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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke
missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we
u informeren.Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).
De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de
schoolwebsite, of rechtstreeks via www.innovo.nl. Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde
onderwerpen, rechtstreeks met uw school bespreken.
Namens het team van bs. Eikenderveld.
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld
Sint Angelastraat 11
6411TN Heerlen
 0455713850
 http://www.eikenderveld.nl
 info.eikenderveld@innovo.nl

Schoolbestuur
Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat
Aantal scholen: 44
Aantal leerlingen: 9.207
 http://www.innovo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur
Roel van den Bosch
Intern
Begeleider/managementonderste Sandra Manders-Eggen
uner
Intern Begeleider
Chantalle Oliver-Possen

roel.vandenbosch@innovo.nl
sandra.eggen@innovo.nl
chantalle.oliver@innovo.nl

Het managementteam van school wordt gevormd door 3 leden:
•
•
•

Chantalle Oliver; zij is de Intern Begeleider (IB'er)
Sandra Manders; zij ondersteunt in IB-taken en voert managementondersteunende taken op
schoolniveau uit
Roel van den Bosch; directeur van de school

Samen voeren zij de dagelijkse leiding van de school. In de basis is het zo geregeld dat iedere schooldag
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minimaal 1 lid (maar vaak 2 en soms 3 leden) van het managementteam aanwezig is. Voor het maken
van een afspraak kunt u altijd contact leggen.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o..

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

119

2020-2021

De school ligt aan de rand van het centrum van Heerlen. De wijk Eikenderveld bestaat voornamelijk uit
een aantal oudere gerenoveerde eengezinswoningen. De rand van de wijk bestaat voornamelijk uit
nieuwbouw. Bijna al onze leerlingen wonen in de wijk Eikenderveld. Onze school heeft leerlingen van
diverse nationaliteiten. De schoolbevolking is een afspiegeling van de bewoners van de wijk
Eikenderveld.
Schooljaar 2020-2021: op 1 oktober 2020 staan 119 leerlingen op onze school ingeschreven.
Link INNOVO website: regels voor aanmelding en toelating, https://www.innovo.nl/regels-vooraanmelding-en-toelating.html
Link INNOVO-website info samenwerkingsverband, https://www.innovo.nl/informatiesamenwerkingsverbanden.html

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
waardering

autonomie

verbondenheid

structuur

samenwerking

Missie en visie
1.

Een sfeer van onderlinge verbondenheid;

2.

Waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten);

3.

Ruimte voor autonomie / zelfstandigheid;

4.

Een kader van structuur en duidelijkheid;

5.

Een ordelijke (onderwijs) omgeving, die weet te inspireren en te stimuleren;

6.

Ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten, om samen te komen tot het beste
resultaat

Identiteit
Wij bieden de leerlingen een arrangement aan op basis van:
Een brede ontwikkeling;
Eigentijds leren;
Passend onderwijs;
Buitenschoolse arrangementen.
Werken aan een brede ontwikkeling betekent voor ons de optimale balans vinden tussen kennis,
vorming en talentenontwikkeling voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht
gewerkt aan alle basisvaardigheden zoals: taal- lezen- rekenen en ontwikkelingsgebieden zoals:
bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en op de wereld. Er vindt
afstemming plaats tussen de organisatie van het leerproces en de brede behoefte van het kind. Hierbij
worden de doelen m.b.t. de leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op BS Eikenderveld verdelen we kinderen naar leeftijd over 6 groepen in 3 bouwen. Dit ziet er als volgt
uit:
•
•
•

de onderbouw met 2 gemengde groepen 1/2
de middenbouw met een groep 3/4 en een groep 4/5
de bovenbouw met een groep 6/7 en een groep 7/8

Binnen de bouwen werken leerkrachten en leerlingen sterk met elkaar samen. Lessen en activiteiten
worden binnen de bouw samen georganiseerd en uitgevoerd. Op deze manier willen we alle kinderen
op onze school nog beter kunnen helpen om zo tegemoet te kunnen komen aan hun
onderwijsbehoeften.

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
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

1 u 25 min

1 u 20 min

30 min

30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

12 u 45 min

12 u 25 min

gezond gedrag
levensbeschouwing
gesprek
taal activiteiten
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 uur

1 uur

55 min

1 uur

3 u 40 min

4 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

muziek
sociaal emotionele
vorming
spel en beweging
pauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

1 u 15 min

5 uur

5 u 45 min

6 uur

4 uur

4 uur

9 u 30 min

7 u 30 min

7 u 45 min

7 uur

8 u 50 min

8 u 50 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

1 u 15 min

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

2 u 15 min

2 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

40 min

40 min

2 u 45 min

2 u 45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
muziek, swpbs, verkeer
3 uur

1 u 45 min

2 u 15 min

2 u 45 min

Invulling onderwijstijd
Link INNOVO website: https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html
Gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten:
Link INNOVO website: https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.2

Peuterspeelzaal inpandig
Logopedie op school

Het team

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Verlof personeel
Bij ziekte of verlof van een van onze teamleden dienen we een oplossing te zoeken binnen de eigen
school. Sinds schooljaar 2019-2020 beschikt ieder Innovo-school over extra personeel om afwezigheid
zelf op te kunnen vangen. Voor onze school is dit 2,5 dag per week. We hebben er als team voor
gekozen om deze capaciteit vast binnen onze groepsorganisatie in te zetten. Iedere bouw beschikt zo
over wat extra ruimte om te kunnen investeren in onze kinderen, maar ook om elkaar te kunnen helpen
binnen school wanneer afwezigheid opgevangen moet worden.
Mocht het dan toch onverhoopt nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen, dan zien we de
volgende mogelijkheden:
•

het tijdelijk samenvoegen van groepen met een aangepast lesprogramma
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•
•

2.3

in samenwerking met collega-scholen binnen de directe omgeving leerkrachten (ver)delen
in het uiterste geval groepen per toerbeurt naar huis sturen (noodscenario)

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
Peuterspeelzaal 't Kuikennest.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in
de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Dit gebeurt door kinderen
spelenderwijs te laten leren.
BS Eikenderveld werkt in de groepen 1 en 2 vanuit de SLO-doelen met ondersteuning vanuit de
methode Piramide. In deze methode worden de verschillende vakgebieden gebundeld binnen een
thema. Peuterspeelzaal 't Kuikennest werkt ook met Piramide. Er is onderling overleg tussen de
leidsters van de peuterspeelzaal en de groepsleerkrachten van de basisschool over de aan te bieden
thema’s. Dit is het zogenaamde koppeloverleg. Zo ontstaat er een doorgaande lijn. Elk thema duurt
ongeveer 3 a 4 weken. Een aantal thema's wordt gezamenlijk afgesloten.

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
Professionalisering van leerkrachten:
Voltallige team: verbetertraject rekenen
Voltallige team: omgaan met (on)gewenst gedrag
Voltallig team: muziekonderwijs IMPULS
Voltallige team: nascholing 'vierxwijzer'
Voltallige team: Nascholing 'Estafette' bij invoeren nieuwe methode
ICT nascholing voor het voltallige team: werken met INNOVO 365, nieuw leerlingvolgsysteem,
werken/programmeren Ipads
Scholing IB: nascholing LVAK, IB nascholing op bestuursniveau
Vier leerkrachten: 'met sprongen vooruit'
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Verbeterthema's (zie ook het thema nascholing)
Aanbod voor meer- en hoogbegaafden
Aanbod rekenen/nieuwe rekenmethode - oriënteren -invoeren- implementeren
Manier van lesgeven: Wij geven les a.d.h.v. het ADIM-model, groepsdoorbrekend werken bij vierxwijzer
Aanbod catechese en levensbeschouwing onderzoeken
Aanschaf methode Engels groep 7-8

Hoe bereiken we deze doelen?
Wij evalueren en borgen de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend.

Inspectiebezoek
Op 27-01-2020 bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan BS Eikenderveld. Het onderzoek stond in
het teken van 'Kansen(on)gelijkheid bij de overgang PO-VO'. De inspectie is zeer tevreden over de
werkwijze van BS Eikenderveld met betrekking tot de verwijzing(en) naar het voortgezet onderwijs.
Hiermee is het thema onderzoek afgerond en de vierjaarlijkse controle is afgevinkt.
Interne Audit
In het schooljaar 2021-2022 zal onze school bezocht worden door collega’s van andere INNOVO
scholen en de bestuursadviseur onderwijs van INNOVO. Zij kijken naar de kwaliteit van het onderwijs.
Het bezoek bestaat uit klassenobservaties en gesprekken met het team.
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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.
Leerlingen met een taalachterstand
In verband met het taalachterstandenbeleid wordt er in de kleutergroepen gewerkt met de methode
Piramide. Dit VVE programma is gericht op kinderen van 2-7 jaar die het kinderdagverblijf, de
peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken.
De leerlingen kunnen ter ondersteuning gebruik maken van speciale taalprogramma's en
computerprogramma's.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

10

Intern begeleider

10

Onderwijsassistent

10

Rekenspecialist

6

Specialist hoogbegaafdheid

8

Taalspecialist

10

Jonge kind

14

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
School gebruikt momenteel geen anti-pestprogramma, maar hanteert wel een pestprotocol.
Sociale veiligheid op school
Link INNOVO: https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Sociale en fysieke veiligheid. Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We
nemen een vragenlijst in de groepen 6-7-8 af via de Enquetetool van PO Vensters.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

mevr. Verkoelen

marlou.verkoelen@innovo.nl

vertrouwenspersoon

mevr. Simons- Mullers

jenny.mullers@innovo.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders vormen een belangrijke schakel tussen de school en het kind. Ouders en de kinderen hebben
daar ieder hun eigen verantwoordelijkheden in. Wij vinden het van belang dat ouders betrokken zijn bij
de ontwikkeling van hun kinderen op school. Als kinderen deze betrokkenheid ervaren, gaat daar een
positief effect van uit. Om die betrokkenheid van ouders te vergroten hebben wij met de ouders
contact over hun kind. De ouder kan op school activiteiten uitvoeren, meehelpen bij het onderwijs,
meedenken en meebeslissen over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
Wij zijn er voor de kinderen, maar de school is er ook voor de ouders.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden geïnformeerd door middel van de schoolgids, nieuwsbrieven en onze schoolflyer. De
schoolflyer ontvangen alle ouders op papier. De andere documenten worden op onze website
geplaatst. Daarnaast maken we gebruik van ISY om ouders/verzorgers aanvullende informatie te
geven. Leerkrachten plaatsen hier regelmatig informatie over de groepen op.
Wij plannen 2x per jaar oudergesprekken om ouders te informeren over het welbevinden en de
vorderingen van hun kind.
Informatievoorzieningen gescheiden ouders:
Link INNOVO website: https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html

Klachtenregeling
Voor alle klachten? De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens anders
terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling
niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op deze klachtenregeling. Om
hierbij alles in goede banen te leiden is er een duidelijke klachtenprocedure ontwikkeld.
Stap l
Zoals reeds gezegd proberen we de klacht eerst binnen de schoolorganisatie op te lossen tussen de
direct betrokkenen.
Stap 2
Lukt stap l niet, of niet naar genoegen, dan kunt u met uw klacht naar de contactpersoon binnen de
school stappen. De contactpersoon zal samen met u beoordelen of het al dan niet noodzakelijk is de
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vertrouwenspersoon in te schakelen dan wel een officiële klacht in te dienen.
Stap 3
De klager kan overgaan tot actie a of b: a. bemiddeling tussen klager en aangeklaagde bijvoorbeeld
door inschakeling van de vertrouwenspersoon b. een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie
Bij optie a proberen we er samen uit te komen. Bij optie b wordt de aangeklaagde officieel
aangeklaagd.
Stap 4
Een onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover. De
klachtencommissie geeft advies over: a. de (on)gegrondheid van de klacht b. het nemen van
maatregelen c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten
Stap 5
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bestuur het besluit
hierop kenbaar maken aan: a. de klager b. aangeklaagde c. klachtencommissie d. directie school
De vertrouwenspersoon
Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat
eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de
conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het
indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager.
De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie. De
vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere
instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding.
De vertrouwenspersonen, zijn niet verbonden aan één van onze scholen.
Naam en adresgegevens:
Drs. Paul Nijpels
Telefoon: 043 - 407 82 82 / 06 – 463 459 16
E-mail: paul.nijpels@home.nl
Bert van Oosterbosch
Telefoon: 045 – 531 29 81 / 06 – 119 270 04
E-mail: bert@bct-bv.nl
GCBO
INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waaronder de
Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs ressorteert.
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek
Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag E-mail: info@gcbo.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/ Telefoon: 070 – 386 16 97 Fax: 070 – 302 08 36
In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken 4 klachtencommissies voor het

13

bijzonder onderwijs samen (één loket). Het gaat om de volgende klachtencommissies:
- de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
- de klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs;
- de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
- de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.
De vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,
leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer
zich in of rond de school problemen voor doen op het gebied van:
o seksueel misbruik
o seksuele intimidatie
o psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
o discriminatie en radicalisering
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.
Vertrouwensinspecteurs | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)
Klik HIER voor de vastgestelde klachtenregeling INNOVO, inclusief klachtenmeldingsformulier & vraag
en aanbod
Klik HIER voor het klachtenformulier

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

Medezeggenschapsraad
Koppeloverleg VVE met ouders
Samenwerking bij activiteiten
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Medezeggenschap
Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld via de Medezeggenschapsraad. De
Medezeggenschapsraad heeft instemmings- en adviesrecht.
De Medezeggenschapsraad van Bs Eikenderveld is in het schooljaar 2021-2022 als volgt samengesteld:
- Mevr. Marlou Verkoelen (personeelsgeleding)
- Mevr. Rianne Bies (personeelsgeleding)
- Mevr. Britt Ortmans (oudergeleding)
- vacature (oudergeleding)
Link INNOVO website:
INNOVO - Medezeggenschap
https://www.innovo.nl/medezeggenschap.html
Samenwerking bij activiteiten
Wij vragen ouders om te ondersteunen bij allerlei activiteiten/ festiviteiten op onze school.

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.
Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage
Er zijn geen overige schoolkosten.
In Nederland ontvangen scholen rijksbekostiging om onderwijs te verzorgen en met die middelen
moeten scholen het in beginsel doen. Natuurlijk biedt meer budget meer mogelijkheden, maar die
keuze maakt INNOVO niet als het gaat om ouderbijdragen. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn of
worden alle vrijwillige ouderbijdragen afgeschaft.
Voor activiteiten zoals o.a. schoolreisjes, schoolverlaters dagen, die als extra schoolactiviteiten gelden
en waarvoor de school niet zelf bekostiging ontvangen, kan van de ouders een bijdrage in de kosten
worden gevraagd.
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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:
• Telefonisch
• Mondeling bij docent/directie
• Middels formulier op website
• Via de mail
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Middels aanvraagformulier bij directie van de school.
Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof:
https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlaten-buitengewoonschoolverlof.html
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4.4

Toelatingsbeleid

https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html

4.5

Schoolverzekering

https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemeten met:
* Methodegebonden toetsen
* Observaties
* Methode onafhankelijke toetsen:
In groep 1 en 2 worden de observatielijsten rekenen, het screeningsinstrument beginnende
geletterdheid en de observatielijst motoriek ingevuld.
In het kader van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem worden vanaf groep 3 de volgende toetsen
afgenomen: rekenen en wiskunde, basisbewerkingen, spellingvaardigheid, begrijpend lezen en
begrijpend luisteren, woordenschat, DMT en AVI, Taalverzorging groep 7 en 8,
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het observatieinstrument Viseon

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

18

hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
In het schooljaar 2019-2020 is de eindtoets van groep 8 komen te vervallen wegens de
coronamaatregelen.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
93,2%

Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld

91,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
43,6%

Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld

48,2%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (35,7%)
Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 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

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor
het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de
basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven
schooladvies? Wij heroverwegen dan het advies. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar
niet lager.
In het schooljaar 2020-2021 is de eindtoets wel afgenomen maar door de lange periodes van onderwijs
op afstand hebben de leerlingen misschien niet kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Wij
hebben met het VO afspraken gemaakt over kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk
begeleiden.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

10,0%

vmbo-b

30,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

10,0%

vmbo-(g)t

20,0%

vmbo-(g)t / havo

10,0%

havo / vwo

10,0%

onbekend

10,0%

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:

Veiligheid

Jezelf, elkaar en leefomgeving

Uniek en zelfstandig

Kwaliteiten en onderwijsbehoeften
Onze leerlingen zijn afkomstig uit 23 landen en hebben uiteenlopende achtergronden. Voor een aantal
van hen is de Nederlandse taal de tweede taal. Wij willen dat alle kinderen de Nederlandse taal goed
beheersen en dat ze op alle gebieden in aanraking komen met de Nederlandse cultuur. We besteden
veel aandacht om de ouders bij school te betrekken en de samenwerking tussen thuis en school te
bevorderen.
Kinderen die behoefte hebben aan extra veiligheid, bieden wij aandacht, rust en een veilige omgeving.
Het beleid, de protocollen en de handelswijze zijn hierop aangepast. De contacten met ouders zijn
veelvuldig en direct.
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Wij zijn door de grote verscheidenheid in de mogelijkheid om uitgebreid gebruik te maken van elkaars
talenten en achtergronden. Onze school is sterk in het positief uitdragen van de multiculturele
samenleving. Ouders komen samen op school o.a. tijdens VVE bijeenkomsten, schoolfeesten en
introductiedagen. Voor de kennismaking met ouders en leerling maken wij veel tijd vrij.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Onze schoolpopulatie is het uitgangspunt voor de gekozen kernwaarden.
Vanuit onze drie kernwaarden formuleren we o.a. de gedragsverwachtingen binnen de school en
maken we ook de methodiekkeuzes.
De positief omschreven gedragsverwachtingen (SWPBS aanpak/ Schoolwide Positive Behavior
Support) zijn voor het plein, maar ook voor de gang, klas e.d. Het gewenste gedrag wordt beschreven
en geoefend met de leerlingen.
De kernwaarden zijn te zien in ons dagelijks handelen, staan in onze schoolgids en op onze website
beschreven.
https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-en-sociale-cohesie.html
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groepen 1 t.m. 4 om 12.00 uur vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Opmerking:
In verband met een continue rooster, blijven alle leerlingen op school.
De leerkrachten vangen de leerlingen tijdens de pauzes op, hieraan zijn geen kosten verbonden.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

studiedag

20 oktober 2021

Herfstvakantie

23 oktober 2021

studiedag

23 november 2021

studiedag

24 december 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

studiedag

07 maart 2022

studiedag

07 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

studiedag

25 mei 2022

studiedag

22 juli 2022

Zomervakantie

23 juli 2022

6.4

Tot en met

31 oktober 2021

08 mei 2022

04 september 2022

Wie is wanneer te bereiken?

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

Tijd(en)

Leerkrachten

ma t/m vrij

na 14.30 uur

Chantalle Possen - IB-er

ma - din - woe

8.30 - 16.30 uur

Sandra Manders - IB-er

din - don - vrij

8.30 - 16.30 uur

Jeugdconsulente

woe

11.30 - 12.30 uur

Leerkrachten zijn dagelijks bereikbaar voor vragen na schooltijd. Mocht een uitgebreider gesprek
noodzakelijk zijn, kunt u hiervoor een afspraak maken.

Schoolgegevens
Telefoonnummer school: 045-5713850
E-mail: info.eikenderveld@innovo.nl
Adres: Sint Angelastraat 11
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