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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 ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische 
informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en buitenschoolse 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 
nuttige 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 obs de Kubus

Voorwoord

1



Contactgegevens

Openbare Basisschool de Kubus
Hoornbladstraat 35
7601SZ Almelo

 0546455040
 http://www.kubusopoa.nl
 directie@kubusopoa.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Eildert Loeröp directie@kubusopoa.nl

Adjunct-directeur Jeroen Stegeman j.stegeman@kubusopoa.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

182

2021-2022

In Almelo is er een daling van het aantal kinderen dat naar school gaat. Dat is ook zichtbaar op de 
Kubus.
Het komende jaar verwachten we een lichte daling in het aantal leerlingen. Daarna verwachten we een 
stabiel leerlingenaantal.

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Prim. Onderw. Almelo
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2.343
 http://www.opoa.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Twente Noord PO.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

(Zelf)vertrouwen

ZelfbewustAutonoom

Veiligheid Ontwikkeling

Missie en visie

Visie en kernwaarden van de Kubus 

Op de Kubus willen wij dat leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen, zelfbewust worden, autonoom zijn 
en verantwoordelijk zijn voor eigen keuzes. Deze kwaliteiten dragen bij om de volgende stap te kunnen 
zetten in de maatschappij. Wij houden rekening met de sociaal / psychologische omstandigheden en de 
ontwikkelingsfasen van waar een kind zich in bevindt, binnen de mogelijkheden van de school. 

Daarbij zijn de volgende kernwaarden voor ons leidend in hoe wij het onderwijs op de Kubus 
vormgeven en met elkaar, onze leerlingen en onze ouders, om willen gaan.

Veiligheid
Je veilig voelen is essentieel om tot ontwikkeling te komen.Veiligheid betekent ook dat leerlingen, 
ouders en leerkrachten zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij 
horen. Daarbij vinden wij het uitdragen van respect voor elkaar en de omgeving waarin wij ons 
bevinden van belang. Gelijkwaardigheid en ruimte voor diversiteit zijn hier onderdeel van. Wij 
stimuleren onze leerlingen om te ontdekken waar hun grenzen en die van een ander liggen, waarbij het 
van belang is dat wij rekening houden met elkaar. Het is veilig op school en iedereen voelt zich veilig op 
school. Afspraken en gang van zaken zijn duidelijk en voorspelbaar en geven daardoor structuur.

Vertrouwen
Onze betrokkenheid uit zich in oog hebben voor elk kind. Dit doen we door het opbouwen van een 
relatie met elk kind zodat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Vanuit deze onvoorwaardelijke 
verbinding bieden we vertrouwen en veiligheid aan individuele kinderen en de groep als geheel. Wij 
vinden het van belang dat onze leerlingen voelen dat wij vertrouwen hebben in hun unieke 
mogelijkheden. Vanuit dit vertrouwen ontstaat ruimte om te mogen ontwikkelen en de mogelijkheid 
om te onderzoeken en nieuwe dingen te ondernemen. Een positieve mindset is hierbij van belang, 
zodat kinderen voelen dat het niet erg is om iets nog niet te kunnen. Kinderen op de Kubus hebben 
vertrouwen in zichzelf, zijn in staat anderen te vertrouwen en zijn zelf te vertrouwen.Vanuit vertrouwen 
komen de kinderen tot samenwerking met elkaar en de leerkracht. 

Ontwikkeling
Veiligheid en vertrouwen vormen de basis om tot ontwikkeling te komen.Wij willen dat onze leerlingen 
zich optimaal ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, binnen de mogelijkheden van ieder 
kind. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de executieve functies zodat deze ondersteunend 
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werken in het leerproces. Executieve functies zijn allerlei functies vanuit je hersenen die je gedrag 
bepalen in wat je doet. Verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap zijn belangrijke 
ontwikkelpunten die bijdragen aan de ontwikkeling van een eigen visie en een eigen mening. 

Uitleg over de kernwaarden en de visie is altijd mogelijk.

Identiteit

De Kubus is een openbare basisschool, die voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk is.
Wij leren onze leerlingen om te gaan met de waarden en normen, die van groot belang zijn in de 
samenleving: tolerantie, respect en solidariteit. De leerlingen, ouders en leerkrachten hebben 
verschillende en eigen opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de 
samenleving. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing 
worden niet verzwegen, maar worden gebruikt als een van de uitgangspunten voor het openbaar 
onderwijs: zo leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Daarmee is de Kubus een samenleving 
in het klein en een afspiegeling daarvan.
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Binnen onze schoolorganisatie kent de school:

-directie;

-intern begeleiders;

-groepsleerkrachten;

-vakleerkrachten;

-onderwijsassistenten;

-stagiaires;

-conciërge.

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
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

Taalontwikkeling
10 uur 10 uur 

Rekenen / Ruimtelijke 
ontwikkeling 5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Zintuiglijke ontwikkeling 
(ook gym) 8 uur 8 uur 

Overige 
ontwikkelingsgebieden 
(cultuur, muziek, wo)

2 uur 2 uur 

Sociaal emotionele ontwikkeling heeft gedurende de gehele dag aandacht op de Kubus. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vormingsonderwijs op de Kubus

In de lessen godsdienstig (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) wordt aandacht besteed 
aan onderwerpen die betrekking hebben op de zingeving van het bestaan. De lessen worden verzorgd 
vanuit één bepaalde levensovertuiging, bijvoorbeeld christendom, humanisme. Het vormingsonderwijs 
wordt gegeven op verzoek van ouders. In tegenstelling tot andere onderwijsactiviteiten op een 
openbare school, kan de vakdocent godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs in de lessen actief 
de eigen levensovertuiging uitdragen. U bepaalt als ouder of uw kind wilt laten meedoen aan deze 
lessen. De school biedt de kinderen die niet meedoen aan de HVO/GVO-lessen, andere 
onderwijsactiviteiten aan. Op de Kubus worden de GVO lessen aangeboden in de groepen 5 en 6 en de 
HVO lessen in de groepen 7 en 8. In de maand april van het voorgaande schooljaar kunt u uw kind 
aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden voor ouders. De school is verantwoordelijk voor de 
lesruimte en het lesrooster. De lessen worden één keer per week gegeven en duren drie kwartier. De 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 4 u 30 min 4 u 30 min

Taal
6 uur 6 uur 5 u 30 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 uur 1 u 30 min 2 u 30 min 2 u 45 min 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 45 min 45 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling / Rots en 
Water

1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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GVO-HVO-organisaties zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen, de wijze waarop het wordt 
gegeven en de keuze van vakdocenten en leermiddelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
website van Dienstencentrum GVO en HVO: https://www.vormingsonderwijs.nl/ 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Atelier / Kunst-technieklokaal
• Invalidentoilet
• Tutorruimtes
• Succeslokaal

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2.2 Het team
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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 Peuteropvang Clematis.

De Kubus is partner van Integraal Kindcentrum (IKC) De Riet.
In een IKC werk je samen met verschillende partners aan de ontwikkeling van alle kinderen in de wijk. 
We werken samen basisschool St. Egbertusschool en hebben een nauwe samenwerking met de 
peuteropvang van Humankind. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Alle groepsleerkrachten geven les volgens het IGDI-model. Dit staat voor interactief (samen in 
gesprek), gedifferentieerd (rekening houden met de verschillen), directe instructie (uitleg).
Een goede uitleg is naast een fijne en veilige omgeving nodig om goede opbrengsten te krijgen. Deze 

Doelen in het 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.

Verlof personeel

Om de vervangingen van leerkrachten op alle OPOA-scholen goed te regelen is een vervangingsbeleid 
opgesteld (vervangingsbeleid stichting OPOA, versie maart 2021). Hierin staan de OPOA-
uitgangspunten vermeld die worden aangehouden bij het maken van keuzes voor vervanging.
Bij afwezigheid van leerkrachten door ziekte, verlof of scholing wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een 
vervangende leerkracht. Dit kan een collega leerkracht/ onderwijsassistent zijn of een invaller 
afkomstig van het Mobiliteitscentrum Onderwijs Bureau Twente (OBT). Indien er geen vervangende 
leerkracht gevonden kan worden, zal de school alle mogelijke inspanningen doen om de groep op te 
vangen. 
Als er echt geen oplossing is, kan het voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd. Wij zullen u 
uiteraard hiervan op tijd berichten. 

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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twee thema's komen jaarlijks terug in de team- en bouwvergaderingen. 

Bij het onderzoeken van de resultaten werken wij met de OPO-methodiek (Opbrengstgericht Passend 
Onderwijs). Dat betekent dat er vanuit 6 uitgangspunten wordt gewerkt aan de verbetering van het 
onderwijs. Twee keer per jaar worden de resultaten van de hele school bekeken en onderzocht. Vier 
keer per jaar gaan wij in gesprek over het onderwijsaanbod om te kijken wat beter zou kunnen. De 
afspraken vanuit deze overleggen vormen samen met het plan voor de groep (groepsplan) de basis voor 
de volgende periode. 
Alle afspraken hierover staan in de zorgroute. De zorgroute is te vinden in het schoolplan op de website 
van school.

De Kubus is met ingang van schooljaar 2018-2019 een Academische Opleidingsschool. Ontwikkelingen 
worden vanuit ontwikkelgroepen verder uitgewerkt met een manier van stap voor stap onderzoeken; 
het ontwerponderzoek. Het onderzoek gaat over het verbeteren van het onderwijs en alles wat 
daarvoor nodig is.  
Speerpunten zijn op dit moment:
* Implementatie van een nieuw rapport;
* Implementatie Close Reading-methodiek;
* Onderzoek naar het verhogen van executieve functies gelet op de impulsbeheersing; implementatie 
sociaal-emotioneel programma
* Borging nieuwe rekenmethode groepen 1 t/m 8; gericht op toepassen cruciale leerdoelen
* Verdieping in vormgeving kunst/cultuur.

Leerkrachten kunnen zelf bijleren / professionaliseren. Zij kunnen cursussen en opleidingen volgen. 
Daarnaast leren leerkrachten van elkaar door hun kennis te delen in het team. Natuurlijk is het soms 
ook nodig om een expert van buiten te halen die het hele team iets leert.

Alle leerkrachten krijgen elk jaar een lesbezoek waarbij wordt gekeken naar hoe goed ze uitleggen en 
hoe ze zorgen voor een fijne en veilige leeromgeving. Deze bezoeken worden uitgevoerd en 
nabesproken door directie, interne begeleiders en ook wel door vakspecialisten. 
Ook worden er flitsbezoeken uitgevoerd waarbij het doel is de leerkracht extra na te laten denken over 
de keuzes die worden gemaakt op verschillende gebieden. Zo leren leerkrachten beter nadenken over 
of wat zij doen goed werkt en blijven ze zich uitdagen en verder ontwikkelen. Onderwijs is samen leren 
voor iedereen.

De opbrengsten worden onderzocht volgens de uitgangspunten van 'Opbrengstgericht Passend 
Onderwijs'. Met het programma Focus PO is te zien welke doelen door welke leerlingen behaald zijn. 
De conclusies worden besproken tijdens vaste overlegmomenten tussen leerkrachten en interne 
begeleiders en met het gehele team. Op die manier wordt er zorgvuldig nagedacht in hoe het onderwijs 
er de komende periode uit gaat zien en wat er nodig is voor begeleiding. 

De vormgeving van de Kubus als Academische Opleidingsschool (AOS) wordt begeleid door de 
coördinator Academische Opleidingsschool, de schoolopleider, de initiator en de directeur. De 
coördinator AOS begeleidt en ondersteunt alle initiatoren van OPOA. 
De schoolopleider begeleidt alle studenten die worden geplaatst op school bij hun stages. Dit gebeurt 

Hoe bereiken we deze doelen?
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samen met de leerkrachten die hun begeleiden in de groep. Studenten nemen ook in hun laatste jaar 
deel aan een ontwikkelgroep. Zo leggen zij vanuit de theorie van hun opleiding een verbinding met de 
praktijk. De initiator begeleidt de leerkrachten in de verschillende ontwikkelgroepen bij het 
onderzoeken.
In vergaderingen en studiedagen is samen leren en samen werken aan de afspraken op school en 
onderwijsverbetering belangrijk.

De professionalisering en de ontwikkeling van leerkrachten komt terug in de gesprekkencyclus. Elke 
leerkracht bedenkt eigen doelen waaraan hij/zij wil gaan werken om zo zelf te verbeteren. 
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3 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.

Obs de Kubus heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven hoe de ondersteuning aan 
leerlingen geboden kan worden en wat grenzen hieraan zijn. Op school zijn een gedragsspecialist en 
een leesspecialist werkzaam. Daarnaast wordt de sociale competentie training Rots&Water structureel 
ingezet. Leerkrachten worden begeleid door een interne Rots en Water trainer.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Taalspecialist

• Jonge-kind-specialist

• Lees-coördinatoren

• Reken-coördinator

Op de Kubus beschikken we over twee intern begeleiders, een taalspecialist en een rekenspecialist in 
opleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Een collega gaat de opleiding tot reken-specialist volgen.

Het komende jaar gaan we starten met de implementatie van een sociaal-emotioneel programma die 
is aanbevolen door de ontwikkelgroep executieve functies.

Vanuit de NPO-gelden vanuit de gemeente starten we komend jaar met het Succeslokaal. Dit is 
een speciale ruimte binnen school waar leerlingen wat extra begeleiding kunnen krijgen. Een soort 
positieve time-out. Het Succeslokaal is er voor de leerlingen van alle groepen op de basisschool. 
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Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Jonge-kind-specialist

• Trainer Rots en Water

We hebben een gedragsspecialist en een trainer Rots en Water.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Jonge-kind-specialist

• Ontwikkelgroep Executieve Functies

• Trainer Rots en Water

School beschikt over een gedragsspecialist, trainer Rots en Water en een ontwikkelgroep Executieve 
Functies.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• vakdocent gym

Op school beschikken we over een vakdocent gym vanuit het Sportbedrijf Almelo.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Schoolverpleegkundige (GGD)

• Schoolgericht Maatschappelijk Werk 

• BHV-ers

Er is regelmatig contact met de GGD.

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij hanteren niet een specifiek anti-pestprogramma maar werken met het programma 'Rots en Water'. 
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Dit is gericht  op meerdere gebieden waaronder ook pesten.  Rots en Water is een training voor veel 
vormen van onderwijs en ook voor het basisonderwijs. Rots en Water helpt sociale vaardigheden te 
ontwikkelen, het voorkomen en aanpakken van problemen als pesten en seksueel geweld. Je leert voor 
jezelf opkomen. Bij Rots en Water oefen je veel. 

Het Rots en Water programma leert kinderen wat sociaal zijn is.  De kinderen leren op een andere 
manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots en Water geeft kinderen handvatten om 
mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. En om samen te spelen en te 
werken. Dit gebeurt op een andere manier dan alleen in de klas uit een boekje. Rots en Water is voelen 
en doen.
De onderwerpen die in een Rots en Watertraining aan bod komen zijn onder andere: stevig staan, 
centreren, gronden (sterk staan) en de ademhaling, het leren lezen van lichaamstaal, het herkennen en 
aangeven van eigen grenzen en die van anderen, kiezen voor jezelf en je afsluiten van groepsdruk (de 
Rotskwaliteit), je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit), 
zelfvertrouwen, zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen) en 
zelfbeheersing. 

Deze Rots en Waterlessen zorgen voor een veilige omgeving. Kinderen leren met veel plezier en 
uitdaging over hun lichaamshouding, gedrag,eigen kwaliteiten en die van anderen. De lessen vinden 
deels plaats in de gym- of speelzaal. Er worden geen toetsen afgenomen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
Obs De Kubus neemt de enquête leerlingentevredenheid 1 x per jaar af in de groepen 6, 7 en 8. In deze 
enquête wordt ook de veiligheidsbeleving gemeten. 
Als er aandachtpunten uit de enquête naar voren komen wordt dit opgepakt in de groepen en op school 
besproken. De Rots en Water lessen helpen hierbij.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Miranda Huttinga m.huttinga@kubusopoa.nl

vertrouwenspersoon Anne Overbeek info@anneoverbeek.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Belangrijk is het directe contact tussen ouders en de school. Daarom verwachten wij u minstens vier 

Als ouder bent u onze partner in het onderwijs dat wij bieden aan uw kind. 
Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor het goed functioneren van onze school. 
Verschillende activiteiten zouden niet door kunnen gaan als er geen hulp van ouders is. De ouderraad 
(OR) verdeelt de verschillende activiteiten over de ouders van de OR. Samen met school worden dan 
activiteiten vormgegeven.
Naast de OR kunt u ook lid worden van de medezeggenschapsraad (MR) en zo meedenken over het 
onderwijs.
Onderwijs maken wij samen!

Visie op huiswerk en de rol van ouders:

Leren doen kinderen overal en altijd en dat houdt dus niet op bij de schooldeur! Huiswerk is een 
onderdeel van het leerproces van kinderen op het gebied van eigenaarschap van de leerling en dus sluit 
het aan bij het leerproces op school.   
Er is een verschil tussen huiswerk en extra oefenen: Huiswerk valt onder de afspraken en is verplicht. 
Daarbij wordt er feedback gegeven op het huiswerk. Extra oefenen is vrijblijvend en zonder controle. 
Extra oefenen heeft te maken met een individuele behoefte. Huiswerk heeft een doel passend bij de 
hele groep.   

Het doel van huiswerk is 'leren leren'.
- De taakaanpak. Hoe doe je de opdracht? 
- Problemen oplossen. Wat doe je als je iets niet begrijpt, mag je het overslaan? Hoe vraag je hulp? 
- Zelfstandig werken en concentratie. Hoe verdeel je de opdracht en hoeveel pauze neem je tussen de 
verdeling van de opdracht, zoek een rustige werkplek. Motivatie, geef jezelf een ‘beloning’ als je het af 
hebt. 
- Reflectie. Wanneer mag je tevreden zijn over het werk? Werkverzorging, opdrachten af, denk je dat je 
veel goed hebt?   
- Afspraken. Weet je wanneer het weer terug mee naar school moet? 

Daarbij is het ook belangrijk:
- Voor gewoontevorming in groep 7 en 8 als voorbereiding op het voortgezet onderwijs;
- De betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind;
- Leren plannen;
- Oefenen en herhalen van wat op school is geleerd;
- Voorbereiding op komende lessen.    
 
Voor het volledige huiswerkbeleid zie de website.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Een klacht kan het beste (indien mogelijk) eerst worden besproken met de persoon tegen wie de klacht 
gericht is.
Bij het behandelen van een klacht volgt stichting OPOA de regels ter bescherming van de privacy, 
conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De volledige Klachtenregeling stichting OPOA is in te zien bij de directie en staat op de website 
www.opoa.nl

I. Wie kan een klacht indienen 
Alle personen die op één of andere wijze bij de school zijn betrokken hebben het recht om een klacht in 
te dienen.

II. Aard van de klachten
De 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 
inclusief pestprotocol en incidentenregistratie gehanteerd. Deze code is van toepassing op leerlingen, 
ouders en personeel. Deze gedragscode is bij de directie in te zien en staat op de website www.opoa.nl. 

III. Oplossen van klachten
Bij een klacht kunt u die het beste (indien mogelijk) eerst bespreken met degene tegen wie de klacht 

keer per jaar op school om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind(eren). Op de 
informatiemiddag krijgt u informatie over de lessen die worden gegeven. Ook hopen we dat u op de 
jaarlijkse ouderavond komt. Deze jaarlijkse ouderavond bestaat uit 2 delen: een algemeen 
schoolgedeelte met informatie uit de MR en de OR en een gedeelte over een specifiek onderwerp dat 
interessant is voor ouders. Er kan dan ook een spreker worden uitgenodigd.

Om gemakkelijk te communiceren met ouders gebruiken wij het ouderportaal 'Social Schools'. Iedere 
ouder maakt een account aan. Met de code die u van school krijgt, kunt u uw kind koppelen aan dat 
account. Zo bent u altijd bereikbaar voor schoolmededelingen. Ook de uitnodigingen en het inschrijven 
voor de 10 minuten gesprekken komen via Social Schools.
Verder hebben we elke maand een nieuwsbrief. Deze heet  'Het Bloknootje'. Er staan belangrijke en 
bijzondere zaken in, die de komende maand in de school gaan gebeuren. Het Bloknootje wordt ook 
gedeeld via Social Schools.

Bij gescheiden ouders hanteren wij hiervoor de volgende regels: Op het moment dat er sprake is van 
een gezamenlijke voogdij, vinden wij het prettig om de gesprekken over de ontwikkeling van uw kind
(eren) met beide ouders te voeren. Als de voogdij bij één van de ouders ligt, communiceren wij in 
principe met de ouder bij wie het kind woont. Wij gaan ervan uit dat deze ouder de informatie deelt met 
de andere ouder. Als ouders graag allebei geïnformeerd te willen worden dan is dat mogelijk maar niet 
wenselijk. Het gaat namelijk om het belang van het kind en een rechtstreekse en duidelijke 
communicatie is daarbij van groot belang. Daarbij is het ook niet wenselijk als één van de ouders (bijna) 
nooit contact heeft met school. Voor het kind is het belangrijk dat beide ouders hun betrokkenheid 
tonen. Alleen na overleg met de directie worden hierover afwijkende afspraken gemaakt.

16



Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

gericht is 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. Vindt u toch dat de klacht niet goed 
genoeg is afgehandeld dan kunt u naar de schoolcontactpersonen gaan.
Voor onze school zijn schoolcontactpersonen aangesteld: Gonnie Sanchez en Silke van Eijk. Zij zullen u 
goed doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door 
een gesprek kan worden opgelost of dat het belangrijk is de klacht in te dienen bij het bestuur OPOA / 
bij een klachtencommissie. Het indienen van een klacht hetzij bij het bevoegd gezag stichting OPOA 
hetzij bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u helpen bij het indienen van uw klacht.

IV. Vertrouwenspersoon/Klachtencommissie/Vertrouwensinspectie
Het bevoegd gezag stichting OPOA heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld die 
nagaat of de klacht door goed overleg kan worden opgelost. Is dat niet het geval dan kan de klacht 
worden voorgelegd aan de landelijke klachtencommissie. Deze commissie handelt volledig 
onafhankelijk van de betrokken partijen. De directie, de contactpersoon en de vertrouwenspersoon 
beschikken over het juiste adres van de commissie. Meer informatie over de genoemde 
klachtencommissie, de regels en hoe alles dan gaat is te vinden op de website van de commissie 
(www.onderwijsgeschillen.nl). Bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie is het bestuur 
verplicht contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur. Deze heeft een adviserende en 
ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie en zal in overleg met 
de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de klacht en de stappen die worden 
genomen. 

V. Officiële afhandeling klacht.
De klacht wordt door de klager ingediend bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke 
klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. Binnen 4 weken na 
ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar 
maken aan: klager, aangeklaagde, klachtencommissie, schooldirecteur, MR van de school, 
schoolcontactpersoon en vertrouwenspersoon. 

Adressen: Vertrouwenspersoon OPOA: 
Mw. A. Overbeek Tel. 06-306 42 568 Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: Tel. 0900 – 111 3 111 (Op 
werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs 
Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon: 030-280 95 90 Fax: 030-280 95 91 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl website: www.onderwijsgeschillen.nl
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

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.

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Ouders denken mee en helpen bij de uitvoering van de aankleding van de school.
Het vastgestelde luizenbeleid wordt uitgevoerd door een luizencommissie.
Er zijn verschillende activiteiten waar ouders bij helpen, te denken valt aan organisatie van acties, de 
verschillende vieringen maar ook bijvoorbeeld het begeleiden en ondersteunen van de leerkracht bij de 
verschillende uitstapjes. Structureel wordt in groep 3 minimaal 1x in de week door ouders op school 
gelezen met hun eigen kind. In verband met de richtlijnen van Corona kan het zijn dat de uitvoering 
wordt aangepast.
Het is mogelijk dat er op school iets gebeurt waar verzekering voor nodig is.
Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is elke ouder aansprakelijk voor de ‘onrechtmatige daden’ van 
zijn kinderen (onder de 14 jaar). 
Voor vervelende gebeurtenissen op school kan een leerkracht alleen aansprakelijk worden gesteld als 
er sprake is van onrechtmatig handelen door deze leerkracht. In alle andere gevallen bent u als ouder 
dus zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. 
Daarom is het zeer verstandig om als ouder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 
(WAP) af te sluiten.
De school heeft een doorlopende bagage- en ongevallenverzekering die dekking geeft bij:
- schoolactiviteiten tijdens schooltijden;  
- bij extra schoolactiviteiten die door de school worden georganiseerd maar buiten 
schooltijden plaatsvinden (o.a. schoolreisje en schoolkamp).

Om een ongevallenverzekering met 24-uursdekking af te sluiten, dient u zelf actie te ondernemen bij 
een verzekeraar.
Voor ouders die helpen bij schoolactiviteiten is het goed om te weten dat elke ouder die op school helpt 
is daarbij WA verzekerd door het schoolbestuur. 
Deze verzekering is NIET van toepassing op motorvoertuigen. Als u dus voor school rijdt, gebeurt dat 
op uw eigen risico en gaan wij ervan uit dat u een inzittendenverzekering heeft. De inzittenden en de 
schade aan uw auto vallen onder verantwoordelijkheid van u als eigenaar van het motorvoertuig.     
Activiteiten buiten schooltijd/buitenschoolse opvang:
 - Als de school een activiteit organiseert buiten schooltijden dan is de school aansprakelijk/dan geldt de 
verzekering van de school (bijvoorbeeld schoolreisje en schoolkamp); 
 - Als een andere organisatie dan de school een activiteit organiseert en deze activiteit vindt buiten 
schooltijden plaats, dan ligt de aansprakelijkheid bij deze organisatie.     
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Daarvan bekostigen we:

• Allerlei andere activiteiten die door de ouderraad mede worden georganiseerd

• Wat lekkers bij buitenschoolse sportactiviteiten als sporttoernooien

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Het eerder genoemde bedrag is een gemiddelde.
Voor de groepen 1 t/m 6 is de vrijwillige ouderbijdrage €40,-.
Voor de groepen 7 en 8 is de vrijwillige ouderbijdrage €60,-. 
Dit verschil ontstaat door de bekostiging van het uitgebreide schoolreisje in groep 7 en het kamp in 
groep 8.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen 
we ook niet.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wilt u bij ziekte tussen 8.00 en 8.20 de school bellen? (0546-455040). Ziekmelden mag niet via Social 
Schools.
Het is belangrijk dat we weten waar iedereen is! De absentie houden wij op school bij. 
Kinderen kunnen ook op school ziek worden, ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen ze vallen of 
een ongeluk krijgen. Daarom is het belangrijk dat ouders altijd bereikbaar zijn. Het juiste 
telefoonnummer van u en een reservenummer moet op school bekend zijn. 

Indien een kind zonder melding afwezig is, bellen wij altijd naar uw huis of naar het reservenummer.
We willen voorkomen dat kinderen, zonder dat u of wij dat weten, de school verzuimen. Wij zijn 
verplicht het verzuim van uw kinderen bij te houden in een registratiesysteem. Mocht uw kind vaak 
afwezig of vaak ziek zijn, dan zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar / de jeugdarts in te lichten. 
Uiteraard worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Voor het aanvragen van bijzonder verlof kan een formulier worden opgevraagd bij directie. 
Onderstaande regels worden daarbij gehanteerd:

A. Uitgangspunt is dat alle leerlingen elke dag naar school gaan!
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 slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek daarvoor moet u 
minimaal 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school schriftelijk indienen. Tevens moet er 
een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen de officiële 
vakanties mogelijk is. Dit verlof kan slechts 1 keer per jaar worden verleend, mag niet langer duren dan 
10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de 1e 2 weken van het schooljaar.
Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar of beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht.

B. Gewichtige omstandigheden: hoogstens 10 schooldagen per jaar
Dit kunnen plezierige maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in 
geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de 
leerplichtwet van 1969, voor 10 schooldagen per leerjaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na 
ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op 
basis van de wet te worden afgehandeld.
Hiervoor zijn de volgende voorwaarden:

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.
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 Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden. 
 Voor een verhuizing voor ten hoogste 1 dag
 Voor 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 
de belanghebbende 
 Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met 
de leerplichtambtenaar van de woongemeente 
 Bij 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 
 Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders voor 1 dag. 

Dit uitgangspunt houdt in dat een extra vakantie wegens, wintersport, een 2e vakantie, een extra lang 
weekend, deelname aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst enz. 
niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden.

C. Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt gevraagd wegens de onder B. 
gemelde omstandigheden dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.

D. Als een leerling op landelijk niveau sport beoefend, kan voor het deelnemen aan wedstrijden verlof 
worden verleend.

Aanmelden/inschrijven leerling Voor het aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen hanteert 
stichting OPOA een inschrijfformulier, te verkrijgen bij de directie van de school. Daarna volgt er een 
intakegesprek met de directeur. De informatie op het inschrijfformulier en zoals gegeven tijdens het 
gesprek helpt om duidelijk te krijgen wat een kind nodig heeft. In het schoolondersteuningsprofiel staat 
precies beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Dit is vinden op de schoolwebsite.     

Definitieve inschrijving van een leerling vindt plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt;

- alle gegevens betreffende het kind en de ouders/ verzorgers op het inschrijfformulier zijn ingevuld;

- de benodigde documenten zijn ingeleverd;

- zowel de ouders / verzorgers als de directeur van de school het formulier hebben ondertekend; 

De directie kan besluiten om niet over te gaan tot inschrijven, als a. aan voornoemde voorwaarden van 
definitieve inschrijving niet wordt voldaan; b. de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om 
de basisschool naar behoren te doorlopen; c. in geval van een handicap van het kind de school niet 
adequaat is ingericht. 

4.4 Toelatingsbeleid
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ZorgplichtIn het kader van de Wet passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dit houdt in dat de 
school van aanmelding ervoor zorgt dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt. Wanneer de 
school tot de conclusie komt dat zij zelf niet de benodigde ondersteuning kan bieden, gaat zij, in 
overleg met het bevoegd gezag, op zoek naar een andere school, die wel een passend onderwijs- en/of 
ondersteuningsaanbod voor de leerling heeft.  Mogelijkheden bezwaar te maken OPOA werkt met een 
klachtenregeling. De volledige Klachtenregeling stichting OPOA is in te zien bij de directie en staat op 
de website www.opoa.nl.   

De (onafhankelijke) 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 gaat na of de klacht 
door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van 
een klacht. Stichting OPOA is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: de 'Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Als de klacht niet binnen de 
school kan worden opgelost, dan kunt u als klager een officiële klacht indienen bij het bestuur of bij de 
LKC.   

Als u als ouders het niet eens bent met de beslissing van het schoolbestuur om uw kind niet toe te laten, 
dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO).   Meer 
informatie over het indien van een klacht bij het LKC of het voorleggen van een geschil bij het GPO is te 
vinden op www.onderwijsgeschillen.nl  

4.5 Jeugdeducatiefonds

Als school zijn wij ook aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. Ook zij zorgen ervoor dat kinderen 
gelijke kansen krijgen en dat school dat beetje extra kan geven wat nodig is en wat kinderen thuis soms 
minder meekrijgen. Zo heeft de school een heleboel mooie boeken mogen kopen. Kinderen die niet 
zelf naar de bibliotheek gaan kunnen toch de moderne boeken op school lezen. Een ander voorbeeld is 
de spellen die zijn gekocht om te spelen op school en die in de onderbouw worden uitgeleend. Kinderen 
kunnen thuis met hun ouders dan ook een spelletje spelen.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar nemen we landelijk genormeerde toetsen af in de groepen 1 tot en met 8. We 
krijgen zo objectieve gegevens over de prestaties van uw kind. Deze resultaten komen in het rapport 
terug als grafieken. Ook worden ze opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we goed de 
ontwikkeling van elk kind over meerdere jaren volgen. De resultaten per kind worden door de interne 
begeleider en de leerkracht(en) besproken.

De landelijk genormeerde toetsen in de groepen 1 en 2 worden niet meer afgenomen. We volgende 
kinderen in deze groepen zorgvuldig door te kijken naar beheersing van de leerdoelen met behulp van 
het DigiKeuzebord en andere meet- en volginstrumenten. De resultaten van de toetsen worden 
besproken met de OPO-methodiek. OPO staat voor Opbrengstgericht Passend Onderwijs: welk 
aanbod is passend voor elke leerling.

Hoe ziet de OPO-methodiek eruit? Het schooljaar is verdeeld in vier perioden van ongeveer tien weken. 
De eerste twee periode zijn tot aan de CITO M-afname. De derde en vierde periode tot de CITO E-
afname. Na elke periode wordt op school, groeps- en op leerlingniveau kritisch gekeken of dat wat ze 
hebben gekregen aan aanbod heeft gezorgd voor de gewenste resultaten.
De resultaten van de CITO-afname en observaties helpen uit te vinden welke overeenkomsten er zijn 
qua aanpak voor de groep. Zo wordt het onderwijsaanbod bepaald voor de leerlingen die de basisstof 
aankunnen, de leerlingen die wat meer uitdaging aankunnen en de leerlingen die meer hulp nodig 
hebben aan ondersteuning. 
De gewenste resultaten bepalen de organisatie van het onderwijs. Als de leerlingen groeien,zij de 
leerdoelen beheersen en voldoende betrokken zijn dan bieden we passend onderwijs. Dan gaan we 
door met wat we deden. Vanuit een passend aanbod voor de hele school, wordt een passend aanbod 
voor de groep gemaakt. Daarna kan het zijn dat er ook nog op leerlingniveau aanpassingen worden 
gemaakt. Dit wordt allemaal in een overzicht per groep vastgelegd.   

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 

5 Ontwikkeling en resultaten
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In het schooljaar 2019/2020 is er door de onderwijsinspectie besloten om geen eindtoets af te nemen 
i.v.m. de corona crisis. 

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.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Openbare Basisschool de Kubus
91,5%

91,9%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Openbare Basisschool de Kubus
45,3%

48,5%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (35,7%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 19,2%

vmbo-k 15,4%

Overgang basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Eind groep 7 wordt het voorlopig niveau advies gegeven door de leerkracht(en) van groep 7, in overleg 
met de intern begeleider.
Dit advies komt tot stand door verschillende meetinstrumenten naast elkaar neer te leggen: de 
citotoetsen uit het leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen en de entreetoets. Observaties 
door de leerkracht worden ook meegenomen: de werkhouding, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Na de cito midden afname in groep 8 wordt het definitieve advies gegeven door de leerkracht(en) van 
groep 8, in overleg met de intern begeleider. Het voorlopig advies uit groep 7 wordt als startpunt 
genomen voor het bepalen van het definitieve advies. De midden afname van de citotoetsen van groep 
8, de uitslag van de NIO (intelligentieonderzoek) indien deze is afgenomen en de observaties van de 
leerkracht(en) bepalen het definitieve niveau/advies. Er wordt een enkelvoudig advies en een advies 
voor de dakpanklas gegeven. Enkelvoudig is een advies voor het niveau bijvoorbeeld havo en een 
dakpanklas betekent een klas met 2 niveaus bijvoorbeeld havo/vwo.

Ouders vullen deel 1 van het aanmeldingsformulier voorafgaand aan het adviesgesprek in. Leerkracht
(en) vullen deel 2 en/of deel 3 van het aanmeldingsformulier in. Ouders ondertekenen beide 
formulieren en geven hiermee toestemming voor inschrijving en informatieoverdracht. School verzorgt 
de verdere aanmelding. 

In april wordt de eindtoets door alle leerlingen gemaakt, uitzonderingen hierop worden bepaald 
volgens de richtlijnen van cito. Is het advies van de eindtoets hoger dan het eerder gegeven advies, dan 
kan het advies aangepast worden. Er zal een gesprek plaatsvinden tussen ouders en school om te 
onderzoeken of het bijstellen van het advies wenselijk is. 
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vmbo-(g)t 34,6%

havo 26,9%

vwo 3,8%

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 
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.

(Persoons)ontwikkeling

Vanuit vertrouwen samenwerkenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid is regelmatig onderwerp van gesprek en komt terug in de lessen groepsvorming en Rots & 
Water. Bij opvallende scores van leerlingen vanuit ons observatie instrumenten SCOL, volgt er een 
kindgesprek om uit te zoeken wat er precies speelt en hoe de leerkracht hierbij kan ondersteunen. 

Voor de komende jaren willen we extra aandacht schenken aan de volgende aspecten:

- We willen onderzoeken hoe er op de Kubus al wordt gewerkt aan de ontwikkeling van actief 
burgerschap. Actief burgerschap gaat over hoe  kinderen een bijdrage kunnen leveren aan de 
maatschappij en wat ze daarvoor moeten weten en kunnen. Hierbij willen wij kijken wat er nog  meer 
nodig is aan lessen volgens een plan de leerlingen te leren over de manieren waarop je met elkaar 
omgaat. Dat gaat dan over:
* het omgaan met verschillen;
* waarom sommige mensen horen tot één groep met gelijke interesses
* leren dat iedereen met eigen talenten, interesses en taken een bijdrage heeft aan de maatschappij.

- De nieuw ontwikkelde visie met kernkwaliteiten bewaken en uitdragen naar iedereen met wie we 
samenwerken;

- Uitbouw van Rots & Water binnen de school. Niet alleen als hulpmiddel voor het begrijpen en 
begeleiden van gedrag op het plein en bij spel maar ook tijdens het leren in de klas als ondersteuning bij 
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andere vaardigheden zoals je leren concentreren, zelfstandig worden enz.   

- Implementatie / borgen van de afspraken voor groepsvorming. Groepsvormende activiteiten zijn 
belangrijk voor ieder kind om te ontdekken   hoe hij/zij zich verhoudt in de groep, wat eigen kwaliteiten 
zijn en wat dit betekent voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid t.o.v.    eigen doelen en 
gezamenlijke groepsdoelen; 

- Implementatie / borgen van de afspraken over de kindgesprekken. Op de Kubus vinden wij het 
belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. Zij zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en 
wij kunnen hen alleen goed helpen als wij weten wat ze nodig hebben. Het kindgesprek kan 
verschillende doelen bevatten waarvan de relatie met de leerkracht het belangrijkste is. Vanuit deze 
relatie ontstaat vertrouwen om te mogen ontwikkelen;

- Vergroten van de Growth Mindset bij kinderen en samen zoeken naar antwoorden op de vragen die 
passend zijn bij hoe je je ontwikkelt als  mens ‘wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn’. Growth Mindset 
betekent dat kinderen leren vertrouwen dat zij zelf invloed hebben op dat ze kunnen leren. Het is 
helemaal niet erg als je iets niet kunt. Je kunt het 'nog' niet. In het woordje nog zit het vertrouwen dat 
als je je best doet je ook steeds meer leert en kunt. 

Hoe de kinderen met elkaar omgaan (groepsdynamica) is elke dag weer belangrijk. Jezelf kunnen zijn 
en leren samenwerken hoort daarbij. Aan het begin van het schooljaar en na een langere vakantie is er 
extra aandacht voor activiteiten die helpen de groep te vormen. Dit noemen wij de gouden en zilveren 
weken. Daarnaast bieden we het programma Rots en Water aan. Beide activiteiten hebben als doel 
het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale 
vaardigheden, waarmee de leer- en leefbaarheid binnen de groep en school vergroot wordt. 
Door vaak kindgesprekken te voeren ondersteunen we de kinderen in het krijgen van eigenaarschap 
voor hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat kinderen leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun 
keuzes.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Humankind, buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Humankind en Partou Kinderopvang, 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Opvang dienen ouders zelf te regelen met de 
opvangorganisatie naar keuze, dit gaat buiten school om.
Ook zijn aan deze opvang kosten verbonden.
Tijdens vrije dagen en/of schoolvakanties biedt Humankind (onze partner binnen het Integraal Kind 
Centrum) opvang aan. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen:

Maandag 12 september 2022     
Dinsdag 25 oktober 2022
Vrijdag 17 februari 2023  
Donderdag 23 maart 2023
Woensdag 17 mei 2023
Vrijdag 16 juni 2023     
Maandag 26 juni 2023

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

Goede Vrijdag en Pasen 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023 29 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:

Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag tot en met vrijdag 8.00 t/m 16.30 uur

Eigenlijk hanteren wij geen spreekuur.  Het eerste aanspreekpunt is de groepsleerkracht van uw kind. 
Daarbij vinden wij het belangrijk dat de leerkracht 's ochtends aandacht kan schenken aan de kinderen. 
Graag om die reden het contact 's ochtends vroeg beperken.
In geval van zorg is ook de interne begeleider betrokken. Wij streven ernaar dat er dagelijks iemand van 
directie aanwezig is voor calamiteiten. In overleg kan er ook altijd een afspraak worden gemaakt. 

Wij werken veel met Social Schools. Social Schools is voor ons niet het communicatiemiddel om 
inhoudelijk zaken te bespreken over uw kind. Mocht u wel iets inhoudelijks willen bespreken dan kunt u 
dit altijd aangeven zodat er een afspraak kan worden gemaakt. 
Afspraken met de leerkracht graag na 14.30 i.v.m. de pauze van de leerkrachten van 14.00 tot 14.30. 
Groepsleerkrachten reageren gedurende werktijden (tussen 8.30 en 17.00) op berichten waarbij dit 
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tussen 8.30 en 14.00  niet gebeurt, omdat de leerkrachten dan lesgeven. Mocht er iets urgents zijn, belt 
u dan gerust op 0546-455040.
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