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Voorwoord
In de schoolgids van Interconfessionele basisschool De Vredeburg leest u over de wijze waarop de
school vormgeeft aan het onderwijs en welke plannen de school heeft. Deze schoolgids geeft een
beschrijving van de school, het kwaliteitsbeleid, het onderwijskundig beleid en het personeel. De
schoolgids geeft voor inspectie, bestuur, team en ouders een duidelijk beeld over het onderwijs op onze
school en hoe we dat dagelijks vormgeven. De schoolgids is ook een wettelijk document, dat door het
bestuur ter verantwoording aan de inspectie wordt toegestuurd. Deze schoolgids is tot stand gekomen
in samenwerking met diverse geledingen binnen onze school waaronder het management, de
teamleden, de medezeggenschapsraad en de directie. Samen met hen is het schoolplan geworden
zoals het nu voor u ligt.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het team van ICBS De Vredeburg
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
ICBS De Vredeburg
Schuilenburg 88 Onderbouw / Spannenburg 2
Bovenbouw
2135GM/2135BT Hoofddorp
 0235571690
 http://www.devredeburg.nl
 directie@devredeburg.nl
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Extra locaties
ICBS De Vredeburg bovenbouw
Spannenburg 2
2135BT Hoofddorp
 023- 5571690

Schoolbestuur
Stichting Meer Primair
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 5.292


Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Frank van Bergen

directie@devredeburg.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

336

2018-2019

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
dynamisch

ambitie

vriendelijkheid

vertrouwen

structuur

Missie en visie
Missie: onze kernwaarden. Op De Vredeburg streven wij naar het verzorgen van kwalitatief goed en
eigentijds onderwijs, waarbij de leerkracht verschillen tussen kinderen accepteert, ze uitdaagt,
ondersteunt en vertrouwen geeft. Het gaat daarbij onder andere om de omgang met de kinderen, het
aansluiten bij de verschillende niveaus van kinderen en de manier waarop de leerkracht uitleg geeft.
Daarbij stemmen wij het onderwijsaanbod af op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Het
gaat daarbij ook over de organisatie in de groep en over de ontwikkeling van het team. Daarbij vragen
wij ons steeds af: “Doen wij de goede dingen… en … doen wij de dingen goed?” Onze missie is dan ook
op zoek te blijven naar passend en boeiend onderwijs voor onze leerlingen die verschillend zijn en op
verschillende manieren leren. Wij proberen dit te bereiken door allemaal te werken aan een school
waarin kinderen alle kansen krijgen om de kennis en vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben
om niet alleen te slagen op school, maar vooral voor het leven! De Vredeburg is een interconfessionele
basisschool waar les gegeven wordt conform een leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem is er
inhoudelijk en organisatorisch ruimte om inhoud te geven aan de verschillen die er zijn tussen de
leerlingen van dezelfde jaargroepen. Deze verschillen zijn terug te vinden in de hoeveelheid, wijze van
aanbieden en verwerking van de leerstof. Gedurende de basisschoolperiode leren de kinderen steeds
meer zelfstandig te werken.
Verbinding – vertrouwen – vriendelijkheid – verantwoordelijk – samen – ambitie – energiek –
triadeschool – ontdekken – dynamisch – stabiel – structuur - duurzaam
Visie: Wanneer ouders voor De Vredeburg kiezen, vertrouwen zij hun kind aan ons toe. Wij maken dit
vertrouwen waar, door zoveel mogelijk met ouders samen te werken op basis van respect,
gelijkwaardigheid, wederkerigheid en acceptatie. Opvoeden doe je samen. Dit betekent dat wij elkaar
wederzijds goed informeren en dat wij ouders regelmatig betrekken bij beleidsvoorbereidende zaken
die kind en ouder aangaan. Wij willen een school zijn waar kinderen en volwassenen met elkaar
omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Vriendelijkheid, dynamisch, ambitie, vertrouwen en
structuur zijn in dit verlengde de pijlers waar onze school op rust. Deze pijlers moeten gelden voor al
onze leerlingen, hun ouders of verzorgers, het team van leerkrachten en alle betrokkenen bij onze
school. In het kader hiervan werken we dagelijks vanuit de uitgangspunten van de Kanjertraining. Alle
leerkrachten zijn gecertificeerd Kanjertrainer. Ook is er veel aandacht voor burgerschap, sociale
integratie en duurzaamheid, omdat wij van mening zijn dat dit kan zorgen voor meer betrokkenheid
van de school en de leerlingen bij de samenleving en omgekeerd.

Prioriteiten
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ICBS de Vredeburg is een fusieschool (CBS de Wijngaard en RKBS Vredeburg), die dit schooljaar
gebruikt om zich te ontwikkelen richting een nieuwe school. En dit doen we op het gebied van :
* management
* teambuilding
* aanpassing van twee schoolculturen richting nieuwe schoolcultuur (ouders en kinderen)
* implementeren van de methodes
* besluit nemen over een nieuwe aanvankelijk leesmethode
* doorontwikkelen van de identiteit (interconfessioneel)
* het profileren van de school met als specialisatie muziek

Identiteit
De identiteit van De Vredeburg is een basisschool gebaseerd op een christelijke grondslag. De identiteit
van onze school uit zich in activiteiten rondom de christelijke feestdagen. Daarnaast wordt elke dag
gewerkt met de methode ‘Trefwoord’.’Trefwoord’ is een methode voor levensbeschouwelijke vorming
en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun
wereld. De methode bestaat zowel uit Bijbelverhalen als eigentijdse verhalen. Respectvol met elkaar
omgaan vinden wij heel belangrijk. Dit betekent dat er ruimte en respect is voor andere opvattingen.
Onze school verleent dan ook graag gastvrijheid aan iedereen die zich bij ons thuis voelt. Wij hechten
veel waarde aan het waarborgen van de christelijke identiteit. Daarnaast geven wij binnen ons
onderwijs ook structureel aandacht aan de andere wereldreligies.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
In samenspraak met de medezeggenschapsraad is een vervangingsprotocol opgesteld waarbij de
garantie van onderwijs ons uitgangspunt is.
Richtlijnen protocol:
1. Bij een ziektemelding trachten we eerst in te schatten hoe lang de vervanging noodzakelijk is.
2. De eventuele duocollega wordt benaderd voor vervangingswerkzaamheden in de eigen groep.
3. Indien niet beschikbaar wordt contact gelegd met de vervangers uit de vervangingspool.
4. Als er geen vervanging uit de vervangingspool kan worden ingezet, worden vervolgens eigen
vervangers benaderd (bijvoorbeeld parttimers).
5. De Directeur en IB-er zijn in hun ambulante tijd in principe niet voor vervanging beschikbaar.
6. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt de betreffende groep
thuis gelaten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:
- Niet de eerste dag.
- Alleen in het uiterste geval toe over gaan.
- Ouders schriftelijk op de hoogte stellen.
- Voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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

25 min

25 min

25 min

25 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Taal
Rekenen
Engels
Kanjertraining
Muziek
Levensbeschouwing

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 30 min

3 u 45 min

3 uur

3 uur

3 u 10 min

3 u 10 min

3 u 15 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

5 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

40 min

40 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
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Bewegingsonderwijs
1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

40 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 20 min

55 min

55 min

55 min

25 min

25 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Muziek
Schrijven
Verkeer

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Vlindertuin

De bibliotheek op de bovenbouwlocatie is gekoppeld aan de Bibliotheek Haarlemmermeer.
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
De school ontvangt via ouders van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf een overdrachtsverslag,
die “Peuterestafette” wordt genoemd. Hierdoor kunnen wij goed aansluiten op de behoeftes en
ontwikkeling van het kind. Als het kind enige weken op school is, nodigen wij de ouders uit voor een
eerste gesprek. Tijdens dit entreegesprek worden de eerste ervaringen, van de ouders en van school,
met elkaar uitgewisseld. Ook het ingevulde entreeformulier en de informatie uit de Peuterestafette
worden tijdens dit gesprek even doorgesproken. Mochten er vragen zijn dan kunnen leerkrachten na
toestemming van ouders altijd contact opnemen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Op De Vredeburg is ieder kind welkom. Verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking. Wij vinden
dat ieder kind een onderwijsplek met een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod en zoveel mogelijk
binnen de eigen leefomgeving en tussen de eigen vriendjes en vriendinnetjes verdient. Van iedere
leerling met een onderwijsbehoefte die buiten het plus-, basis-en breedte-aanbod van de school valt,
bekijken wij of het mogelijk is een passende onderwijsplek te bieden thuis nabij. Op de Vredeburg
streven wij naar het verzorgen van kwalitatief goed en eigentijds onderwijs, waarbij de leerkracht
verschillen tussen kinderen accepteert, ze uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft. Het gaat daarbij
onder andere om de omgang met de kinderen, het aansluiten bij de verschillende niveaus van kinderen
en de manier waarop de leerkracht uitleg geeft. Maar ook over de organisatie in de groep en over de
ontwikkeling van het team. Daarbij vragen we ons steeds af: ´Doen wij de goede dingen... en ... doen
we de dingen goed? Wij zetten onze onderwijsassistentes in voor extra ondersteuning binnen de
groepen of voor de kinderen met extra zorg. Ook hebben wij "het Leerplein" op onze school. Dit is voor
leerlingen die (hoog)begaafd zijn. Zij krijgen, o.l.v. onze (hoog-)begaafdheidsspecialist, extra uitdaging
naast het reguliere aanbod op maat. Zij leren daar leren. Ook bieden wij in alle groepen één keer per
week Engels aan. Juist om kinderen voor te bereiden op een maatschappij, waarbij de Engelse taal
steeds belangrijker wordt in het dagelijks leven. Muziek is ook één van de pijlers binnen onze school.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ook op deze manier kunnen uiten'.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

-

Intern begeleider

10

Klassenassistent

6

Onderwijsassistent

7

Rekenspecialist

-

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taalspecialist

-

Faalangstreductie training

-
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Hoewel pesten nooit geheel is uit te sluiten, proberen wij dit wel te voorkomen. De school biedt
duidelijkheid en veel structuur. Wij hebben een pestprotocol opgesteld, waarnaar wordt gehandeld als
er sprake is van pestgedrag. Om pesten te voorkomen, besteden wij veel aandacht aan de overdracht
van normen en waarden en wordt er gewerkt met de methode van ‘de Kanjertraining’. Eveneens wordt
gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling van het Kanjerinstituut.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
We gebruiken de sociale veiligheidslijsten van KanVas (Kanjertraining).

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Rijlaarsdam . U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via r.rijlaarsdam@devredeburg.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Geutjes. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
j.geutjes@devredeburg.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De hulp van ouders is haast niet meer weg te denken uit de school. In de loop der jaren zijn er op school
diverse activiteiten opgezet, die nog steeds doorgang kunnen vinden, mede dankzij de ouders. De
Evenementen Commisssie is een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. De EC
vertegenwoordigt de ouders en de leerlingen in de contacten met school en organiseert, in
samenwerking met de school, veel activiteiten.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Elke donderdag of vrijdag wordt de "Flits" verstuurd naar ouders. Hierin staat algemene informatie in
over activiteiten op school. Daarnaast mailen de leerkrachten regelmatig allerlei zaken omtrent de
verschillende groepen naar de ouders. Ook worden ouders via de schoolapp: "SchoolsUnited" op de
hoogte gehouden van wat er in de groep van hun kind gebeurt.

Klachtenregeling
Sinds 1 augustus 1998 is het verplicht om te beschikken over een klachtencommissie. Dit vinden wij een
goede zaak, want schoolbesturen en scholen worden steeds meer aangesproken op hun kwaliteit. Soms is
het handelen of nalaten ‘klachtwaardig’. Waar dat zo is, heeft de klager de mogelijkheid om daadwerkelijk
een klacht in te dienen. De (vertrouwens) contactpersoon volgt hierbij de voor Meer Primair opgestelde
klachtroute. De Stichting Meer Primair is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Zie website
Meer Primair.
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn
over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan: de communicatie vanuit de school, de manier
waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan er vanuit dat we de
meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid
deze te uiten naar de school: naar de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in de klas, naar de
schoolleiding als het gaat om klas- overstijgende onderwerpen. Als u er met de leerkracht en de
schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan
kunt u deze ten slotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze
Klachtencommissie. In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door
de contactpersoon e/o de extern vertrouwenspersoon.
Klachten ongewenste omgangsvormen:
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de
ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u
informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in contact met de externe
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vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.
Nuttige adressen:
De contactpersoon is werkzaam op de school.
naam contactpersoon: José Geutjes telefoonnummer :023-5571690
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht.
Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de
klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.Pieter de Wit,
werkzaam bij Onderwijs Advies 0182 55 64 99 p.dewit@onderwijsadvies.nl / tel
Schoolbestuur
Meer Primair 023 554 23 51 https://meerprimair.nl/
Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie, per adres Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD
Utrecht, telefoon 030 280 95 90, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl. De volledige klachtenregeling,
waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding.
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur: Centraal meldpunt telefoonnummer 0900 111 31 11 (lokaal tarief) weekdagen
van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen
zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk
sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van
aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Bij de volgende groepsactiviteiten kan uw hulp gevraagd worden: leesondersteuning, computerhulp,
crea, spelletjesmiddagen bij de kleuters, vervoer bij excursies, schoonmaak van de leermiddelen en het
lokaal en assistentie bij het techniekcircuit. In samenwerking met de school neemt de Evenementen
Commissie actief deel in vele werkgroepen zoals de Sportcommissie. De Evenementen Commissie
coördineert (buitenschoolse) sportactiviteiten, zoals schoolreis en themadag, sportdag, Sint, Kerst,
Pasen en Carnaval.
Groepsouders:
Aan het begin van elk schooljaar worden er per groep bij voorkeur twee ouders in de onderbouw en een
ouder in de bovenbouw gekozen tot groepsouders. Zij zijn de verbinding tussen de leerkracht en de
andere ouders. Als bij een gebeurtenis de hulp van ouders nodig is, zullen de groepsouders andere
ouders benaderen. Deze ouders zijn geen klankbord voor klachten.

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 € 67,50
Daarvan bekostigen we:
•

schoolkamp gedeeltelijk

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Schoolongevallenverzekering: Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen van de school een basisscholierenongevallenverzekering afgesloten. Alle leerkrachten en begeleidende ouders zijn bovendien
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Wanneer leerlingen in een auto zitten, kan bij schade of
een ongeluk een beroep worden gedaan op de WA-verzekering van de veroorzaker. Wanneer de
veroorzaker een leerkracht of begeleidende ouder is, dan is deze extra verzekerd bij de KBO via een
schadeverzekering inzittenden. In overleg met de EC en de medezeggenschapsraad is besloten om
deze kostenpost te betalen uit de pot Ouderparticipatie uit de financiële exploitatie van de school.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
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toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind door ziekte of om andere redenen verhinderd is de lessen te volgen, dient u dit tussen
08.00 - 08.45 uur telefonisch aan de school te melden. In verband met mogelijk besmettingsgevaar,
vragen wij u te melden om welke ziekte het gaat. Wanneer een leerling zonder opgaaf van reden niet
op school verschijnt, zal er in de loop van de ochtend contact worden opgenomen met de ouders.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Zie bijlage 'buitengewoon verlof'
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed mogelijk te volgen, worden vorderingen zorgvuldig
geregistreerd. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het digitale zorgdossier. In de
kleutergroepen wordt gewerkt met observatielijsten. In de groepen 3 t/m 8 worden toetsen afgenomen
die horen bij de gebruikte leermethodes. Door goed te volgen, kunnen wij werk en uitleg tijdig
aanpassen aan wat nodig is voor het kind. Ook wordt op onze school gebruik gemaakt van het Cito
Volgsysteem primair onder- wijs (het leerling- en onderwijsvolgsysteem). De scores van deze toetsen
zijn landelijk genormeerd, zodat de school de leerresultaten van het onderwijs kan vergelijken. De
scores worden aangeduid in niveaus, die weergeven of het behaalde resultaat op de toets hoger, lager
of juist gemiddeld is ten opzichte van leeftijdgenoten. Voor groep 2 zijn deze toetsen gericht op de taalen rekenvaardigheid. Voor groep 3 t/m 8 zijn dit onder andere toetsen op het gebied van technisch
lezen, begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, spelling en rekenen. Naast de leerontwikkeling
volgen wij de leerlingen ook nauwgezet ten aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ook voeren wij gesprekken met ouders en kinderen (vanaf groep 5) over de voortgang. In de bijlage
leest u hoe deze gesprekscyclus is opgebouwd.

5.2

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.
De resultaten zijn van de oude school: RKBS Vredeburg. Sinds augustus 2019 zijn we gefuseerd met
CBS de Wijngaard.
In de bijlage staat de analyse eindopbrengsten en uitstroom naar het VO voor ICBS De Vredeburg 20182019.
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

9,1%

vmbo-k

4,5%

vmbo-(g)t

27,3%

havo

27,3%

havo / vwo

9,1%

vwo

22,7%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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vertrouwen

sociale redzaamheid

burgerschap

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Vanuit de kanjertraining vullen alle kinderen van de
groepen 5 t/m 8 de lijsten voor sociale veiligheid in. Bij de afname van deze sociale veiligheidslijsten
wordt er gekeken naar de volgende onderdelen: Welbevinden, veiligheidsbeleving, ondervindt
agressie, angst voor agressie, klas ziet problemen en de leerkracht treedt op. Na de afname worden
deze lijsten geanalyseerd door de Intern Begeleiders en Kanjercoördinator. Hier gebruiken wij ook de
adviezen vanuit het KANVAS voor.
ICBS de Vredeburg valt op deze onderdelen binnen de score: Net zo veilig als de normgroep tot Vaklt in
de veiligste 20 % van de normgroep. Het onderdeel welbevinden en veiligheidsbeleving komt in de
lessen van de Kanjertraining terug. Op ICBS De Vredeburg blijven wij de kinderen wel monitoren op dit
gebied door jaarlijks deze vragenlijsten af te blijven nemen. Door zit onderdeel regelmatig te
observeren en analyseren verwachten wij dat onze leerlingen, leerlingen zijn vol zelfvertrouwen,
zichzelf kunnen evalueren, respectvol om kunnen gaan met elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Hoewel pesten nooit geheel is uit te sluiten, proberen wij dit wel te voorkomen. De school biedt
duidelijkheid en veel structuur. Wij hebben een pestprotocol opgesteld, waarnaar wordt gehandeld als
er sprake is van pestgedrag. Om pesten te voorkomen, besteden wij veel aandacht aan de overdracht
van normen en waarden. We werken op school met de Kanjertraining, een methode gericht op de
sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Aan de hand van thema’s worden gesprekken
gevoerd, oefeningen en activiteiten gedaan. Vertrouwen, sociale redzaamheid en burgerschap zijn
belangrijke kernwaarden bij de lessen van de Kanjertraining. Aan het begin van elk schooljaar
worden de Kanjertraining-afspraken met de kinderen besproken en ondertekent. Deze zijn zichtbaar in
alle groepen. Deze regels gelden onder schooltijd, maar we verwachten dat ze ook invloed hebben op
de manier waarop je na schooltijd met elkaar omgaat. Iedere leerkracht die werkzaam is
op De Vredeburg, volgt de basistraining en houdt vervolgens zijn licentie bij door het volgen van
nascholing, om zo de volledige licentie te behalen. Ook de medewerkers van de TSO (Tussenschoolse
opvang) krijgen drie keer per jaar een training.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Zoals in de missie van de school staat, stelt de school zichzelf voortdurend vragen als; doen wij de
goede dingen en doen wij de dingen goed? Deze vragen stelt de school zich, omdat zij haar onderwijs
wil verbeteren en vernieuwen in het belang van de kinderen. In dit proces bepaalt de school haar
doelstellingen, realiseert en bewaakt ze, waarbij doorlopend verbeterd, bijgesteld en beoordeeld
wordt. De volgende beleidsterreinen komen daarbij aan de orde: 1. onderwijs 2. organisatie 3.
personeel 4. huisvesting 5. financiën.
Deze vijf onderdelen vormen de basis van het instrument voor kwaliteitszorg dat de school hanteert.
Elk van de genoemde vijf beleidsterreinen wordt systematisch besproken en bekeken.
- afspraken die gemaakt zijn op school over de manier van lesgeven: Op ICBS De Vredeburg wordt
lesgegeven in de heterogene groepen 1 en 2 en in de homogene groepen 3 tot en met 8. Om de
onderwijstijd zo efficiënt mogelijk te benutten, wordt in de klas gewerkt op drie niveaus
- de manier waarop de school in kaart brengt of dat goed gaat:
*Scholen met Succes (peiling onder ouders/leerkrachten/leerlingen): het in kaart brengen van;
schoolklimaat, pedagogisch klimaat, werkklimaat, communicatie, management,
leerstofaanbod/leermiddelen organisatie, gebouw, arbeidsvoorwaarden en loopbaanmanagement.
*Scholen met Succes: meten van sociale veiligheid bij onze leerlingen.
*KANVAS: meten van opbrengsten van veiligheid bij onze leerlingen.
*ParnasSys: in beeld brengen van de opbrengsten op Midden en Eind niveau van leerlingen in relatie
tot de landelijke norm. (internbegeleiders, leerkrachten en directie)
*EindToets CITO: in kaart brengen van het niveau van onze leerlingen in de groepen 8 alsmede van de
totale groepen en in kaart brengen van de opbrengsten van elk vakgebied.
*Kwaliteitsgesprek College Van Bestuur: gezamenlijke kijk en evaluatie onderwijs kwaliteit.
- professionalisering van leraren: alle leerkrachten scholen. Dit kan gebeuren extern en intern op
individueel of groepsniveau. Meer Primair werkt met Hoofdpoortacademie met meer dan 200
cursussen waar men zich jaarlijks op kan inschrijven. Een aantal leerkrachten hebben een post-HBO
studie afgerond. Daarnaast is onze school een Kanjerschool waar als voorwaarde is gesteld dat
iedereen zich schoolt op dit gebied.
- verbeterthema’s waar de scholen het komend jaar aan gaat werken: in het schoolplan staan op het
eind van hoofdstuk 7 de beleidsvoornemens voor dit jaar en komende jaren.
Voor een volledig beeld verwijzen wij u door naar de bijlage. Het schoolplan 2019-2023 van ICBS De
Vredeburg.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:15

15:15 - 18:00

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:15

15:15 - 18:00

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:15

-

12:15 - 18:00

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:15

15:15 - 18:00

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 11:45

13:00 - 15:15

15:15 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Maandag: BB locatie: 8:20u - 11:45u/13:00u - 15:05u
Woensdag: BB locatie: 8-20u - 12:05u

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

maandag/donderdag/vrijdag

De kinderen krijgen twee keer per week gym van de vakleerkracht.
De kleuters krijgen twee keer per week gym van de eigen leerkracht.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKH, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met SKH, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKH, in en buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Pasen

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinksteren

31 mei 2020

01 juni 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020

Studiedagen-organisatiedagen:
vrijdag 4 oktober 2019
maandag 14 oktober 2019
maandag 25 november 2019
maandag 10 februari 2020
vrijdag 29 mei 2020
woensdag 17 juni 2020

22

© 2019

