat ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vermeld.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Maandelijks geven wij onze nieuwsbrief uit.
Met deze brief willen wij informatie van allerlei aard verstrekken aan de ouders. Met enige regelmaat
zult u er informatie aantreffen betreffende onderwijsinhoudelijke zaken. Ouders kunnen deze digitaal
ontvangen. Zij moeten zich hiervoor aanmelden op de website. Behalve berichten over onze eigen
school kan er ook informatie in staan over o.a.de (G)MR ((Gemeenschappelijke)
Medezeggenschapsraad) en de oudervereniging. Alle groepen maken gebruik van Klasbord. Ouders
moeten zich hiervoor aanmelden. Op klasbord worden korte mededelingen/ vragen gezet eventueel
vergezeld door enkele foto’s. Aan het begin (meestal in de 3e week) van ieder schooljaar wordt voor
alle groepen een informatieve ouderavond georganiseerd. Op deze avond krijgt u van de leerkracht(en)
te horen hoe het komende schooljaar er zo ongeveer uit gaat zien voor uw kind. Na het uitreiken van
het eerste en tweede rapport zijn er oudergesprekken, deze gesprekken vinden dus twee keer per jaar
plaats. Hierin worden de resultaten van uw kind tot dan toe besproken. Natuurlijk is er dan ook voor de
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ouders de mogelijkheid om vragen te stellen. Mochten er toch nog problemen zijn, of u wilt verdere
informatie, dan bent u van harte welkom op school. Het kan ook zijn dat de leerkracht u tussentijds
uitnodigt voor een gesprek over uw kind. Onze school heeft een eigen website: www.opweghaarle.nl
We zijn ervan overtuigd dat u daar steeds interessante, actuele informatie over onze school kunt vinden
en foto’s van de verschillende activiteiten van de kinderen. Wij hanteren hierbij het protocol sociale
media van SKOT. Verder wordt u ook op de hoogte gehouden van wat er in de medezeggenschapsraad
(MR) wordt besproken via de mededelingen in de nieuwsbrief. Op de infowand bij het keukentje van de
centrale ruimte treft u regelmatig actuele informatie voor ouders aan. Hierop vindt u ook de
aanvraagformulieren voor verlofdagen, extra vakantie of vrije dagen voor de kinderen.

Klachtenregeling
Een school moet veilig en goed georganiseerd zijn voor kinderen en personeel. Wanneer dit naar uw
mening onvoldoende is gebeurd vragen wij u dit met ons te bespreken. U kunt daarvoor contact
opnemen met de betrokken op school (leerkracht en/of directie).
Heeft dit naar uw mening onvoldoende resultaat dan kunt u via de klachtenregeling proberen een
oplossing te vinden. Onze school via het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtenregeling voor
het Katholiek onderwijs.
Het reglement ligt ter inzage op school. U kunt dit ook bekijken op de site www.geschillenciesklachtencies.nl Adres: Raamweg 2 2596 HL Den Haag Tel: 070-392 55 08 [van 09.00 tot 12.00 uur Deze
regeling wijst ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen de weg als er sprake is van een
klacht. De klacht kan betrekking hebben op: onderwijskundige zaken het begeleiden van leerlingen,
toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, inrichten van schoolorganisatie
enz. algemene zaken het schoonmaken en onderhoud van de school, sponsoring, overblijfregeling
enz. machtsmisbruik situaties waarin leerlingen, personeel of andere personen binnen de school
slachtoffer worden van seksuele intimidatie, pesten of discriminatie Wanneer van de klachtenregeling
gebruik wordt gemaakt, zijn twee contactpersonen het eerste aanspreekpunt. Er is een contactpersoon
vanuit het personeel en één vanuit de ouders. De namen van deze personen staan vermeld in de
jaarlijkse informatiekalender. De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een folder waarop
omschreven staat wat deze personen doen. De namen van de contactpersonen staan in die folder en
ook is een foto afgebeeld. Ook in de nieuwsbrief wordt er aandacht aan besteed. De contactpersonen
begeleiden de klager bij het verwoorden van de klacht en kunnen proberen een contact tot stand te
brengen tussen de klager en beklaagden. Kan het probleem niet op schoolniveau opgelost worden, dan
is er de mogelijkheid dat de contactpersoon de klager verwijst naar één van de vertrouwenspersonen,
naar de klachtencommissie of naar het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon is buiten de school het
aanspreekpunt. Er zijn twee vertrouwenspersonen benoemd: een onderwijskundige voor klachten over
schoolse zaken en een schoolarts/ verpleegkundige op het gebied van machtsmisbruik. Deze adviseren,
begeleiden en ondersteunen de klager en de contactpersoon. De vertrouwenspersonen kunnen de
klager tevens helpen bij het schriftelijk indienen van de klacht bij de klachtencommissie of bevoegd
gezag, indien men ook nu niet tot een oplossing komt. De klachtencommissie is een onafhankelijke
commissie van deskundigen die een klacht beoordelen. Zij onderzoekt de ingediende klachten en
rapporteert hieromtrent aan het betrokken bevoegd gezag. De klachtencommissie mag tevens het
bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseren over het klachtrecht. De huidige klachtencommissie
bestaat uit een jurist (voorzitter), een huisarts, een dominee, twee orthopedagogen, een voormalig
voorzitter van een schoolbestuur die tevens ook directeur van een basisschool is geweest. Een klacht
kan ook rechtstreeks of via tussenkomst van contactpersoon en/of vertrouwenspersoon ingediend
worden bij het bevoegd gezag, in ons geval het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand.
Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken op een school. Zij draagt, in
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samenwerking met de directie en het team, zorg voor een klimaat, dat de lichamelijke en geestelijke
integriteit van ieder kind van de schoolgemeenschap waarborgt.
De klachtenregeling primair onderwijs is op onze school aanwezig en ligt voor u ter inzage. Hierin vindt
u de volledige tekst van de klachtenregeling, de namen en de adressen van vertrouwenspersonen en de
klachtencommissie. Ook vindt u hier standaardformulieren voor het indienen van een klacht. Het
centrale telefoonnummer van de vertrouwensinspecteurs van de inspectie is 0900 1113111.
Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u contact opnemen
met de inspectie van het onderwijs, tel: 0800-8051 (gratis). U kunt ook mailen naar info@owinsp.nl .
Ook kunt u de site bezoeken: www.onderwijsinspectie.nl .
Wij maken ook gebruik van de meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is
een overzichtelijk vijf stappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij het
signaleren van mishandeling. Doel van de meldcode is om professionals te helpen bij het herkennen en
handelen als zij huiselijk geweld signaleren.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
hulp bij allerlei activiteiten

•
•
•

De oudervereniging denkt en helpt mee met verschillende zaken en activiteiten die zich voordoen op
school. Enkele van deze activiteiten zijn: sportdag, schoolreisje, Eerste Heilige Communie, Heilig
Vormsel, actie Brazilië, ouderavonden, Sinterklaas, kerst- en paasvieringen.
Op groepsniveau wordt er met enige regelmaat hulp van ouders gevraagd bij verschillende activiteiten
in en om school. Veelal wordt deze oproep voor hulp op Klasbord gedaan.

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 € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

schoolkamp gedeeltelijk

•

Kerst

•

Schoolreis
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•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Alle ouders worden lid van de OV, zodra één of meer kinderen de basisschool bezoeken. De vrijwillige
bijdrage bedraagt momenteel € 25,- per kind per schooljaar. Kinderen die na 1 januari in een schooljaar
instromen betalen € 12,50 voor de rest van dat schooljaar. De OV verwerft ook inkomsten door het
organiseren van kledinginzamelacties. Het geld wordt besteed aan het ondersteunen van de genoemde
activiteiten

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind ziek is moet het telefonisch worden afgemeld.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES
In principe is verlof buiten de schoolvakanties niet toegestaan. Toch zijn er een aantal uitzonderingen.
De leerplichtwet, die geldt voor kinderen vanaf vijf jaar, kent twee soorten extra verlof:Extra
vakantieverlofHierbij is het uitgangspunt dat verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk is, tenzij er
sprake is van specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers. Als voorbeeld kan hier
een campinghouder worden genoemd, die in het seizoen niet op vakantie kan gaan. Iemand die
vanwege de organisatie van een bedrijf in de vakantieperiode niet gemist kan worden, kan geen extra
verlof worden gegeven wegens de ‘aard van het beroep’. Voor extra vakantieverlof moet minimaal
twee maanden van tevoren een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de directeur van de school.
Formulieren hiervoor liggen in de informatiebakjes voor ouders in de gang bij het prikbord voor het
keukentje.Voor gewichtige omstandighedenHiervoor zijn maximaal tien dagen per jaar beschikbaar.
Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Hierbij valt te denken aan
huwelijk, jubileum, gezinsuitbreiding, ernstige ziekte, overlijden en dergelijke. Ook dit soort verlof
moet schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd, via een formulier dat in de gang bij het prikbord
voor het keukentje is te vinden. Aanvragen moeten zo tijdig mogelijk worden gedaan. Bij
twijfelgevallen is het verstandig altijd eerst even contact met de directeur op te nemen, als u boekingen
of andere afspraken al vastlegt.Een extra vakantie wegens bijvoorbeeld wintersport, een tweede
vakantie, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in land van
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herkomst en dergelijke, kunnen niet worden aangemerkt als bijzondere reden voor extra
verlof. Overtredingen tegen de nakoming van de leerplicht dienen door de directeur van de school
gemeld te worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

4.4

Toelatingsbeleid

De toelating op onze school
Onze school is een katholieke basisschool. Als u deze katholieke identiteit niet respecteert, kunnen wij
uw kind niet toelaten. Zodra uw kind vier jaar is, kan het worden toegelaten op onze school. Alle
scholen vallend onder Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand hanteren eenzelfde (voorlopig)
inschrijfformulier. In dit formulier worden een aantal zaken gevraagd, die wettelijk in de administratie
opgenomen moeten worden. Daarnaast willen wij graag de bijzonderheden over uw kind weten die een
goede start mogelijk maken.
Nadat de school uw volledig ingevulde formulier ontvangen heeft en vastgesteld is dat uw kind
toelaatbaar is op school, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Voordat uw kind daadwerkelijk
op school komt, mag het een aantal keren komen kennismaken.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

In de maatschappij zien we dat activiteiten worden geëvalueerd en beoordeeld om zo een indicatie te
krijgen van geleverde kwaliteit. Ook aan het onderwijs wordt gevraagd resultaten te tonen.Het
onderwijsproces is echter geen proces waarbij zo maar een balans kan worden op gemaakt van
investeringen en opbrengsten.
Omdat in feite elke leerling uniek is, kan het onderwijsproces niet voor ieder kind volgens vastomlijnde
plannen verlopen. Het resultaat zal in grote mate afhangen van de achtergrond van de leerlingen, de
samenstelling van de groepen en uiteraard het onderwijsproces.
Op onze school zien we het belang van regelmatige evaluatie in waarbij wordt gekeken of onze
inspanningen effect hebben gehad.Voor de cognitieve ontwikkeling (ontwikkeling van kennis) maken
we gebruik van diverse Citotoetsen. Deze zijn niet gekoppeld aan een bepaalde onderwijsmethode van
bijv. rekenen of taal.
De uitkomst van dit leerlingvolgsysteem geeft aan hoe een leerling zich op bepaalde vakgebieden
ontwikkelt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Doordat deze toetsen systematisch vanaf groep
1 worden afgenomen, kan het resultaat van kind ook met zichzelf worden vergeleken.
De tussentijdse resultaten worden door de intern begeleider besproken met individuele leerkrachten,
het team en de directie. Twee keer per jaar bespreken we opbrengsten van iedere groep met het hele
team.
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5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,5%

Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

95,3%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
67,3%

Rooms Katholieke Basisschool Op Weg

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (47,3%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

15,4%

vmbo-k

30,8%

vmbo-(g)t

30,8%

havo

23,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
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samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Betrokken

Verantwoordelijk

Doelgericht

In het sociaal veiligheidsplan staat beschreven wat binnen school preventief, curatief en reactief wordt
inzet om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. Minimaal 1 keer per schooljaar wordt de sociale
veiligheid gemonitord aan de hand van SCOL. Als de monitoring daartoe aanleiding geven worden
maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Om de verbetering daadwerkelijk tot stand te
brengen vraagt om maatwerk en geen standaard protocol. Een protocol is ondersteunend om bij
excessen de juiste stappen te bewandelen.
Daarnaast handelt school volgens de meldcode en volgt zij de daarin aangegeven stappen wanneer een
situatie daarom vraagt.

Werkwijze Sociale opbrengsten
We trachten op school een gezond gedrag van de leerling te bevorderen.
Gezond gedrag beperkt zich echter niet tot eten en drinken, maar geldt ook voor omgaan met elkaar,
bij het buiten spelen en deelnemen aan het verkeer. Iedere groep houdt zich minimaal 45 minuten per
week bezig met sociaal/ emotionele ontwikkeling, dit staat ook op het lesrooster vermeld. De
preventieve werking hiervan vinden wij als school erg belangrijk. We maken in alle groepen gebruik van
de methode “Leefstijl”. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over de onderwerpen die aan
de orde komen. Wij hebben een aantal schoolregels opgesteld die gekoppeld zijn aan de methode
“Leefstijl”. Deze hebben wij ingevoerd en visueel gemaakt binnen de school voor leerlingen en ouders.
De hiervoor ontwikkelde posters, hangen gedurende de maand waarin de betreffende regel aan bod
komt in de groepen en in de gangen. De schoolregel van de maand wordt geïntroduceerd door twee
collega’s. We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem SCOL. De leerkrachten vullen voor hun
leerlingen deze vragenlijsten omtrent sociaal emotionele ontwikkeling in. De leerlingen van de groepen
6 t/m 8 vullen hun eigen vragenlijst in.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:15

12:45 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:15

12:45 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:15

12:45 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:15

12:45 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met columbus junior kris kras, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met columbus junior Kris Kras, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Ook hier verzorgt Columbus junior de opvang

6.3

Vakantierooster
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Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2022

21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

06 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari 2023

03 maart 2023

Meivakantie

24 april 2023

05 mei 2023

Zomervakantie

24 juli 2023

01 september 2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

leerkrachten

Dag(en)

Tijd(en)

op afspraak

na schooltijd

Wij werken met oudergesprekken, zgn 10 minuten gesprekken.
Wilt u een leerkracht spreken dan kunt u voor schooltijd binnenlopen om een afspraak te maken.
Uiteraard kan dit ook via de mail of telefonisch.
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