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Voorwoord
Welkom bij OBS Het Klokhuis, de openbare school in Beek en Donk.
Op onze school ontvangen we iedereen met open armen. ‘Iedereen is welkom’ betekent voor ons dat
we nieuwsgierig zijn naar elkaar, we luisteren naar wat de ander te vertellen heeft en uitgaan van
wederzijds respect voor elkaar.
Kinderen brengen een groot gedeelte van hun dag door op school, dat betekent dat school een fijne
plek moet zijn waar kinderen zichzelf mogen zijn en waar ze elke dag veel leren. We werken er op onze
school hard aan om dit elke dag weer te realiseren, en dit doen we samen. Samen met de kinderen,
samen met ouders en samen met externe partners.
In deze schoolgids willen we u graag meenemen in datgene wat wij op school (nog meer) belangrijk
vinden en hoe wij werken. Maar een school is natuurlijk niet precies te vangen in zo’n boekje. Een
werkelijk beeld krijgt u pas als u kennismaakt met onze kinderen, leraren en ouders. Om sfeer te
proeven en kennis te maken of om een antwoord te krijgen op uw vragen, nodigen wij u daarom van
harte uit voor een bezoek aan onze school.
Wij staan altijd open voor opmerkingen en/of ideeën van uw kant en willen graag samen met u zoeken
naar antwoorden en mogelijke oplossingen.
Namens het team van OBS Het Klokhuis,
Iris Schellekens,
Directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
OBS Het Klokhuis
Wijnkelderweg 3 A
5741ND Beek en Donk
 0492465527
 http://www.obshetklokhuis.nl
 info@obshetklokhuis.nl
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Schoolbestuur
Stg. PlatOO best. voor openb. en alg. toegankelijk onderwijs
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 3.234
 http://www.platoo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Iris Schellekens

info@obshetklokhuis.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

230

2020-2021

Kennis maken met de school
Rondleiding en oriënterend gesprek
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben.
Naast de informatie die u vindt op onze website en onze schoolgids willen wij u ondersteunen in uw
oriëntatie op een passende school voor uw kind. Hebt u belangstelling voor onze school, dan maken we
graag een afspraak met u voor een rondleiding en oriënterend gesprek. Tijdens dat gesprek vertellen
we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de
ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruitziet. Alle vragen over het onderwijs worden
beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na dit gesprek hebt u een beeld van
wie we zijn en waar we voor staan.
Hebt u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Iris Schellekens (directeur) om een
afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch (0492- 465527) of per mail
(info@obshetklokhuis.nl).
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Extra ondersteuning
Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het oriënterend gesprek een
vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de
ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen dan
ons al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op
basis van deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind.
Schriftelijk aanmelden
Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt
u uw kind al eerder aanmelden, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. Vanaf 3-jarige leeftijd
moet deze aanmelding dan bevestigd worden. U ontvangt u hierover bericht van de school. U kunt het
aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek opvragen bij de directeur, persoonlijk of per mail.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Zelfbewust

Creativiteit

Verbinding

Autonomie

Missie en visie
Een school met PIT!
Visie
Ieder kind in zijn kracht, dat is waar wij voor gaan. Dat betekent dat je mag zijn wie je bent, een flinke
portie (zelf-)kennis hebt en iedere dag heel veel leert. We maken kinderen er bewust van dat ze niet
alleen leven in de wereld, maar dat ze onderdeel zijn van een gemeenschap. Elk kind voelt zich
gehoord, gezien en begrepen, waardoor het leerproces naar een versnelling hoger wordt geschakeld.
Gesprek is ons belangrijkste middel hiertoe. ‘We willen weten wat je drijft, wat je moeilijk vindt, wat je
talent is en wat je wilt leren’. Door middel van gesprek weten kinderen ook welke leerdoelen er zijn en
hoe we deze samen gaan behalen. De leerdoelen en het leerproces worden zichtbaar gemaakt en
behelzen naast de basisvaardigheden ook de creatieve vaardigheden, executieve functies en kennis van
de wereld. We zorgen ervoor dat de inhoud en de kwaliteit van het leerproces goed zijn. Een
betekenisvolle leeromgeving maakt dat kinderen zich prettig en betrokken voelen. Zo werken we er
samen aan dat kinderen het geluk in zichzelf kunnen ervaren en met veel (sociale) competenties de
wereld verder willen verkennen.
Kernwaarden
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Zelfbewust (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik)
Op school nemen de basisvaardigheden, vanzelfsprekend, een groot deel van onze onderwijstijd in
beslag. Maar we willen dat kinderen zich breder ontwikkelen. Om dat te ervaren, stimuleren we het
zelfbewustzijn bij onze leerlingen. We leren kinderen leren wie ze zijn, wat hun talenten zijn, waar ze blij
van worden, wat ze moeilijk vinden en hoe ze het best tot leren komen. Daarom stellen we kinderen in
de gelegenheid kennis te maken met verschillende disciplines, te onderzoeken en hierop te reflecteren.
Zo leren ze hun eigen krachten kennen en deze verder in te zetten. Leren is niet altijd gemakkelijk of
fijn, want om te leren moeten grenzen verlegd worden. Hiervoor zijn executieve vaardigheden nodig.
Deze zijn essentieel in het leren leren, daarom verleggen we de focus van WAT kinderen leren, naar
HOE kinderen leren. Zo geven we kinderen inzicht in hoe een (hun) leerproces verloopt en wat ze
daarvoor nodig hebben. We leren kinderen met een groeimindset naar leren te kijken, waardoor ze
(gaan) geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn het
startpunt, door hard te blijven werken ervaringen op te doen en te reflecteren, ontwikkel je jezelf.
Creativiteit
Op Het Klokhuis willen we van onze kinderen creatieve en kritische denkers maken. Kinderen die leren
informatiebronnen op waarde te schatten, met een open blik anderen tegemoet treden en op een
respectvolle manier hun mening (kunnen) uiten. Bij creativiteit denkenwe vaak aan kunst en cultuur, dat
vinden we belangrijk maar we gaan verder dan dat. Creativiteit wordt ook gebruikt bij het onderzoeken
van nieuwe situaties en problemen, het bedenken van oplossingen voor problemen, het denken buiten
de kaders en bij het ontwerpen van nieuwe zaken. We maken gebruik van het creatieve proces wat
bestaat uit oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. We geloven dan ook dat het leerproces
belangrijker is dan het uiteindelijke product.
Verbinding
Op onze school werken we samen, leren we samen en leven we samen. We nemen de tijd kinderen te
leren hoe ze goed kunnen samenwerken, hoe ze elkaar kunnen helpen, vriendschappen te maken,
conflicten op te lossen en je eigen grenzen aan te geven. Ieder kind doorloopt een eigen leerproces, de
leerkracht en groepsgenoten zijn getuigen en deelgenoot van al deze stappen. Naast het eigen
leerproces nemen we ook gezamenlijk deel aan een groepsproces, waarbij we als groep groeien in het
leren van en met elkaar. Om in verbinding te kunnen staan met een ander, moet je ook de verbinding
met jezelf vinden. We zoeken op OBS Het Klokhuis actief naar verbinding tussen kinderen, leerkrachten
en ouders. Actief samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van hun kinderen waarin
verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken, vinden we vanzelfsprekend en essentieel.
Autonomie
Autonomie een van de psychologische basisbehoeften van mensen. Autonomie betekent dat je met
jezelf afspraken maakt, waardoor je mede verantwoordelijkheid kan dragen over wat je doet en leert.
Kinderen op OBS Het Klokhuis mogen meedenken over hun eigen ontwikkeling en bepaalde keuzes zelf
maken. Om dit goed te kunnen doen, zorgen we voor structuur in de dag en in het leren. We voeren
leergesprekken met (groepen) kinderen, waarbij we met hen reflecteren en vooruitkijken. Hierin leggen
we de nadruk op vooruitgang en inzet. In ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk aan bij de
belevingswereld van de kinderen, gebruiken informatieve taal, spreken (hoge) verwachtingen uit en
laten kinderen betekenisvolle keuzes maken. We zorgen ervoor dat kinderen zich gehoord voelen en
zoeken samen naar oplossingen om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen.Dit alles zorgt voor
betrokkenheid bij het leren, leerplezier en een grotere intrinsieke motivatie.
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Identiteit
OBS Het Klokhuis is een openbare school, waar ieder kind welkom is en zich welkom voelt. We vinden
het belangrijk dat kinderen kennis maken met de wereld om hen heen, zichzelf kunnen zijn en zichzelf
leren uitdrukken. Daarbij zien we dat we veel op elkaar lijken, maar ook verschillend zijn en dat vinden
we mooi.
Op OBS Het klokhuis werkt een team onderwijsprofessionals met veel enthousiasme en passie elke
dag aan de ontwikkeling van de kinderen. We ontvangen iedereen met open armen, zijn nieuwsgierig
naar wie jij bent en naar wat je te vertellen hebt.
Onze professionaliteit uit zich in het maken van bewuste keuzes, het samen leren en de goede
samenwerking met ouders en externen. We staan open voor de expertise van anderen en maken
vervolgens bewuste afwegingen hoe hiermee om te gaan in onze school. We zoeken steeds naar
creatieve oplossingen om ons onderwijs elke dag verder te ontwikkelen.
We gaan uit van het positieve en sluiten aan bij wat een kind al kan. Zo kan ieder kind zich optimaal
ontwikkelen, passend bij zijn/ haar mogelijkheden en talenten. We richten ons uiteraard expliciet op de
basisvaardigheden (taal, lezen, spelling en rekenen), maar ook op de ontwikkeling op sociaalemotioneel, creatief, motorisch en cultureel gebied. Ons onderwijsaanbod wordt gestructureerd
aangeboden, we leren kinderen zelf ook structuur aan te brengen in hun werk en taakgerichte aanpak.
Daarnaast wordt bewust aandacht besteed aan zachte waarden zoals zorgzaamheid,
verdraagzaamheid, reflectie, zelfsturing, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Goede instructie, taakgericht werken en duidelijke verwachtingen zorgen ervoor dat kinderen op een
schooldag heel veel leren. In de ochtend ligt de focus op de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en
spelling. Lessen hierin worden vormgegeven vanuit het Directe Instructiemodel. In de middag werken
we thematisch aan taal, wereldoriëntatie, burgerschap en de brede ontwikkeling.
Een kind zich pas kan ontwikkelen als het zich veilig en prettig voelt. Daarom investeren we tijd en
aandacht in het werken aan het welbevinden van ieder kind. We vinden het ook belangrijk dat kinderen
gericht en geconcentreerd aan hun taken werken. Om dit op een positieve manier te stimuleren, wordt
er vanaf groep 3 gewerkt met Taakspel.
We werken zoveel mogelijk met heterogene groepen, waarbij kinderen van 2 leerjaren bij elkaar in de
klas zitten. Dit doen we omdat we 'leren van en met elkaar' heel belangrijk vinden, heterogene
instructies zeer effectief zijn en verschillende leeftijden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
sfeer in de groep. Kinderen houden op een vanzelfsprekende wijze rekening met verschillen, en hebben
de mogelijkheid verschillende rollen te vervullen in een groep (zoals jongste/ oudste).
Vakdocenten voor beeldende vorming, muziek en drama worden structureel ingezet in ons onderwijs.
Cultuurlessen zorgen ervoor dat leerlingen leren over zichzelf, de ander en hun omgeving.

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

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

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

functionele ontwikkeling
(ontwikkelingsmateriale
n)

3 u 40 min

3 u 40 min

3 u 35 min

3 u 35 min

3 u 35 min

3 u 35 min

functionele ontwikkeling
(spel en beweging)
Nederlandse taal
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

3 u 10 min

3 u 10 min

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

3 uur

3 uur

rekenen en wiskunde
oriëntatie mens en
wereld
bewegingsonderwijs
kunstzinnige oriëntatie

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 30 min

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 15 min

4 u 15 min

4 uur

4 uur

3 u 45 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 uur

5 uur

1 u 30 min

3 u 30 min

4 u 15 min

4 u 15 min

4 u 30 min

4 u 30 min

3 u 45 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
schrijfonderwijs
Sociaal emotionele
ontwikkeling/
Burgerschap

1 u 30 min

1 uur

30 min

30 min

1 uur

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

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

2.2

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Leerpleinen
PlatOOklas (peergroup voor hoogbegaafde leerlingen)
Buitenschoolse opvang

Het team

Op OBS Het Klokhuis werkt een professioneel en divers team. Professioneel zijn we naar kinderen,
ouders en elkaar, waarbij we vanuit passie het beste uit elk kind willen halen en zelf ook elke dag veel
willen leren. We zijn congruent in ons handelen, datgene wat we van kinderen vragen dat doen we zelf
ook. We leven gedrag voor en werken goed samen om het beste uit elk kind en elke leerkracht te halen.
Daarbij halen we voordeel uit de diversiteit van ons team. In ons team zitten leerkrachten met veel
ervaring en jonge leerkrachten, mannen en vrouwen, leerkrachten met andere achtergronden op het
gebied van cultuur, studies of interesses. Ook hierin zijn we een openbare school; nieuwsgierig naar
elkaar en respect voor de ander om wie hij/ zij is.
We stellen onszelf graag aan u voor op de website www.obshetklokhuis.nl.

Vakleerkrachten
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Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama

Handvaardigheid

Muziek

Wetenschap en
Technologie

Verlof personeel
Bij afwezigheid van een leraar door ziekte of verlof, zoeken we altijd een vervanger, via de
vervangerspool van PlatOO. Is er geen vervanger beschikbaar, dan proberen we intern een leraar vrij te
roosteren om de groep over te nemen of vragen we een collega om een dag extra te werken. Wanneer
deze mogelijkheden niet beschikbaar zijn, kan een klas verdeeld worden over de andere groepen. Deze
optie kan slechts zeer kortdurend worden ingezet. In uiterste nood kunnen we ook een groep naar huis
sturen, voor maximaal 1 dag. Ouders worden hierover altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kindcentrum en Intensieve samenwerking met de
kinderdagverblijven in Beek en Donk. . We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het
gebouw van de school. Met GOO.
In de onderbouw werken we aan de totale ontwikkeling van een kind door middel van ontdekken,
ervaren, de werkelijkheid naar binnen halen, de zone van de naaste ontwikkeling, dicht bij de
belevingswereld van de kinderen blijven. We bieden kinderen (letterlijk en figuurlijk) de ruimte om
zichzelf te zijn, als persoon en in hun ontwikkeling en sluiten daar met ons aanbod en leeromgeving op
aan. We creëren een leeromgeving waar kinderen mogen ontdekken en onderzoeken met werkelijke
materialen. We hebben oog voor de talenten van kinderen en de leerkrachten bieden mogelijkheden
om deze in te zetten en te ontwikkelen. We geloven in samen vieren, samen zijn, en uiten dat in toneel,
dans, kunst en cultuur. Expressieve vakken zijn voor ons van groot belang.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan
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Het schoolplan 2020-2024
We werken elke dag hard aan de ontwikkeling van de leerlingen, we meten daarin zowel de processen
als de resultaten. Dit geeft ons de informatie te weten wat onze leerlingen nodig hebben en wat wij
kunnen doen ons onderwijsaanbod elke dag een beetje beter te maken. Elke vier jaar maken we een
schoolplan waarin we reflecteren op behaalde resultaten en doelen, en waarin we vooruit kijken en
onszelf doelen stellen voor de komende jaren. In ons schoolplan is ook de vertaalslag van het
Strategisch Beleidsplan van PlatOO te vinden. Het schoolplan is opgesteld door de directeur, in
samenspraak met het team van de school. De MR stemt hiermee in en het schoolplan wordt vervolgens
vastgesteld door het College van Bestuur. Jaarlijks maakt de school een jaarplan waarin de concrete
uitwerking van het schoolplan te vinden is.
In de afgelopen jaren hebben we als team van OBS Het Klokhuis gewerkt aan een professionele
leergemeenschap en cultuur, dat doen we vanuit de bouwstenen van de teamgerichte
organisatiestructuur. De leerkracht is de professional en krijgt vertrouwen en autonomie om hun
professionele ruimte in te nemen, binnen de gestelde bevoegdheidskaders. Ze werken samen in
onderwijsteams (met de focus op leerlingen) en expertteams (met de focus op onderwijsthema’s). De
processen in de onderwijsteams worden begeleid door een procesbegeleider en er wordt gezamenlijk
verantwoordelijkheid gedragen voor alle processen en resultaten. De schoolleider stuurt vooral op
structuur en processen die ertoe leiden dat onderwijsteams voortdurend bezig (kunnen) zijn met het
verzorgen van hoogwaardig onderwijs.
Het schoolplan van OBS Het Klokhuis is te vinden op de website www.obshetklokhuis.nl onder het
kopje 'documenten'. Daarnaast ligt er ook altijd een exemplaar ter inzage op school.

Hoe bereiken we deze doelen?
OBS Het Klokhuis bewaakt systematisch de kwaliteit van het onderwijs en neemt maatregelen om de
kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat
ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs c.q. de school te onderzoeken, te borgen of te
verbeteren en openbaar te maken.We stellen ons daarbij onderstaande essentiële vragen:
- Doen we de goede dingen? (Wat beloven we?)
- Doen we de dingen ook goed?
- Hoe weten we dat?
- Vinden anderen dat ook?
- Wat doen we met die wetenschap?
Elk jaar maken we een onderwijskundig jaarplan waarin onze doelen voor het komende schooljaar
beschreven staan. We werken aan deze doelen volgens de Plan- Do- Check- Act- cyclus. Bij het 'checken'
van onze doelen gebruiken we zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. Voorbeelden van
kwalitatieve gegevens zijn observaties in de klas (van leerkrachten en leerlingen), (ouder-)gesprekken,
klassengesprekken, gesprekken met de MR en collegiale consultatie. Voorbeelden van kwantitatieve
gegevens zijn leerresultaten en gebruik van data uit meetinstrumenten (zoals een vragenlijst naar
welbevinden of oudertevredenheid).
Na elke meting uit het leerlingvolgsysteem maken we als school een schoolzelfanalyse. Hiermee
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analyseren en interpreteren we de resultaten, waarna we ons aanbod en onze doelen bijstellen. Dit
doen we zowel op school- als op groeps- en leerlingniveau.
Ook de resultaten van de eindtoets analyseren we aan de hand van de schoolzelfanalyse. Deze
resultaten gebruiken we bij het verbeteren van ons onderwijs, maar ook over onze advisering ten
aanzien van het voortgezet onderwijs. Bij dit laatste maken we ook gebruik van de terugkoppeling die
we krijgen van het voortgezet onderwijs.
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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.
Ondersteuning en zorgplicht
Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen hebben hiermee een zorgplicht
gekregen.Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school
zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband
krijgt. Elk kind heeft recht op passend onderwijsaanbod op de eigen school, eventueel met extra
ondersteuning in de groep, op een andere reguliere basisschool of in het speciaal onderwijs. Onze
school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08/Passend Onderwijs
PO Eindhoven 30-07. De missie van ons samenwerkingsverband is “Voor iedere leerling een passend,
thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod”.
Missie en visie PlatOO
‘kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen, zo thuisnabij mogelijk’
Alle kinderen voelen zich met de noodzakelijke (extra) ondersteuning deel van de schoolgemeenschap;
zij durven zich kwetsbaar op te stellen vanuit een positief zelfbeeld en hebben zicht op eigen
kwaliteiten. Iedereen voelt zich welkom. Alle kinderen komen tot maximale ontplooiing; brede
ontwikkeling van kinderen staat centraal. Alle PlatOO-scholen hebben hun onderwijs optimaal
ingericht om aan de ontwikkelbehoefte van alle kinderen tegemoet te komen; niet omdat het moet,
maar omdat het er toe doet.
De basisondersteuning
We brengen voor alle leerlingen de onderwijsbehoeften in kaart, deze staan genoteerd in ons
registratiesysteem Esis. In dit systeem brengen we ook de dynamiek van de groep in kaart. Dit doen we
zodat we zowel op de individuele onderwijsbehoeften als behoeften van de groep in kunnen spelen en
ons aanbod kunnen aanpassen aan de 'zone van naaste ontwikkeling'.
Elke zes weken is er een groepsbespreking waaraan de leerkrachten uit het onderwijsteam, de intern
begeleider en mogelijk ook andere (interne) specialisten deelnemen. Tijdens deze groepsbesprekingen
wordt elke groep besproken aan de hand van de cyclus van 'Continu Verbeteren in het onderwijs'. Deze
cyclus behandeld de volgende zaken voor een groep: groepsmissie- groepsafspraken- groepsdoelendatabord- leerlingportfolio- ouder/kindgesprekken - groepsgesprekken. We signaleren stagnaties of
juist versnellingen in ontwikkeling vroeg, dat is een talent van het team van OBS Het Klokhuis. Datgene
wat we signaleren bespreken we altijd met ouders, en samen met hen bekijken we welke
vervolgstappen wenselijk zijn.
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Er zijn leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben, deze ondersteuning kunnen we plaatsen
in de piramide met 5 zorgniveaus. Zorgniveaus 1 en 2 bestaan uit een handelingsreportoire waar (een
gedeelte van) de hele groep baat bij heeft. Wanneer we ons handelingsreportoire opschalen naar
zorgniveaus 3 en 4 dan gaat het om meer individuele aanpassingen, waar de intern begeleider en
ouders structureel betrokken zijn. Wanneer dit tot onvoldoende ontwikkeling leidt, dan zoeken we
(samen met ouders) binnen zorgniveau 5 een andere passende plek voor een kind.
De intern begeleider organiseert een aantal keer per jaar een Zorg Advies Team- overleg, samen met
het centrum Jeugd en Gezin. Tijdens dit overleg worden er casussen van leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, besproken. Ouders worden altijd betrokken in dit overleg.
Een aantal voorbeelden van ondersteuningsbehoefte die we goed kunnen voorzien binnen onze
school:
•

•

•

•
•

Hoogbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen in de eigen klas
aanpassing in instructie, verwerking en passende verrijkingstaken. Daarnaast nemen een aantal
kinderen deel aan de PlatOO-plusklas.
Kinderen met leeruitdagingen, krijgen aanpassingen in de klas (instructie, verwerking,
compenseren en eventueel een eigen leerlijn), waarbij de ambulante leerkrachten kunnen
ondersteunen.
We hanteren een protocol Dyslexie en volgen een stroomschema 'technisch lezen' om
leesproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, waar nodig zo vroeg mogelijk te signaleren en de
juiste begeleiding te bieden.
Speciaal hiervoor opgeleide leerkrachten geven Rots en Water trainingen, om de communicatieen sociale vaardigheden en het welzijn bij de betreffende kinderen te vergroten.
We werken samen met verschillende specialisten (logopedist, centrum Jeugd en Gezin,
ergotherapeut, Davis Counselor etc.) waar de vraag er is. We leren graag van de expertise van
anderen en bekijken samen met ouders, kind en specialist hoe we de ontwikkeling van het kind zo
goed mogelijk kunnen bevorderen.

Bovenschoolse voorzieningen
De Excellentiebrigade
Stichting PlatOO streeft naar een positieve en open cultuur rondom (hoog)begaafdheid. Sinds 2009 is
ervoor gekozen om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te integreren binnen de reguliere
basisschool. De scholen van PlatOO werken met een uniek leerarrangement dat wordt gedragen door
specialisten en een gestructureerd aanbod realiseert voor (hoog)begaafde leerlingen. Met dit
arrangement slagen alle scholen erin om cognitief begaafde leerlingen op (en deels vanuit) de eigen
school voldoende uitdaging te bieden. Het arrangement voorziet in verdieping, verbreding en
uitbreiding. Experts op het gebied van hoogbegaafdheid werken samen in de Excellentiebrigade en het
LeerNetWerk.
Met het onderwijs in de PlatOOklas streven we de volgende doelen na:
- contact met gelijkgestemden
- leren leren
- executieve functies
- specifieke leerstrategieën; leren plannen en organiseren
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- projectmatig werken
- huiswerk
- leren leven
- psycho educatie
- werken aan persoonlijke leerdoelen om de eigenaarschap van leerlingen te stimuleren.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

6

Rekenspecialist

1

Specialist hoogbegaafdheid

4

Taalspecialist

1

Specialist Pedagogiek

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
15

Elk schooljaar besteden we in de eerste weken van het schooljaar, de zogenaamde 'gouden weken',
veel tijd en aandacht aan het leren kennen van elkaar, het bepalen van normen en waarden en het
vormen van een groep. Elke groep bepaalt een groepsmissie waaraan zij een jaar gaan werken,
daaronder komen de afspraken die gemaakt worden met elkaar zodat de missie behaald kan worden.
De leerkracht is alert op signalen die passen of juist niet passen binnen deze afspraken/ missie en
reageert daar meteen op. De hele groep wordt zo geactiveerd zorg te dragen voor zichzelf en elkaar.
In de derde week van het schooljaar organiseren we de Topgroep 2-daagse, twee dagen waarin alleen
expliciete aandacht is voor groepsvorming. We stellen een programma op waarin kinderen gaan
samenwerken, elkaar en zichzelf beter leren kennen, samen plezier maken en soms hun grenzen
verleggen.
We gebruiken het anti-pestprogramma van De Vreedzame School. De lessen van De Vreedzame School
vormen een basis waarin alle belangrijke sociale vaardigheden aan bod komen. Dit vullen we aan met
specifieke lessen gericht op het voorkomen en stoppen van pestgedrag. Pesten wordt niet getolereerd
op onze school.
Aan de hand van de uitkomsten van de veiligheidsthermometer bepalen we welke acties er op het
gebied van veiligheid moeten worden uitgevoerd op individueel-, groeps- en teamniveau. We maken
hierbij gebruik van verschillende methoden en specialisten in en buiten de school.
In de groepen 4/5/6 wordt de training Rots & Water aangeboden aan alle leerlingen. We willen hiermee
de ontwikkeling van sociale en emotionele competenties bevorderen, en problemen op het
persoonlijke domein (hoe zie je jezelf en hoe werk je samen met anderen) voorkomen/ verminderen.
Vanaf groep 3 zetten we in elke groep Taakspel, aan het begin van het jaar, in. Taakspel is erop gericht
dat er een rustige, taakgerichte sfeer hangt in de klas waarbij kinderen weten wat ze moeten doen, er
geen storend gedrag is en iedereen efficiënt kan werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van
Taakspel complimenten en ongewenst gedrag krijgt weinig aandacht. De nadruk ligt ook op de
structuur in de klas: gewenste gedrag wordt groot gemaakt en de leerlingen krijgen meer
verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
We monitoren op 2 manieren de veiligheid van kinderen:
1.
2.

via de tweejaarlijkse vragenlijst van het WMK
via de jaarlijkse veiligheidsthermometer van De Vreedzame School

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Van de Vossenberg

oukje@obshetklokhuis.nl

vertrouwenspersoon

Van de Vossenberg

oukje@obshetklokhuis.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Het team van Het Klokhuis vindt het belangrijk om een goed contact te onderhouden met de
ouders/verzorgers van de leerlingen. Wij staan open voor opbouwende kritiek. Ouders zijn partners, dat
zien en merken ze aan de mensen van Het Klokhuis.
We werken dagelijks aan de driehoek kind-ouders-school en verwachten dat ouders actief betrokken
zijn bij de ontwikkeling van hun kind.
We hechten er veel waarde aan om ouders goed te informeren over het onderwijs op OBS Het Klokhuis
en dat van hun kind(eren) in het bijzonder. Hierbij maken we gebruik van verschillende
informatiemogelijkheden, zoals informatieavonden, inloopochtend, open huis, oriëntatiegesprekken,
oudergespreksavonden, oudervertelavond, thema-avonden, etc. Ook hebben wij een digitaal
communicatiemiddel, genaamd Ouderportaal, waarmee we makkelijk met ouders kunnen
communiceren.
De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan in onze organisatie, de MR bestaat uit drie
ouders en drie teamleden. Zij worden op de hoogte gebracht van plannen en resultaten van de school,
en zijn een klankbord voor de directeur. De MR stelt zich graag aan u voor op de website.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Oudervertelavond
Bij de oudervertelavond is met name het welbevinden van het kind op school en thuis het onderwerp
van gesprek. In dit gesprek, dat meteen aan het begin van het schooljaar plaatsvindt, is de informatie
die wij van de ouders over het kind krijgen voor ons erg belangrijk. Gezien het belang voor het kind
verwachten we alle ouders op de oudervertelavond. We zien de ouders als partners en als
ervaringsdeskundigen. Zij kennen het kind het langst en het best. Door de informatie die we op die
avond krijgen van de ouders, krijgen wij de onderwijsbehoeften beter in beeld en kunnen we aansluiten
bij wat het kind al kan. De leraar is de onderwijsprofessional. Hij/zij kent het kind als leerling het beste,
zoals de werkhouding van het kind, hoe het leren gaat en hoe het kind omgaat met de andere
leerlingen. De leraar zal de ouders hierover informeren tijdens het gesprek.
Ouder- kind- leerkrachtgesprekken
We willen graag samenwerken binnen de driehoek ouder-kind-school en daarom willen regelmatig
overleggen met ouders en kinderen over de ontwikkeling van het kind. Vanaf schooljaar 2020-2021 is de
gesprekkencyclus er iets anders uit komen te zien, we laten het portfolio MijnRapportfolio hierin
leidend zijn.
MijnRapportfolio
In onze visie geven we aan het van belang te vinden dat kinderen mede- regisseur van hun leerproces
zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zichzelf leren kennen, weten wat hun talenten zijn,
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weten hoe ze het best tot leren komen en wat ze te leren hebben. Hiervoor is reflectie op het leren en
handelen nodig, dit leren kinderen door regelmatig terug te kijken op datgene wat gedaan is. Dit
leerproces is niet te vangen in getallen, daarom hebben wij gekozen voor een portfolio. Dit portfolio
wordt aangevuld met gegevens die we halen uit het werk en de toetsen die de kinderen maken. We
koppelen deze gegevens bewust aan het portfolio omdat dit ook een ontwikkeling laat zien en we
kinderen zicht willen geven op hun vooruitgang.
Inloopmomenten in de klas.
De kinderen laten dan aan hun ouders de eigen klas laten zien en vertellen erover. Daarnaast biedt dit
gelegenheid tot laagdrempelig contact met de leerkracht.
Algemene Informatieavond
Aan het einde van het schooljaar hebben we een informatieavond, waarin we met u de jaarplannen van
het huidige en volgende schooljaar bespreken. We geven informatie over datgene wat we gedaan
hebben, zijn benieuwd naar uw ervaringen daarmee en maken graag samen met u plannen voor het
komende schooljaar.
Kijkje in de keuken
Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij school. Vanaf dit schooljaar gaan we
een paar keer met geïnteresseerde ouders een kijkje nemen in school als deze in bedrijf is. U kunt dan
ervaren hoe de kinderen op school les krijgen. Er wordt gestart met een gesprekje van ongeveer 10
minuten met de directeur Iris Schellekens, of met de intern begeleider Janneke de Leest. Daarna gaan
ze met u een kijkje nemen in de klassen. Ze sluiten af met een nagesprek zodat er ruimte is om vragen
te stellen n.a.v. hetgeen u gezien heeft. De groepjes bestaan uit maximaal 5 ouders.
Berichtgeving Schoolgids
Voor het begin van ieder schooljaar ontvangen alle ouders de digitale schoolgids. Deze schoolgids staat
ook op de website van onze school.
Jaarkalender
Daarnaast ontvangen alle ouders een papieren jaarkalender, met daarin de activiteiten en belangrijke
data van het schooljaar. Op de achterkant van de kalenderbladen is een deel van de informatie en
afspraken uit de schoolgids opgenomen, zodat ouders deze snel bij de hand hebben.
Ouderportaal
In de afgeschermde en beveiligde omgeving van Ouderportaal kunnen ouders en school elkaar op de
hoogte houden en informatie inzien. De ouder heeft altijd alles overzichtelijk bij de hand thuis op de
computer, op de bank met de tablet of middels de Ouderportaal App op de smartphone. Alle
oudercommunicatie vindt op groepsniveau plaats binnen het Ouderportaal. Denk bijvoorbeeld aan
relevante documenten, groepsnieuws, foto's, het plannen van oudergesprekken of de schoolkalender.
Ook kunnen er berichten geplaatst worden voor individuele ouders of juist voor alle ouders van de hele
school. Zo ontvangt u wekelijks via Ouderportaal de zogenaamde ‘Pitjes’ met hierin allerlei informatie
die voor ouders van de hele school interessant of belangrijk is.
Social media
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Op onze website www.obshetklokhuis.nl vindt u allerlei nuttige, interessante en belangrijke informatie.
Daarnaast hebben we een eigen Facebookpagina van OBS Het Klokhuis, waarop we algemene
schoolzaken delen met ouders en belangstellenden. Ouderhulp We stellen het erg op prijs als ouders bij
bepaalde activiteiten hun assistentie willen verlenen. Er zijn activiteiten die de leraren per groep of per
bouw organiseren.

Klachtenregeling
Wanneer u als ouder ontevreden bent over de gang van zaken op school, is het van belang dit
bespreekbaar te maken. U kunt hiervoor in eerste instantie contact opnemen met de groepsleraar of de
directie die u de juiste weg kan wijzen. Bovendien is er op iedere PlatOO-school een
schoolcontactpersoon.Indien de klacht niet afdoende op school afgehandeld kan worden, kunt u zich
wenden tot het College van Bestuur. In voorkomende gevallen kan er ook een beroep gedaan worden
op de externe vertrouwenspersoon van PlatOO. Deze kan u ondersteunen als u een klacht hebt die u
niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school.
De externe vertrouwenspersonen voor PlatOO zijn:
Paul Scheeren (voor ouders en personeel)Telefoon: 06-10170466 Mailadres: paulscheeren@live.nl
Marleen Everhardus (voor ouders en personeel) Telefoon: 06-16155279 Mailadres:
marleen@everhardus.eu
Nancy Loomans, Human Capital Care (uitsluitend voor personeelsleden)Telefoon: 06-23491783
Mailadres: i.linders@humancapitalcare.nl
De klachtenregeling die in samenwerking met de GMR tot stand is gekomen, is op school beschikbaar.
Tevens kunt u op uw school de namen ontvangen van de schoolcontactpersoon en de externe
vertrouwenspersoon.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

De MR is een belangrijk orgaan in de school, zij zijn een gesprekspartner van de schoolleiding en heeft
instemmingsrecht op beleidsplannen en onderwijskundige doelstellingen. De MR van OBS Het Klokhuis
stelt zichzelf graag aan u voor in de bijlage.
De OR organiseert samen met het team verschillende activiteiten op onze school. Daarnaast
ondersteunen zijn de samenwerking tussen ouders, school en MR. De OR vergadert ongeveer eens per
zes weken en zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden een bijdrage te leveren
een (de activiteiten op) school.

19

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 € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval, Open huis, leerkrachtendag, sportdag

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Bijdrage eindkamp groep 8

De ouderbijdrage is vrijwillig en helpt ons een mooi aanbod te creëren van activiteiten voor alle
kinderen. Wij sluiten kinderen nooit uit bij deelname van activiteiten, dat deden we al niet en landelijk is
de wetgeving daar per 1 augustus 2021 ook over aangescherpt.
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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 uw kind wegens ziekte niet naar school kan, vernemen wij dit graag tijdig. Dit geldt ook voor
een bezoek aan de arts of tandarts. U kunt dit schriftelijk of telefonisch doorgegeven vóór aanvang van
de school. Leraren gaan bellen als kinderen zonder bericht om 8.45 uur niet aanwezig zijn. Het is
daarom belangrijk om uw kind af te melden voor die tijd. Mocht uw kind tijdens schooltijd ziek worden
of een ongelukje krijgen dan nemen we altijd contact met u op, via de telefoonnummers die bij ons
bekend zijn. Wilt u veranderingen in telefoonnummers tijdig doorgeven? Wij sturen kinderen onder
schooltijd nooit alleen naar huis. Indien een kind door ziekte vervangende leerstof of leeractiviteiten
nodig heeft, maakt de leraar daarover afspraken met het betreffende kind en de ouders.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Indien u verlof wil aanvragen dan bent u verplicht om dit ruim van tevoren schriftelijk bij de directeur
aan te vragen. U kunt een verlofformulier bij de administratie ophalen. Ongeoorloofd schoolverzuim
wordt gemeld bij de ambtenaar van leerplichtzaken. Dit kan een proces verbaal tot gevolg hebben.
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4.4

Algemene afspraken

Inlooptijd
Een van de teamleden opent om 8.20 uur de deur. Kinderen kunnen dan naar hun eigen klas gaan. Daar
zal de leraar hen welkom heten. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Wij verzoeken ouders/verzorgers
ervoor te zorgen dat hun kinderen om op tijd in de groep aanwezig te zijn
Naar en van school
Fietsen van de leerlingen worden op de daarvoor bestemde plek gezet. Op het schoolplein fietsen is
niet toegestaan. Wij vragen de ouders om de kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar
school te brengen! Dit in verband met de verkeersveiligheid rondom de school.
Eten in de pauze
‘s Ochtends tijdens de pauze krijgen de kinderen de gelegenheid om iets kleins te eten (fruit of brood).
Ze mogen een beker drinken meenemen. Frisdrank, pakjes drinken en snoep zijn niet toegestaan.
Overblijfafspraken
Tijdens de lunchpauze zijn er voor de kinderen heldere regels en afspraken.De middagpauze duurt één
uur, waarbij de begeleiding tijdens het eten en buiten spelen wordt verzorgd door de leraren.De
kinderen nemen alleen brood en eventueel wat fruit mee. Ze nemen geen snoep mee.
Verjaardagen
Op hun verjaardag mogen de kinderen hun klasgenoten trakteren. Met nadruk willen wij u vragen een
kleine, gezonde traktatie te bedenken. Regelmatig horen wij van ouders dat zij het niet op prijs stellen
dat hun kinderen snoepen op school. Een geluid dat wij van harte ondersteunen! In groep 1 t/m 3 kunt u
bij de verjaardag viering aanwezig zijn. Informatie hierover krijgt u van de leraren. Wij willen u dringend
verzoeken om uitnodigingen voor het kinderfeestje niet op school uit te delen. Het kan voor sommige
kinderen een enorme teleurstelling zijn als ze niet worden uitgenodigd.
Materialen
We vinden het belangrijk dat kinderen zorgvuldig met de materialen van zichzelf en van een ander
omgaan. We leren kinderen hun verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. De school zorgt voor de
meeste dagelijkse materialen die kinderen nodig hebben. U wordt op de hoogte gebracht als kinderen
materialen mee naar school moeten nemen.
Zelfstandigheid
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Al vanaf groep 1/2
zijn we hier bewust mee bezig, door de kinderen zelfstandig kleine taakjes te laten doen. Zo willen we
graag dat de kinderen zelf hun jas aan de kapstok hangen en hun tas, fruit en drinken op de juiste plek
leggen als ze ’s ochtends op school komen. We vragen u als ouder dan ook hieraan mee te werken. Ook
het aan- en uitkleden voor de gymles doen de kinderen zelf, het helpt kinderen als dit thuis ook
gestimuleerd wordt. We gaan ervan uit dat kinderen die naar onze school gaan zindelijk zijn en dat ze
zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Mocht er een keer een ‘ongelukje’ gebeuren, dan krijgt het kind
droge/schone kleding van school aan.
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Gymkleding
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gymmen in sportkleding (een T-shirt, een korte broek en gymschoenen
met een stroeve, maar geen zwarte zool). We geven kinderen de keuze tussen douchen na de gymles of
opfrissen met een washandje. In verband met de tijd die kinderen van groep 3 nodig hebben voor het
omkleden, douchen zij niet.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

We houden de ontwikkeling van de kinderen goed bij, dit doen we zodat we ons onderwijs steeds
kunnen afstemmen op datgene wat de kinderen op dat moment nodig hebben. We monitoren de
ontwikkeling op verschillende manieren, namelijk:
- observaties van kinderen tijdens instructie, verwerking en samenwerking
- leergesprekken met kinderen
- verwerking van de leerstof
- methodegebonden toetsen
- Leerlingvolgsysteem toetsen van Cito
Observaties de verwerking van de leerstof geven ons dagelijks informatie over de ontwikkeling van
kinderen, deze informatie gebruiken we bij het voorbereiden van de lessen van de volgende dag en tot
leergesprekken. Deze leergesprekken kunnen zowel individueel, in een groepje of klassikaal zijn.
Tijdens deze leergesprekken worden leerdoelen besproken en bespreken we met kinderen hoe we
ervoor kunnen zorgen dat deze leerdoelen bereikt worden. Ook bespreken we hoe we zichtbaar kunnen
maken hoe we staan ten opzichte van het behalen van deze leerdoelen. Klassikaal gebruiken we
hiervoor databorden, op deze databorden staan klassikale doelen en houden we bij hoe de klas als
geheel (zonder individuele scores) vooruit gaat. Individueel wordt dit zichtbaar gemaakt in
MijnRapportfolio. Dat geldt zowel voor klassikale doelen als voor individuele doelen. De individuele
leerdoelen worden ook besproken tijdens de ouder- kind-gesprekken.
De methodegebonden toetsen gebruiken we aan het einde van elk blok binnen de vakken spelling,
rekenen, grammatica, studievaardigheden en begrijpend lezen. Met deze toetsen wordt bekeken of de
leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen. De resultaten van deze toetsen
geven aanleiding tot nieuwe leergesprekken en tot remediëring of verdieping.
Twee keer per jaar nemen we toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito af. In de Cito-toetsen komen
opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof. Bij de Cito-toetsen wordt de uitslag
vergeleken met die van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar. De resultaten van deze toetsen
worden gebruikt om het onderwijs in de klas voor een langere periode bij te sturen. Voor sommige
kinderen betekent het dat ze meer verdieping nodig hebben, voor andere kinderen betekent dat ze
herhaling of meer oefentijd nodig hebben en er zijn kinderen voor wie het aanbod van de methode
perfect past. De leerkrachten bespreken de resultaten van de Cito- toetsen met het gehele
onderwijsteam zodat ze van elkaar kunnen leren en samen het aanbod in de klassen verder vorm
kunnen geven.
Zowel de resultaten van de methodegebonden toetsen als de Cito- toetsen zijn per kind terug te vinden
in MijnRapportfolio.
Als school hanteren we een cyclus van groepsbesprekingen met het onderwijsteam en de intern
begeleider, tijdens deze groepsbesprekingen worden alle resultaten en observaties geanalyseerd en
worden acties uitgezet om de ontwikkeling van de leerlingen verder te bevorderen.
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Het jaarplan
We analyseren de Cito- resultaten ook op schoolniveau om te bepalen we of we onze (school-)doelen
hebben behaald. We vergelijken onszelf daarin met scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. De
afgelopen jaren hebben we gezien dat spelling, begrijpend lezen en rekenen vakken zijn waar we als
school 'hoog' in scoren. In die vakgebieden lijken we de goede dingen te doen, waardoor kinderen veel
leren. Op het gebied van technisch lezen, vinden we dat we in de middenbouw te veel kinderen hebben
die te laat op het gewenste niveau komen. Daarom hebben we de aanpak hiervan opgenomen in ons
jaarplan. Vanaf schooljaar 2021- 2022 starten we schoolbreed met de methodiek van LIST- lezen,
waarbij de focus ligt op betrokkenheid en leesmotivatie. We willen dat alle leerlingen op onze school
lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier, worden. Alle teamleden worden opgeleid om
dit goed te kunnen begeleiden.
Een ander onderwerp in ons jaarplan is de implementatie van 'MijnRapportfolio'. MijnRapportfolio is
een digitaal rapport en porfolio waarin we de brede ontwikkeling van de kinderen in kaart (willen)
brengen. We zijn hiermee gestart in schooljaar 2020-2021 en gaan dit komend schooljaar verder
doorontwikkelen.
In schooljaar 2020- 2021 zijn we ook gestart met de begeleiding van leerlingen wat betreft de
executieve functies. Dit vinden we van belang omdat executieve functies ervoor zorgen dat je
informatie kunt verwerken, je goed met anderen kunt omgaan en je hersenen goed kunnen
samenwerken. Hele belangrijke vaardigheden om tot leren en leven te komen.
Alle leerkrachten en leerlingen vanaf de middenbouw (her-)kennen de executieve functies. In schooljaar
2021-2022 zal de begeleiding voor de ontwikkeling van de executieve functies vanaf groep 1 structureel
in ons onderwijs verwerkt worden.
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5.2

Resultaten eindtoets

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

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

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Vanaf schooljaar 2016- 2017 nemen wij de IEP- eindtoets af. We hebben voor deze eindtoets gekozen
omdat deze het best past bij onze visie op onderwijs. We zijn tevreden over deze toets, vanwege de
duur en vraagstelling hiervan. IEP ‘belooft’ ontspanning en motivatie bij de leerlingen vanwege de
heldere vraagstelling, leuke teksten en mooie en frisse opmaak. Dit herkennen wij bij onze kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
98,4%

OBS Het Klokhuis

96,1%

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

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
70,9%

OBS Het Klokhuis

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 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

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

4,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

12,0%

vmbo-(g)t

24,0%

vmbo-(g)t / havo

8,0%

havo

24,0%

havo / vwo

16,0%

vwo

12,0%

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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Zelfbewust

Verbinding

Iedereen is welkom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanuit de kernwaarden voor openbaar onderwijs is iedereen welkom op de school.
Het pedagogisch handelen en het welbevinden van leerlingen, personeel en ouders staan voorop.
We scheppen een klimaat op school, waarin leerlingen en medewerkers zich veilig voelen en
positief verbonden zijn met de school.
We hebben respect voor elkaar en elkaars persoonlijke, culturele en religieuze achtergronden.
Een gedragscode voor iedereen in de school is opgesteld en bekend.
Sociale veiligheid creëren we samen met de ouders.
Een open en transparante communicatie is essentieel voor sociale veiligheid.
We hanteren een structurele aanpak tegen pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie
en geweld.
Bij sociaal onveilige situaties wordt snel en effectief ingegrepen door het personeel.
Van incidenten wordt geleerd en er is goede nazorg.
Signalen, klachten en incidenten worden geregistreerd.
We hanteren een zorgvuldige klachtenprocedure.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij zijn er trots op dat onze school het vignet Gezonde School heeft ontvangen, met als
speciale speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid.
Dit omdat we werken maken van sociale veiligheid, door o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•

Het schoolbrede programma van De Vreedzame School (programma voor sociale competentie en
democratisch burgerschap)
Inzet van leerling-mediatoren bij conflicten tijdens pauzes
Taakspel in de bovenbouwgroepen (op een positieve manier taakgericht gedrag stimuleren)
Rots&water trainingen door opgeleide leerkrachten (werken aan meer zelfvertrouwen en betere
sociale vaardigheden)
Marietje Kessels project (training weerbaarheid in groep 7/8)
Groepsvormende activiteiten tijdens het jaarlijkse schoolreisje (groep 1-3) en schoolkamp (groep
4-8)
Schoolbreed project Lentekriebels (relaties en seksualiteit)
Een actieve KinderKlankbordGroep (KKG) met kinderen uit groep 5 t/m 8 die meedenken over
schoolse zaken.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 11:30

12:30 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 11:30

12:30 - 15:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 11:30

12:30 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 11:30

12:30 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Half uur buiten spelen, half uur eten in de klas.
Dinsdag: Half uur buiten spelen, half uur eten in de klas
Donderdag: Half uur buiten spelen, half uur eten in de klas.
Vrijdag: Kleuters zijn vrij op vrijdag.

6.2

Opvang

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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

25 oktober 2021

29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021

07 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari 2022

04 maart 2022

Meivakantie

25 april 2022

06 mei 2022

Zomervakantie

25 juli 2022

02 september 2022
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