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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 Basisschool De Weier
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Weier
Vissedijk 35C
7602CP Almelo
 0546491218
 http://www.weieropoa.nl
 v.bouwhuis@weieropoa.nl

Extra locaties
De Weier
Haghoeksweg 39
7602EH Almelo
 0546-491218

Schoolbestuur
Stichting Openbaar Prim. Onderw. Almelo
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2.373
 http://www.opoa.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Vera Bouwhuis

v.bouwhuis@weieropoa.nl

adjunct-directeur locatie Haghoek Eylem Mermer

e.mermer@weieropoa.nl

adjunct-directeur locatie Vissedijk Eildert Loeröp

e.loerop@weieropoa.nl
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Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Twente Noord PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

419

2020-2021

De Weier is in principe een school met homogene jaargroepen. Doorgaans hanteren we het
leerstofjaarklassensysteem. In het schooljaar 2021-2022 heeft de school in totaal 17 groepen.
De gemiddelde groepsgrootte op De Weier ligt tussen de 20 en 30 leerlingen per jaargroep. De Weier
kent voor elk leerjaar meerdere parallelgroepen. (Bijvoorbeeld groep 8a, 8b en 8c) We streven ernaar
om in de onderbouw te werken met kleinere klassen. Lukt dit niet qua leerlingaantal dan proberen wij
extra ondersteuning op deze groepen te zetten, zoals een onderwijsassistent. Het schoolteam en de
directie formeren ieder schooljaar samen de groepen. Eén en ander is afhankelijk van de formatie (het
aantal beschikbare leerkrachten), het aantal leerlingen en de beschikbare ruimte binnen de school. Het
streven is om homogene, evenwichtige groepen samen te stellen. Er moeten voldoende mogelijkheden
zijn om goede begeleiding en instructie te verzorgen voor alle leerlingen in de groep. Hierbij wordt
rekening gehouden met leeftijd, verdeling jongens/meisjes, leervorderingen, gedrag,
samenspel/samenwerken en zelfstandigheid.
Het streven is om bestaande groepen zo veel mogelijk te handhaven. Op een aantal momenten in de
schoolcarrière van de kinderen kan de groepssamenstelling gewijzigd worden. Dit zal zeker gebeuren
bij de overgang van groep 1 naar groep 2. Aan het eind van groep 3 en groep 5 wordt bekeken of er
aanleiding bestaat om de groepen nogmaals anders in te delen.
Voor De Weier geldt een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Alleen bij hoge uitzondering wordt
hiervan afgeweken. Daarbij kijken wij o.a. naar de zorgzwaarte in een groep.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Veiligheid en duidelijkheid

Kwaliteit en resultaat

Respectvol met elkaar omgaan

Betrokkenheid

Innovatief

Missie en visie
De Weier is een school met een duidelijke visie. Onze visie is breed georiënteerd en bestaat uit
verschillende aspecten:
-Visie op leren
-Visie op professionaliteit
-Visie op organisatie
-Visie op school-en pedagogisch klimaat
-Visie op kwaliteitszorg
Visie op leren
De ontwikkelingswereld van kinderen is aan continue veranderingen van de maatschappij onderhevig.
Op De Weier willen wij een leeromgeving creëren die uitgaat van toekomstbestendig leren. De
leerkracht staat op De Weier centraal in de feitelijke en procedurele kennisoverdracht. Met behulp van
het expliciete directe instructiemodel en een rijke leeromgeving wordt kennis overgedragen. Kinderen
oefenen adaptief (aangepast aan hun eigen niveau) en passen de geleerde kennis toe in diverse
contexten. Zij krijgen hierbij gerichte feedback en feedforward van elkaar en van de leerkracht. Wij als
directie en leerkrachten ondersteunen leerlingen maximaal en bouwen deze ondersteuning steeds
meer af. Ouders participeren waar nodig. Naast het vaste aanbod van de lesstof vinden wij het
belangrijk dat kinderen zelf keuzes leren maken. Keuzes op basis van hun ontwikkeling. Door
zorgvuldig om te gaan met het aanbieden van de basisvaardigheden en het kind eigenaarschap te
geven, zijn kinderen in staat om de geleerde kennis toe te passen in sociale situaties. Onze kinderen
kunnen binnen een rijke leeromgeving een transfer maken tussen het geleerde en nieuwe situaties.
Visie op professionaliteit
Onze school is innovatief. Wij hebben oog voor wat er buiten de school leeft en de continu
veranderende maatschappij. Wij passen onze leeromgeving aan als de ontwikkelingen daar om vragen.
Innovaties worden echter pas doorgevoerd als er onderzoek is gedaan naar de meerwaarde van de
ontwikkeling voor onze kinderen. Dit vraagt om een professionele houding. Om die reden is het
essentieel dat iedereen bij ons op school continu bezig is met persoonlijke groei. Deze groei wordt
bekrachtigd door samenwerking. Door met elkaar onderzoek te doen naar bepaalde vraagstukken, bij
elkaar te kijken en externen te betrekken. Waar nodig wordt er aan kwaliteit en professionaliteit

4

gewerkt. Op onze school wordt gewerkt met leerteams. Door middel van actieonderzoek worden
problemen en resultaten geanalyseerd op basis van data. Er wordt gewerkt met op onderzoek
gebaseerde inzichten. Ons doel is om ons onderwijs continu en systematisch te verbeteren.
Visie op organisatie
Een leeromgeving bestaat uit leerkrachten, leerlingen en materialen. Wij richten onze leeromgeving zo
in dat we daadwerkelijk tegemoet komen aan toekomstbestendig leren. Dit doen wij door een
maatschappij in het klein na te bootsen. Bij ons op school is iedereen welkom en zijn we
verantwoordelijk voor elkaar en ons eigen handelen. Wij gaan uit van het principe van gedeeld
leiderschap. Iedere leerkracht kan op elk moment vanuit zijn/haar expertise de leiding nemen om
sturing te geven aan een proces. Er is aandacht voor het proces en de interactie tussen leerkrachten en
leidinggevende(n). Wij hebben een curriculum gebaseerd op kennis. Binnen ons curriculum wordt
doelgericht gewerkt volgens een logische opbouw en samenhang. We onderhouden structurele
contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen, waardoor we adequaat samen
kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de leerlingen. We dragen daarvoor, als school,
ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Visie op school- en pedagogisch klimaat
Om tot een volwaardig mens te kunnen opgroeien, is een goede sfeer op school belangrijk. De school is
'een tweede thuis' voor de kinderen, waarin geborgenheid en weerbaarheid, naast kennis en
vaardigheden, belangrijke plaatsen innemen. In een tijd waarin vragen naar zingeving, normen en
waarden steeds vaker worden gesteld, hechten wij als school veel waarde aan het klimaat waarbinnen
ons onderwijs wordt gegeven. Wij stellen een vriendelijk en veilig leefklimaat op school zeer op prijs.
Het bewust omgaan met normen en waarden, orde, regelmaat en grenzen hoort daar zeker bij. De
sociaal–emotionele ontwikkeling heeft sterk onze aandacht. We proberen de kinderen te leren voor
zichzelf op te komen, te zeggen wat zij vinden en aandacht voor de ander te hebben. Daarmee hopen
we te komen tot een respectvolle interactie tussen kinderen onderling, maar zeker ook tussen kind en
leerkracht.
Visie op kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de school en heeft haar basis liggen in het
primaire proces: het onderwijs. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de
leerkrachten en – vooral - voor het leren van de leerlingen, is de basis van kwaliteitszorg. Voortbouwend
op deze basis, richt kwaliteitszorg zich op alle beleidsterreinen van de school en de samenhang
daartussen. Het is een zaak van alle geledingen in de school: docenten, ouders, leerlingen,
schoolleiding en bestuur. Kwaliteitszorg is integraal: het is van iedereen. Kwaliteitszorg, die begint bij
interne kwaliteitszorg en het verandervermogen van De Weier, kan alleen gerealiseerd worden als op
onze school een passende cultuur is ontwikkeld. Er heerst een cultuur, die wordt gekenmerkt door
voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, voor reflectie en ontwikkeling, een cultuur waarin
de zorg voor kwaliteit een zorg is voor allen.

Identiteit
De Weier is een openbare school. Op De Weier wordt aandacht geschonken aan uiteenlopende
denkbeelden en meningen. Zo leren kinderen met, van en over elkaar, met respect voor elkaars
identiteit. Alle kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat het onderwijs levendig en kleurrijk is.
Daarmee is de school een samenleving in het klein. We willen de kinderen opvoeden tot
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verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school
als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt
en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich
verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Om te stimuleren dat alle bij de school betrokken op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan,
hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en de andere belangenorganisaties het
Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 2020-2022 afgesloten. In het
convenant staan de algemene gedragsregels ten aanzien van sponsoring aangegeven.
De Weier c.q. het bevoegd gezag toetst een specifieke sponsorovereenkomst aan de kaders uit het
convenant, alsmede aan de bestaande wet- en regelgeving. Het bevoegd gezag stichting OPOA
onderschrijft het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 2020-2022.
Stichting OPOA heeft dit convenant vertaald in de beleidsnotitie Sponsoring. Hierin wordt aangegeven
hoe wij op een zorgvuldige en voor alle betrokkenen transparante wijze met sponsoring omgaan. Zie
hiervoor bijlage Sponsoringbeleid OPOA.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

Taalontwikkeling
Rekenontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Sociaal/Emotionele
ontwikkeling
Muzikale vorming

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Vreedzame
School/Burgerschap

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Schrijven

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Mediatheek
Speellokaal
Lokaal voor Spaans
Lokaal Lego League

Het team

Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we gekozen voor extra aanbod naast het reguliere programma om
leerlingen uitdaging te bieden en ze te leren plannen. De leerlingen krijgen hiervoor Spaans
aangeboden, op de maandag en/of de woensdag

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek

Verlof personeel
Wij maken gebruik van de diensten van het Onderwijs Bureau Twente (OBT).
Bij ziekte of plotselinge afwezigheid van leerkrachten wordt een invalleerkracht geregeld via het OBT.
Doorgaans lukt dit goed. Wanneer er echter geen invalleerkrachten beschikbaar zijn dan wordt de
groep de eerste dag opgevangen binnen de school.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met Het Paleis , High Five en
Humankind.
Op De Weier nemen we de laatste jaren een verandering in de leerlingpopulatie waar. Op dit moment
heeft 25% van de leerlingen uit de groepen 1 een VVE-indicatie. Deze leerlingen vragen een ander
onderwijsaanbod. Om deze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen bedienen, zijn wij begonnen met
bijscholing van de leerkrachten. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de peuterspeelzaal en
kinderdagverblijven in de buurt. De gemeente Almelo heeft HBO-plussers aangesteld om de overgang
van de peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool soepel te laten verlopen. We hebben
regelmatig overleg met deze HBO-plusser van onze wijk over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande
leerlijnen, educatief handelen en de zorg en begeleiding). Van alle VVE-leerlingen vindt er een warme
overdracht plaats.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een vierjarenplan met alle partners binnen het Integraal Kind
Centrum Noorderkwartier. Hierdoor willen we de overgang van vroegschool naar de basisschool soepel
laten verlopen. Deze leerlingen worden gedurende de hele basisschoolperiode gevolgd. Ouders worden
geacht deel te nemen aan het programma VVE-thuis. Hierin leren ouders hoe ze hun kind kunnen
ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Doelen in het schoolplan
Voor de komende vier jaar hebben we de volgende ambities t.a.v. de kwaliteitszorg opgesteld:
-Op De Weier zijn er duidelijke grenzen aan de zorg.
-Het is duidelijk welke toetsen van belang zijn voor het volgen van de ontwikkeling van een kind.
-De leerkracht heeft inzicht in de onderwijsbehoefte van de groep. Dit wordt in een onderwijsplan
weergegeven.
-Elke leerling die zich onderscheidt op een bepaald vakgebied, krijgt de kans om naast het reguliere
aanbod verdere verdieping te volgen.
-Er ligt een beleidsplan voor Vroege en Voorschoolse Educatie (VVE).
-Het protocol vertragen-versnellen is aangepast naar de laatste ontwikkelingen.

Op De Weier wordt de lesinstructie verzorgd volgens het EDI-model. (Expliciete Directe Instructie).
Hierdoor is het mogelijk om met meerdere niveaus te werken binnen de groep.
EDI-model:
-Voorkennis activeren
-Lesdoel benoemen
-Begeleide inoefening
-leerkracht doet het hardop denkend voor
-leerkracht doet het samen met de kinderen
-kinderen werken met een schoudermaatje
-Korte evaluatie
-Zelfstandige verwerking
-Eindevaluatie
De leden van het managementteam bezoeken minimaal 3x per jaar de groepen om het didactisch
handelen van de leerkrachten in kaart te brengen. De lessen worden bekeken aan de hand van een
officiële kijkwijzer. Naar aanleiding van de klassenbezoeken schrijven de leerkrachten een plan van
aanpak dat tweemaal per jaar wordt bijgesteld.
Op De Weier werken alle leerkrachten individueel aan hun professionalisering. Daarnaast nemen we
schoolbreed deel aan het High Performing Schools professionaliseringstraject. Het High Performing
Schools-traject (HPS) is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor
onderwijsprofessionals die grote onderwijsverbeteringen willen doorvoeren in de schoolontwikkeling.
Uitgangspunt is dat álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat.

10

Daarnaast worden er met alle personeelsleden functionerings-en beoordelingsgesprekken gevoerd ter
verbetering van hun ontwikkeling.

Hoe bereiken we deze doelen?
Op de Weier werken we met een heldere en gedeelde visie die door iedereen wordt uitgedragen. Onze
visie vormt de basis voor ons handelen en is het uitgangspunt voor de doelen die we willen bereiken. We
werken aan onze doelen door hoge normen en verwachtingen te stellen voor álle leerlingen en
personeelsleden. Hierbij is er sprake van een hoog niveau van samenwerking en communicatie. De
ondersteunende leeromgeving voor onze leerlingen en teamleden draagt mede bij om onze doelen te
bereiken.
Daarnaast is de academische cultuur op de Weier leidend. Teamleden blijven zich ontwikkelen, doen
continu inspiratie en motivatie op en blijven tijdens dit proces reflecteren op onze doelstellingen.
Hierbij is er gerichte aandacht voor de professionele ontwikkeling van teamleden waarbij cyclisch wordt
gemonitord of we de juiste dingen blijven doen. Tijdens dit hele proces is er tot slot frequente controle
op de kwaliteit van het leren en lesgeven.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door
Passend Onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning op onze school blijven.
Mocht blijken dat de ingezette interventies en alle extra hulp die wij op school kunnen bieden toch
ontoereikend zijn voor de ontwikkeling van het kind, dan wordt gezocht naar een passend aanbod op
een andere school. Per individuele aanmelding wordt aan de voorkant al bekeken of wij als school
kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van een specifieke leerling. Dit wordt bij elke nieuwe aanmelding
opnieuw bekeken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij de individuele leerling
kunnen een grens voor de school zijn.
De Weier heeft o.a. ervaring met leerlingen met de volgende specifieke onderwijs- en zorgbehoefte(n):
-visuele beperking
-dyslexie
-auditieve beperking
-taalontwikkelingsstoornis
-lichte verstandelijke beperking
-meer- en hoogbegaafdheid
Een leerling op De Weier moet in staat zijn te functioneren in een groep van 25-30 leerlingen.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

6

Gedragsspecialist

14

Intern begeleider

14

Onderwijsassistent

30

Rekenspecialist

5

Specialist hoogbegaafdheid

5

Taalspecialist

5

12

Kindercoach

3.2

4

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op De Weier wordt het programma van de Vreedzame School ingezet. De Vreedzame School is een
compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De school is hierbij een
leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waar kinderen
leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele
vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige werkplek te maken. Op
onze school heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk; een
voorwaarde om tot leren te komen. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk
opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Obs De Weier neemt jaarlijks de enquête leerlingentevredenheid af in de groepen 6, 7 en 8. In de
enquête wordt ook de veiligheidsbeleving gemeten.
Daarnaast wordt twee keer per jaar de De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) ingezet. De
SCOL is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Moreira

l.moreira@weieropoa.nl

anti-pestcoördinator

Ensink

j.ensink@weieropoa.nl

vertrouwenspersoon

Anne Overbeek

info@anneoverbeek.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op De Weier zijn een medezeggenschapsraad (M.R.) en een ouderraad (O.R.) actief. De
medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school. De M.R. bestaat uit tien leden, de
oudergeleding en de personeelsgeleding van de M.R. tellen elk vijf leden. De zittingsduur van een M.R.lid is drie jaar en kan voor een periode verlengd worden. U kunt de MR bereiken via: mr@weieropoa.nl.
De ouderraad ondersteunt de school bij de organisatie van allerlei praktische activiteiten. De leden van
de ouderraad worden uit en door de ouders gekozen. Ouders kunnen hiervoor gevraagd worden, maar
ze kunnen zich ook zelf verkiesbaar stellen. De zittingsduur bedraagt drie jaar en die periode kan
eenmaal verlengd worden. De huidige ouderraad telt dertien leden. Elk najaar organiseert de
ouderraad een openbare oudervergadering, waarop zij verantwoording aflegt over de (financiële)
activiteiten in het afgelopen schooljaar. Tevens worden dan de nieuwe leden voor de ouderraad
gekozen en worden de plannen voor het komende schooljaar gepresenteerd. Jaarlijks wordt door de
ouderraad en de school een themaouderavond georganiseerd. Team, medezeggenschapsraad en
ouderraad zijn van mening dat het belangrijk is, dat ouders betrokken zijn bij de school en het onderwijs
van hun kinderen. Thuis kunnen zij hun kinderen begeleiden bij (het leren) lezen en in hogere groepen
bij het maken van huiswerk. De Weier wil graag in gesprek komen en blijven met de ouders van de
leerlingen. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Aan het begin van elk
schooljaar vinden omgekeerde oudergesprekken plaats. Ouders worden in deze gesprekken
uitgenodigd om te vertellen over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Via de schoolapp (Social Schools), de
schoolgids, de website (www.deweier.nl), informatieavonden, het digitale infobulletin en incidentele
mailings houdt De Weier ouders op de hoogte van de activiteiten en gebeurtenissen in school. Ook
worden foto’s en verslagen van schoolactiviteiten opgenomen. Op het S.O.S.-formulier vullen ouders
jaarlijks hun contactgegevens in. Hierdoor kan de leerkracht bij calamiteiten snel contact opnemen. Het
informatiebulletin wordt digitaal verzonden naar de ouders. Ouders worden ruim van tevoren op de
hoogte gebracht wanneer kinderen een vrije dag hebben, bijvoorbeeld vanwege een studiedag voor het
hele personeel. De data staan vermeld in de schooljaarkalender op de website van De Weier.

Klachtenregeling
Voor allerlei voorkomende relaties in schoolverband zijn gedragscodes de basis van persoonlijk
handelen. Die codes worden uitvoerig beschreven in de officiële gedragscode die op school ter inzage
ligt en ook op de website www.opoa.nl te bekijken is onder het tabblad ‘scholen’. Op De Weier wordt
een pestprotocol gehanteerd. Ouders wordt gevraagd regelmatig met hun kind te spreken over
internetgebruik. Het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Almelo heeft een klachtenregeling
opgesteld in het kader van de Kwaliteitswet. De Weier hanteert deze klachtenregeling. De
klachtenregeling behelst de volgende zaken:
- Het scheppen van een prettig pedagogisch klimaat in school.
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- Het voorkomen van machtsmisbruik.
- Het bevorderen en bewaken van de veiligheid, de gezondheid en het algehele welbevinden van alle
betrokkenen: de kinderen, de ouders, het personeel en anderen die bij de school betrokken zijn.
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Binnen OPOA wordt een gedragscode
gehanteerd. Deze code is van toepassing op leerlingen, ouders, leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel. Deze gedragscode is op de website van OPOA in te zien. Natuurlijk
dient het zo te zijn dat de klager eerst contact opneemt met degene op wie de klacht betrekking heeft
en als dat niet voldoet met de directie. Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in
goed overleg tussen de betrokken partijen opgelost. Wanneer de klacht niet binnen school kan worden
opgelost, kan de klager zich wenden tot één van de contactpersonen. Op De Weier zijn Jacqueline
Ensink (j.ensink@weieropoa.nl) en Lindinha Moreira-van Riet (l.moreira@weieropoa.nl) aangesteld als
contactpersoon. De contactpersoon luistert en zal mogelijke vervolgstappen bespreken. Volgens de wet
is de contactpersoon verplicht een vermoeden van een strafbaar feit te melden bij het bevoegd gezag.
De contactpersoon kan ook met de ouders besluiten om de vertrouwenspersoon van OPOA in te
schakelen. De vertrouwenspersoon voor OPOA is mw. Anne Overbeek. Zij is te bereiken via
mail: anne@burooverbeek.nl of per telefoon: 06-30 64 25 68.
De vertrouwenspersoon kan helpen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie. De
contactpersoon zal een samenvatting van de klacht op schrift stellen en deze samen met de gegevens
van de klager toezenden of doorgeven aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon neemt
vervolgens contact op met de klager. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig omgaan met alle gegevens.De
school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (L.K.C.). De L.K.C. onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een
hoorzitting) of deze gegrond is. De L.K.C. brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar
advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de
afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen. Een klacht kan bij het schoolbestuur
of rechtstreeks schriftelijk bij de L.K.C. worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan daarbij
behulpzaam zijn. Het wordt op prijs gesteld dat iemand, die een klacht wil indienen, dat eerst kenbaar
maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. De
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet leraren alert maken op signalen van
mishandeling en stimuleren om melding te maken. Op 1 april 2011 is de wet meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling in werking getreden. De wet stelt gebruik van de meldcode door OPOA
verplicht. Voorafgaand aan het inschakelen van Veilig Thuis zal eerst een gesprek met betreffende
ouders plaatsvinden. Kinderen met problemen kunnen, naast hun eigen juf of meester, gebruik maken
van de aanwezigheid van onze contactpersonen en de kindercoach.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderresponsgroep
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Op De Weier zijn veel ouders actief bij bijvoorbeeld het lezen, de schoolbibliotheek, bij (reken)spellen,
enzovoort. Jaarlijks kunnen ouders zich hiervoor opgeven. Elke groep heeft een of meer groepsouders
die de leerkracht assisteert bij het uitvoeren van verschillende praktische zaken.
De ouderresponsgroep op De Weier komt tweemaal per jaar bij elkaar. De data voor de
ouderresponsgroep worden jaarlijks opnieuw gepland. Tijdens de ouderresponsgroep geven wij ouders
de gelegenheid om vragen te stellen over het beleid en gemaakte keuzes van de school. Ook kunnen
ouders zorgen delen of een discussie voeren over een van tevoren door het team vastgesteld
onderwerp. Op deze manier geven wij ouders de gelegenheid mee te denken en praten over de
ontwikkeling van de school. Opgeven voor de ouderresponsgroep kan via: v.bouwhuis@weieropoa.nl

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:
•

Consumpties bij schoolsporttoernooien

•

Eerste en laatste schooldag

•

Pasen

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De overige schoolkosten bestaan uit een bijdrage voor de schoolreisjes en schoolkampen. Ouders
ontvangen hiervoor een rekening op basis van de daadwerkelijk te maken kosten.
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De Weier vraagt aan ouders een vrijwillige bijdrage van E 25,00 per kind voor diverse kosten.
Van deze bijdrage worden onder andere de volgende zaken betaald: - het Sinterklaas- en Kerstfeest activiteiten rond Pasen - investeringen in de school - consumpties leerlingen/begeleiders
sporttoernooien - activiteiten rond de laatste schooldag - organisatie van de voorleeswedstrijd ouderavonden. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op de openbare oudervergadering. De
hoogte van de vrijwillige bijdrage kan per jaar verschillend zijn, omdat één en ander afhangt van de
geplande activiteiten. De ouderbijdrage is vrijwillig en daarom zal onze school nooit kinderen uitsluiten
van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of
willen betalen.

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:
Wanneer een kind afwezig is, moet dit gemeld worden via de app van Social Schools. Het gaat dan om
absenties vanwege ziekte of artsenbezoek (tandarts, huisarts, ziekenhuis, etc). Ouders hoeven niet
meer 's ochtends naar school te bellen om kind(eren) af te melden. Bij korte absenties, zoals voor de
orthodontist, is het van belang dat ouders ook het tijdstip doorgeven waarop het kind weer op school
is.
Er geldt één uitzondering, namelijk wanneer het kind thuis blijft vanwege coronaklachten, een
coronabesmetting of een quarantaine. In die gevallen moeten ouders telefonisch contact opnemen met
de school. Wanneer een kind niet op school is en niet afgemeld is, neemt de school vanaf 09:00 uur
contact met de ouders op om te overleggen wat er aan de hand is. Als een kind op school ziek wordt of
gewond raakt, belt de school altijd de ouders. Wanneer een kind meteen naar de dokter of naar het
ziekenhuis moet en ouders niet bereikbaar zijn, gaat een personeelslid mee.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
De wet kent twee mogelijkheden tot vrijstelling van de leerplicht: vrijstelling van inschrijving en
vrijstelling van schoolbezoek.
Bij vrijstelling van inschrijving beoordeelt de gemeentelijke leerplichtambtenaar het verzoek. Bij
vrijstelling van schoolbezoek beoordeelt de directeur van de school of er sprake is van een geoorloofd
verzoek.
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Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van artikel 13a van de leerplichtwet
(1969), waarin staat aangegeven dat het alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van
de ouders mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Onder ‘aard van het beroep’ wordt
een beroep verstaan, dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties, bijvoorbeeld: een
campinghouder. Ook aan een werknemer, met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode om
organisatorische reden niet gemist kan worden, kan een verlof wegens ‘aard van het beroep’ worden
gegeven. Een verzoek hiervoor dient minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk bij de directeur van
de school ingediend te worden. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt
dat verlof binnen de officiële schoolvakanties niet mogelijk is.
Het verlof:
- kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend
- mag niet langer duren dan 10 schooldagen
- mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.
Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar en beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht.
Gewichtige omstandigheden: maximaal 10 schooldagen per schooljaar
Gewichtige omstandigheden kunnen plezierig, maar ook minder plezierig zijn. Een verzoek om extra
verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de
leerplichtwet (1969), voor maximaal 10 schooldagen per jaar, dient vooraf of binnen 2 dagen na
ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Een verzoek kan
ingediend worden in geval van:
- Voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
- Verhuizing (voor ten hoogste 1 dag).
- Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten
hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van
belanghebbende.
- Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de
leerplichtambtenaar van de woongemeente.
- Overlijden: - van bloed- of aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen - van bloed- of
aanverwanten in de 2e graad, voor ten hoogste 2 dagen - van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e
graad, voor ten hoogste 1 dag.
- 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders
of grootouders voor 1 dag.
Dit houdt in dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend,
deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van
herkomst, enzovoort niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden. Indien er meer dan 10
schooldagen per schooljaar verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden, dan is de
directeur van de school verplicht dit bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente aan te vragen.
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4.4

Invulling IMO (Impuls Muziek Onderwijs 2021-2022

Dit schooljaar is het derde en tevens laatste schooljaar van het IMO project. In het schooljaar 2021-2022
wordt muziek op de agenda van de leerteams gezet, om de continuïteit van het wekelijks zingen de
minimaal 10 muzieklessen op jaarbasis van de methode te borgen. Daarnaast zal een vakleerkracht van
muziek aan de teamleden LOTJ lessen verzorgen, waarbij de teamleden inspiratie op kunnen doen voor
de invulling van muziek/drama voor een maandsluiting.
Tot slot zal er een aanbod plaatsvinden van workshops met vakoverstijgende muzieklessen. Dit is niet
schoolbreed, maar hierbij is sprake van maatwerk op basis van individuele behoeftes van teamleden.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Op basis van het opleidingsniveau van de ouders wordt het leerlinggewicht bepaald. De Weier is op
basis hiervan ingedeeld in scholengroep 29,63. Dit betekent dat De Weier aan hogere normen moet
voldoen dan het landelijk gemiddelde.
Vanaf groep 1 wordt de kennis van de leerlingen van de verschillende leerstofgebieden regelmatig
getoetst door middel van methodegebonden toetsen en twee keer per jaar door middel van toetsen uit
het CITO-LOVS. (Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling, Leerling- en Onderwijs VolgSysteem). Voor
de vakgebieden reken/wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, begrijpend luisteren en
studievaardigheden neemt De Weier CITO-toetsen af. De leerlingen in de groepen 7 nemen deel aan de
CITO-entreetoets. De leerlingen van de groepen 8 maken in april de Centrale Eindtoets.
Alle gegevens van de verschillende CITO-toetsen worden verwerkt en geanalyseerd. Er wordt op
individueel, groeps- en schoolniveau een overzicht van de resultaten verzorgd. De uitslagen van de
CITO-LOVS-toetsen geven tevens een vergelijking met het landelijk gemiddelde. In specifieke gevallen
wordt een individueel plan van aanpak (ontwikkelingsperspectief en/of groeidocument) opgesteld. Ook
worden de resultaten van de CITO-LOVS gebruikt om op schoolniveau de doorgaande leerlijnen te
waarborgen en zodoende de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren.
Minstens twee keer per jaar vindt een groepsbespreking plaats tussen de leerkracht en de intern
begeleider. Hierbij worden naast de toetsgegevens ook de taak/werkhouding en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen besproken.

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.

Het beleid van De Weier is dat alle leerlingen de CITO-eindtoets maken.
De resultaten zijn van meer factoren, dan van alleen goed onderwijs, afhankelijk. De Weier staat
principieel open voor alle kinderen. De school wil hen een geborgen plek geven en (leer)prestaties
optimaliseren. Belangrijker dan de uitslagen op zich, is de zorg voor elke individuele leerling en een
goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. Dit is mede afhankelijk van het vermogen van de
individuele leerling.
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Op advies van de basisschool worden de leerlingen geplaatst op het VO (Voortgezet Onderwijs). Onze
school kent een breed overleg om tot het advies te komen. Leerkrachten groepen 8, groepen 7, ib-er
bovenbouw en directie nemen (toets)resultaten en (werk)houding, inzet en motivatie mee in de
overweging. Indien de score op de eindtoets hoger uitvalt dan het advies kan overwogen worden om
het advies aan te passen. Dit gaat altijd in overleg met ouders. De verwachtingsgesprekken met het
voorlopige advies vinden eind groep 7 plaats. Het definitieve schooladvies in groep 8 wordt voor 1
maart gegeven. De overdracht naar het voortgezet onderwijs is een warme overdracht. Ook in de
periode nadat de leerling onze school verlaten heeft, is er nog contact met het VO v.w.b. de
vorderingen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

3,4%

vmbo-k

15,3%

vmbo-(g)t

27,1%

havo

25,4%

vwo

28,8%

5.4

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

Veiligheid

Duidelijkheid

Welbevinden

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.
De Weier is een school waar je enthousiasme en passie voelt. Het is een betrokken en open school, waar
samen geleerd en samen gedeeld wordt met kinderen, ouders, team en omgeving.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen is een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Wij
beschouwen de klas en de school daarvoor als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de
gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor
te hebben voor elkaar, zich verantwoordelijk te voelen voor hun omgeving en zijn daarmee initiatiefrijk,
zorgzaam en betrokken. Op de Weier hebben we heel bewust gekozen voor het programma van de
Vreedzame School. De Vreedzame School wordt gevormd door een theoretisch onderbouwde en
bewezen lessenserie. De Vreedzame School gaat echter verder en werkt door in alle lagen van de
school. Daarmee is de Vreedzame School niet alleen methode, maar een onderdeel van de identiteit
van de Weier. Belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is een sterk anti-pestbeleid.
Daarnaast wordt twee keer per jaar De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) afgenomen. Door
het invullen van deze lijst worden de sociale competenties van leerlingen in kaart gebracht.
Naast deze observatie, hebben wij diverse middelen om de kinderen sociale vaardigheden aan te leren.
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6

Schooltijden en opvang

De groepen 1 en 2 hebben een apart plein. De groepen 3, 4 en 5 zijn gehuisvest op de locatie aan de
Haghoeksweg.
Op beide locaties kunt u voor de voor- en naschoolse opvang terecht bij diverse kinderdagverblijven.
Op de locatie Haghoek wordt er van 8.00u. tot 8.30u. voorschoolse opvang aangeboden en van 14.00u.
tot 14.30u. naschoolse opvang.
De opvang wordt aangeboden door de school, zodat ouders de tijd hebben om de kinderen van beide
locaties te kunnen halen en brengen.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het schoolgebouw.
Hier zijn geen 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
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ouders en KOV High Five, KOV De Cirkel en
KOV Het Paleis, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
De Weier heeft als school twee locaties. De hoofdlocatie bevindt zich aan de Vissedijk. De dislocatie
bevindt zich aan de Haghoeksweg. Om ouders tegemoet te komen is er opvang op de Haghoek
geregeld. Dit houdt in dat de locatie Haghoek al om 08.00 uur open is voor de leerlingen. Ouders
kunnen dan eerst de kinderen, die op de locatie aan de Haghoeksweg zitten, wegbrengen. Deze
opvang wordt door ouders verzorgd en is geheel kosteloos. De Vissedijk is om 08.15 uur open voor de
leerlingen.
Na schooltijd is er van 14.00 tot 14.30 uur ook opvang op de locatie aan de Haghoeksweg. Deze opvang
wordt ook verzorgd door ouders en is kosteloos. Op deze manier kunnen ouders eerst de kinderen, die
op de locatie aan de Vissedijk zitten, ophalen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Omgekeerde oudergesprekken

9-9-2021 t/m 17-9-2021

14.30u - 17.00u

Rapportgesprekken groep 1/tm 7

28-2-2022 t/m 8-3-2022

14.30u - 17.00u

Rapportgesprekken groep 1/tm 7

23-6-2022 t/m 1-7-2022

14.30u - 17.00u

Adviesgesprekken groep 8

15-2, 16-2, 17-2 2022

14.30u - 20.00u

Voorbespreking gesprekken 7

13-06, 14-06 en 15-06-2022

14.30u - 20.00u

Naast de vaste spreekuren, is er ook dagelijks de gelegenheid voor ouders om de groepsleerkracht te
bellen. Indien dit gesprek langer duurt dan verwacht, dan wordt er een afspraak gemaakt na 14.00 uur.

25

26

© 2021

