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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool de Vink
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool de Vink
Kuyperbrink 12
2253VX Voorschoten
 0715763580
 http://www.basisschooldevink.nl
 info@basisschooldevink.nl

Schoolbestuur
Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord Hofland
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 230


Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Anne Bos

info@basisschooldevink.nl

De directeur staat in het schoolleidersregister PO en voldoet hiermee aan de scholingseisen. Een
afspraak maken kan door even binnen te lopen, te bellen of te mailen.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

230

2019-2020

Wij streven een stabiele omvang van 220-250 leerlingen na. Op de Vink plaatsen wij maximaal 30
kinderen in een groep. Hiervan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, maar slechts als de
samenstelling van deze groep dat toestaat. Bij de plaatsing van 4-jarigen in de kleutergroepen houden
wij rekening met de verdeling jongens-meisjes.

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.

Kernwoorden
Eigenheid

Betrokkenheid

(Zelf)ontplooiing

Respect

Verantwoordelijkheid

Missie en visie
Op de Vink staan we voor:
(Zelf)ontplooiing:
•
•
•

Groei door het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, gedrag en talenten.
Groei door het ontdekken en vormgeven van (persoonlijke) waarden en drijfveren.
Zelf leiden en richting geven aan je eigen ontwikkelingsproces.

3

Eigenheid:
•
•

Erkennen van ieder individu als uniek mens met een eigen karakter en persoonlijkheid, wensen,
dromen en behoeften.
Aanvaarden en waarderen van verschillen én overeenkomsten in sociale en culturele identiteit.

Betrokkenheid:
•
•

Emotionele verbondenheid met elkaar en onze schoolgemeenschap.
Mee denken, mee voelen, mee praten, mee beslissen, mee werken én samen vieren.

Respect:
•
•

Omzien naar anderen, de dieren, de dingen en de natuur.
Omzien naar jezelf.

Verantwoordelijkheid:
•

Op een weloverwogen en gewetensvolle manier het goede doen, oftewel; je taken en plichten
uitvoeren en afspraken nakomen.

Veiligheid:
•

Jezelf, anderen én je omgeving niet in gevaar brengen.

Op de Vink gaan we voor:
Opbrengstgericht en kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een doorlopende leerlijn. Wij verzorgen
onderwijs dat is afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Vanuit zicht op
de ontwikkeling van onze leerlingen, bieden wij hen de ondersteuning die zij nodig hebben. Zij krijgen,
in een veilige en moderne leeromgeving, een breed aanbod dat is gericht op hun verstandelijke, sociaalemotionele, motorische en culturele ontwikkeling. Dit doen wij met een professioneel team en in
nauwe samenwerking met de leerlingen zelf, hun ouders en onze partners. Wij reflecteren, met onze
leerlingen, ouders, medewerkers en partners op onze werkwijzen en resultaten en werken samen
systematisch aan verbetering.

Prioriteiten
Op de Vink vragen wij ons continu af: doen we de goede dingen én doen we de dingen goed. Het team
van de Vink heeft een hoge ambitie. Wij voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor opbrengstgericht
en kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een doorlopende leerlijn dat is afgestemd op de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit schooljaar gaan wij ons inzetten voor:
Ons onderwijs:
•
•

het verder ontwikkelen van het didactisch handelen van onze leerkrachten (EDI, onderzoekend
en ontdekkend leren en bewegend leren);
het uitvoeren van de schoolbrede aanpak ‘vergroten eigenaarschap en leermotivatie’;
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•
•
•

het ontwikkelen van een aanpak voor meertaligheid en 'Nederlands als tweede taal';
het verder versterken van ons rekenonderwijs (o.a. door het gedegen implementeren van de
nieuwe rekenmethode);
opstellen en invoeren van een doorlopende leerlijn ICT en mediawijsheid (onderdeel van de 21eeeuwse vaardigheden).

De aansturing van de organsatie:
•

het opstellen en uitvoeren van een uitgewerkt kader voor planmatige kwaliteitszorg (PDCAcyclus).

Identiteit
Basisschool de Vink is op 1 augustus 1995 ontstaan uit een fusie van een katholieke en een openbare
basisschool. De Vink is een katholieke/openbare school; de christelijke cultuur vormt de basis van onze
identiteit. Onze school is voor iedereen toegankelijk, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke en/of
sociaal-culturele achtergrond. Wij erkennen ieder individu als uniek mens met een eigen karakter en
persoonlijkheid, wensen, dromen en behoeften. Wij aanvaarden en waarderen de verschillen én
overeenkomsten tussen mensen. De Vink is een ontmoetingsplaats waar kinderen én hun ouders kennis
maken met een verscheidenheid aan achtergronden, culturen en denkbeelden. Zo worden onze
leerlingen goed voorbereid op het functioneren binnen de samenleving.
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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
Als een leerkracht ziek is, zoeken we een invalleerkracht. Dit kan een invaller uit onze invalpool zijn of
een collega-leerkracht. Bij het zoeken naar vervanging handelen wij volgens de stappen die we hebben
beschreven in ons protocol 'Vervanging leerkracht bij ziekte of verlof'. Dit protocol kunt u vinden op
onze website www.basisschooldevink.nl

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama

2.2

Muziek

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.
Leerlingen krijgen de vakken die wettelijk verplicht zijn. De verplichte vakken zijn:
•
•
•
•

Nederlands: taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen;
rekenen en wiskunde;
Engels (vanaf groep 1/2);
wereldoriëntatie zoals aardrijkskunde (vanaf groep 5), geschiedenis (vanaf groep 3), natuur &
techniek (vanaf groep 1/2), verkeer (vanaf groep 1/2);
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•
•
•
•

sociaal-emotionele ontwikkeling inclusief 'relaties en seksualiteit' (vanaf groep 1/2);
kunstzinnige en creatieve vorming: muziek, drama, handvaardigheid en tekenen;
bewegingsonderwijs;
levensbeschouwing: o.a.het bezoeken van 'heilige huisjes' van de wereldgodsdiensten.

Burgerschap zien wij als een manier van met elkaar omgaan waarbij de leerlingen worden uitgedaagd
na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. De ontwikkeling van burgerschap
komt in onze school ook dagelijks, op diverse manieren aan de orde. Denk hierbij aan lessen
wereldoriëntatie, levensbeschouwing, muziek en drama, PBS en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Maar ook binnen het jaarlijkse schoolproject en de verschillende culturele activiteiten zoals
museumbezoek, theater op school e.d.
Leerlingen moeten in 8 schooljaren tenminste 7.520 uur naar school; de eerste vier schooljaren
tenminste 3.520 uren en in de laatste vier schooljaren tenminste 3.760 uren. De 240 uur die overblijven,
kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Op de Vink hebben we er voor gekozen
om in de groepen 1/2 per week 2 uur en de groepen 3 en 4 per week 2 uur en 45 minuten extra
onderwijstijd in te roosteren.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Op de Vink willen we de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren. Wij richten daarom in de
groepen 1/2 een rijke leeromgeving in en stellen een beredeneerd onderwijsaanbod samen. Onze
aanpak wordt gekenmerkt door:
&bull; Ontwikkelingsgericht werken (OGO) vanuit een thematische aanpak met beweging, spel én
‘ontdekkend leren’ als basis voor activiteiten.
&bull; Handelings- en opbrengstgericht werken aan landelijke vastgestelde leerdoelen op alle
ontwikkelingsgebieden (Stichting Leerplan Ontwikkeling).
&bull; Stimuleren van de persoonlijkheidsontwikkeling (het omgaan met emoties, een positief
zelfbeeld en het aanleren van sociaal gedrag) en executieve functies (vergroten van zelfsturing en
zelfregulatie door het aanleren van denk- en leerstrategieën).
Zo ontstaat inspirerend en betekenisvol onderwijs en wordt een stevige basis gelegd voor de verdere
schoolcarrière en het goed kunnen functioneren in de maatschappij.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
In de groepen wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven op drie niveaus. De kerndoelen van het SLO en
de referentieniveaus voor taal en rekenen zijn voor ons richtinggevend. Voor kinderen die meer
aankunnen is er (vanaf groep 5) de plusgroep. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is er
remedial teaching en leesondersteuning.
Wij hebben vakdocenten voor bewegingsonderwijs, muziek en drama. Daarnaast stimuleren wij de
talentontwikkeling door het aanbieden van 'leerateliers' en 'doe- en ontdeklessen' voor de groepen 3
t/m 8.
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Vanaf groep 4 bezoeken de kinderen elk jaar een 'heilig huisje' van de wereldgodsdiensten.

2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Aula met podium
Handvaardigheidslokaal
Schoolkeuken

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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 niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
Op het moment dat een nieuwe leerling instroomt in de kleutergroep vindt er tussen de
peuterspeelzaal/kinderopvang en school een schriftelijke of mondelinge overdracht plaats.
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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 Vink werken we handelingsgericht en opbrengstgericht. Dat betekent dat we, op basis van de
verzamelde leeropbrengsten, planmatig en resultaatgericht werken aan het verhogen van de
onderwijsresultaten van alle leerlingen. We stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel leest u op welke wijze we dit doen, wie hierbij
allemaal betrokken zijn en welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende professionals
(binnen én buiten de school) hierbij hebben.
Op onze school is een ondersteuningsstructuur ingericht. De doelstelling van onze
ondersteuningsstructuur is het op zodanige wijze ondersteunen van alle leerlingen dat de ontwikkeling
van elk individueel kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied optimaal verloopt. Leerlingen
hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Op de Vink passen wij het onderwijs aan, aan de
verschillen tussen leerlingen. Binnen de ondersteuningsstructuur onderscheiden we vijf niveaus.
Onderdeel van onze ondersteuningsaanpak kan zijn:
•
•
•
•
•
•
•

observatie van de leerling door de IB’er;
een intern pedagogisch-didactisch onderzoek;
een gesprek tussen de leerling en de IB’er, de rekenspecialist of de dyslexiespecialist;
remedial teaching gericht op de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;
deelname aan de Plusgroep;
een individueel handelingsplan of individuele leerlijn voor een specifiek leer- of
ontwikkelingsgebied;
een begeleidingstraject of consultatie vanuit het ondersteuningsteam of het expertteam.

Wij werken hierbij intensief samen met externe deskundigen zoals de Ambulante Educatieve Dienst,
OnderwijsAdvies, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Praktijk Vergne, KDC Voorschoten, Impuls
Organisatie en Advies, Inzowijs, Praktijk Balans, Praktijk voor Logopedie Voorschoten, Ida praktijk voor
speltherapie, Kinderpraktijk Voorschoten en Praktijk Lorentz.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

6

Rekenspecialist

2

Remedial teacher

5

Leeskliniek

1

Plusgroep

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn op de Vink de belangrijkste waarden. Op basis van
deze waarden hebben wij heldere schoolregels en gedragsverwachtingen geformuleerd. Voorkomen is
namelijk beter dan genezen. Wij leren onze leerlingen deze waarden, de schoolregels én
gedragsverwachtingen aan. Hierbij wordt de aanpak van Positive Behavior Support (PBS) gevolgd. PBS
is een schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van goed gedrag om zo een veilig en positief
schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Op de Vink bevorderen we sociale veiligheid door te
investeren in pestpreventie. Jaarlijks worden daarom in alle groepen preventieve lessen voor sociale
veiligheid gegeven.ook gebruiken wij een driestappenreactie op ongewenst (pest)gedrag (de
zogenaamde stop-loop-praat routine). Ook gebruiken we de methode Leefstijl, die is gericht op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en ‘GRIP op de groep’.
Maar soms gaat het ook op de Vink mis. Wij streven er naar om grensoverschrijdend en pestgedrag
vroegtijdig te signaleren, goed te registreren en effectief aan te pakken. In ons Pestprotocol is
beschreven hoe we pesten op onze school aanpakken; wat wij onder pesten verstaan, hoe we omgaan
met meldingen van pesten, wie betrokken is bij de aanpak er van, wat we er aan doen én hoe we als
school hierover communiceren met leerlingen en ouders.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
SCOL.
We volgen het welbevinden van onze leerlingen via SCOL. Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale
competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Twee keer per jaar (najaar en voorjaar) vullen de
leerkrachten van groep 3 t/m 8 per leerling een vragenlijst in. In groep 6, 7 en 8 vullen ook de kinderen
een vragenlijst in, de LeerlingSCOL.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Wij hebben geen aparte anti-pestcoördinator. Wij hebben wel een gedragsspecialist op school.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Alkemade. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
v.vertrouwenspersoon@basisschooldevink.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De Vink wil, samen met ouders/verzorgers, het beste uit haar leerlingen halen. Op de Vink praten we zo
veel mogelijk ‘met’ in plaats van ‘tegen’ of ‘over’ leerlingen en hun ouders. In deze samenwerkingsvorm
heeft eenieder een wezenlijke bijdrage. Ouders/verzorgers bezitten waardevolle informatie over de
onderwijsbehoeften van hun kind. Daarnaast is het belangrijk dat ouders weten hoe zij het gedrag van
hun kind op school in positieve zin kunnen beïnvloeden en hoe zij thuis kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van hun kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Aan het begin van het schooljaar is er voor alle groepen een informatieavond voor ouders/verzorgers.
Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderwijsaanbod, de leeraanpak en de werkwijze in de groep
besproken. Twee keer per jaar is er een informele inloop-koffieochtend voor alle ouders waarbij de
directeur aanwezig is.
Aan het begin van het schooljaar vindt daarom altijd een 'kennismakings-' of ‘verwachtingsgesprek’
plaats. Doel van dit gesprek is het maken van afspraken over hoe school het beste kan inspelen op de
onderwijsbehoeften van de betreffende leerling. Tijdens het eerste rapportgesprek, begin februari,
wordt besproken welke afspraken zijn gerealiseerd, hoe het gaat met de leerling (zowel cognitief als
sociaal-emotioneel) en welke (aanvullende) afspraken er nog nodig zijn om de leerling vanuit thuis én
school goed te ondersteunen. In juni vindt het tweede rapportgesprek plaats. Daarin wordt
teruggekeken naar wat is bereikt.
Op de Vink maken we gebruik van Social Schools. Dit is een veilige en afgesloten communicatie-app
voor scholen en ouders. De leerkracht plaatst regelmatig berichten over de gang van zaken in de groep,
verslagen van bijzondere gebeurtenissen en de leerdoelen waaraan wordt gewerkt. Elke maand
ontvangen ouders (ook via Social Schools) een nieuwsbrief waarin de directeur hen op de hoogte
brengt van belangrijke ontwikkelingen en (nieuwe) afspraken.

Klachtenregeling
Overal waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Mocht er op de Vink iets misgaan dan
kunnen ouders/verzorgers ons hierop aanspreken. We gaan ervan uit dat zij met een klacht eerst naar
de betrokkene(n) gaan. Lukt dit niet dan kan een klacht worden ingediend bij de directeur. In laatste
instantie kan de klacht worden doorgestuurd naar het bestuur. Mocht er hierna nog geen oplossing zijn
gevonden dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling en kan de klacht officieel worden
ingediend bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) waarbij de Vink is
aangesloten.
Op de Vink is er een vertrouwenspersoon waarmee een klacht (vertrouwelijk) besproken kan worden.
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Samen wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon
iemand doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Die bespreekt vertrouwelijk
de klacht en ondersteunt bij eventuele verdere stappen.

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

•
•

De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten zoals als de
schoolreis, het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, Carnaval, het Paasontbijt en het zomerfeest.
Daarnaast zijn er veel ouders die onder en na schooltijd helpen bij bijvoorbeeld tutorlezen, begeleiden
van groepjes bij excursies, activiteiten in de klas en speciale projecten.
De medezeggenschapsraad (MR) bevordert het overleg tussen team, ouders en bestuur in het belang
van het goed functioneren van onze school. De MR heeft een voornamelijk toetsende en adviserende
rol in beleidszaken en moet instemming geven over beleidswijzigingen. De MR-leden worden voor een
periode van drie jaar gekozen via een openbare verkiezing. De MR bestaat uit een afvaardiging van de
ouders (oudergeleding) en van het team (personeelsgeleding). Jaarlijks worden ouders/verzorgers met
een jaarverslag op de hoogte gebracht van de activiteiten van de MR.

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 € 37,50
Daarvan bekostigen we:
•

Actiefeest (zomerfeest)

•

Carnaval

•

Pasen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolkamp groep 8

Onze school heft geen verplicht schoolgeld. Wel regelt de oudervereniging de vrijwillige bijdrage die
van elke ouder wordt gevraagd. Deze bijdrage wordt volledig besteed aan extra activiteiten voor uw
kind. De oudervereniging legt hierover aan het einde van het jaar verantwoording af.
Een enkele keer vragen we daarnaast een kleine bijdrage in de kosten van een uitstapje, bijvoorbeeld
voor het vervoer of de toegangsprijs. In groep 8 gaan de leerlingen drie dagen op schoolkamp. Ook
daarvoor wordt een extra bijdrage aan de ouders/verzorgers gevraagd.
De oudervereniging informeert de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar over de hoogte
van de bijdrage.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

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
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan, verzoeken we ouders/verzorgers ons hiervan op de
hoogte te stellen. Dat kan telefonisch (071-5763580) tussen 08.30 en 08.45 uur. Als een kind afwezig is
zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht, nemen wij contact op.
Als een kind op school ziek wordt, is het thuis beter af. We sturen uw kind pas naar huis als daarover
met ouders/verzorgers contact is geweest.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
De directeur kan verlof toekennen bij:
•
•
•
•

ziekte;
bezoek aan de dokter, tandarts, specialist e.d;
voor het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het
islamitisch offerfeest of het Suikerfeest, het hindoeïstisch Holifeest e.d.);
ter voorkoming van overbelasting van een vijfjarige kleuter;

Dit verlof kan via een briefje, telefonisch of een e-mail worden aangevraagd.
Voor het aanvragen van verlof om onderstaande redenen is vooraf toestemming nodig. Er is een
formulier beschikbaar dat (indien mogelijk) 6 weken van tevoren moet worden ingeleverd bij de
directeur.
•

•

als vakantie met het kind tijdens de schoolvakantie niet mogelijk is wegens de specifieke aard van
het beroep van één van de ouders/verzorgers. In alle andere gevallen is vakantie buiten de
schoolvakanties niet mogelijk.
Wegens andere gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld het voldoen aan een wettelijke
verplichting, verhuizing, huwelijk van familieleden, ernstige ziekte van familieleden, bevalling
van de moeder/verzorgster, overlijden van ouders, (groot)ouders of broers/zussen, van
ooms/tantes of neven/nichten, jubileum of andere gewichtige omstandigheden (met uitsluiting
van vakantieverlof).

De directeur van de school is verplicht vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school
houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij stemmen ons onderwijsaanbod op een systematische wijze af op de onderwijsbehoeften van onze
leerlingen (handelingsgerichtwerken) en richten ons op het behalen van meetbare doelen en resultaten
(opbrengstgericht werken). De kerndoelen van het SLO en de referentieniveaus voor taal en rekenen,
zijn voor ons richtinggevend. Op de Vink volgen we de leerresultaten van onze leerlingen nauwlettend
met behulp van een jaarlijks vastgestelde toetskalender. Voor de kleuters maken we gebruik van het
OntwikkelingsVolgModel (OVM). Naast de cognitieve ontwikkeling (geletterdheid, gecijferdheid en
wereldoriëntatie), wordt ook de ontwikkeling van het zelfbeeld en de emotionele ontwikkeling, de
spraak- en taalontwikkeling, de ontwikkeling op motorisch en zintuiglijk gebied en het speel- en
werkgedrag gevolgd. Als er twijfel bestaat of een kleuter het volgende schooljaar kan doorstromen
naar groep 3 kunnen ook Cito-toetsen worden afgenomen.
In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de Cito-toetsresultaten en de resultaten van methodetoetsen. Twee
keer per jaar worden Cito-leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen op het gebied van taal
(spelling/taalverzorging en woordenschat), lezen (technisch en begrijpend lezen) en rekenen. We
toetsen op niveau. Dat betekent dat sommige leerlingen een toets uit een later of eerder leerjaar
maken zodat we een goed beeld krijgen van het functioneringsniveau van de leerling. Aan het einde van
groep 8 nemen we de Centrale Eindtoets af.
De leerkrachten gebruiken de toetsresultaten om groepsoverzichten (met het onderwijsaanbod en de
didactische aanpak) op te stellen en/of bij te stellen. Om goed zicht te krijgen op de resultaten van de
school voert de IB’er minimaal één keer per jaar een schoolevaluatie uit.

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 leerlingen van de Vink maken de Cito-eindtoets al jaren achtereen beter dan de
scholenvergelijkingsgroep.
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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

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 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

6,3%

vmbo-b / vmbo-k

9,4%

vmbo-k

9,4%

vmbo-(g)t

6,3%

vmbo-(g)t / havo

6,3%

havo

6,3%

havo / vwo

28,1%

vwo

28,1%

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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Respect

Verantwoordelijkheid

Veiligheid

Kinderen gedijen het beste in een veilige omgeving. Een veilige school is een school waar leerlingen
met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij stimuleren
daarom positief en veilig gedrag bij iedereen die bij onze school betrokken is (kinderen, ouders,
medewerkers en partners). Zo ontstaat een positief en veilig schoolklimaat.
Wat verstaan we op De Vink onder een ‘veilige omgeving’?
Op De Vink kan iedereen zichzelf zijn. We voelen ons beschermd en gehoord op school. We gaan respectvol,
verantwoordelijk en op een veilige manier met elkaar om. We hebben aandacht voor elkaar en we helpen de
ander. En, gaat het eens mis…, dan lossen we dit samen op!

Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij gebruiken Positive Behavior Support (PBS) bij het creëren van een positief en veilig schoolklimaat.
PBS is een schoolbrede aanpak gericht op gedragsinterventie en ondersteuning. We hebben
verschillende gedragsverwachtingen geformuleerd die we aan alle leerlingen onderwijzen. Leerlingen
krijgen een beloning als zij het juiste gedrag laten zien. Ongewenst gedrag wordt op een positieve
manier gecorrigeerd. Voor (enkele) leerlingen die aanhoudend probleemgedrag laten zien, zijn er
individuele (gedragsondersteunende) handelingsplannen.

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.
Wij vragen ons continu af: doen we de goede dingen én doen we de dingen goed. Op verschillende
manieren verzamelen we daarom kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het verloop van onze
interne (onderwijs)processen, de resultaten van onze leerlingen en de mening van onze (professionele)
samenwerkingspartners. Deze informatie analyseren we, proberen we met elkaar te duiden en
vervolgens te vertalen naar verbetermaatregelen. Soms zijn dat kleine aanpassingen in afspraken,
protocollen of planningen. Een ander keer leidt dit tot een intensief traject met als doel het ontwikkelen
van nieuwe werkwijzen of het schoolbreed implementeren van nieuwe methodes of hulpmiddelen.
Hierbij schakelen we als nodig externe deskundigen in om ons te begeleiden en scholen.
We kiezen bij voorkeur oplossingen die ‘evidence based zijn’, oftewel: werkwijzen waarvoor bewijs
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beschikbaar is dat zij werken. Om dit te bepalen kijken we naar mogelijk wetenschappelijk bewijs,
meningen van experts en inzichten van ‘ervaringsdeskundigen’ zoals onze eigen leerlingen en hun
ouders, onze leerkrachten en collega scholen. Na het implementeren van verbeteringen, houden we
met elkaar vinger aan de pols (volgens de PDCA-cyclus). Intensieve verbetertrajecten worden
uitgebreid geëvalueerd. Onze werkwijzen en afspraken zijn vastgelegd in het ABC-boek. Zo zijn zij voor
alle medewerkers toegankelijk.
Het team van De Vink heeft een hoge ambitie. De leerkrachten voelen zich met elkaar verantwoordelijk
voor opbrengstgericht en kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zijn hierop aanspreekbaar. Het team
denkt actief en kritisch mee over plannen en ontwikkelingen en zet zich in voor het slagen er van. De
verbeterthema's voor de periode 2019-2023 zijn vastgelegd in het Schoolplan. Deze thema's worden
vervolgens verder uitgewerkt in Jaarplannen.
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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

-

08:45 - 12:15

13:00 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:45 - 12:15

13:00 - 15:00

-

Woensdag

-

08:45 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:45 - 12:15

13:00 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:45 - 12:15

13:00 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: groepen 1/2 zijn om 11:45 uur uit.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 3

woensdag en donderdag

Gymnastiek

Groep 4

maandag en donderdag

Gymnastiek

Groepen 5, 6, 7 en 8

maandag en woensdag

Gymnastiek

Groepen 1/2

minimaal 2 keer in de week

De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht. De leerkrachten van groep
1/2 geven zelf bewegingsonderwijs aan de kleuters.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Boter, Kaas en Overblijf, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind op school overblijven. De kinderen eten met
hun eigen leerkracht in de klas. De overblijfkrachten zorgen ervoor dat uw kind in een rustige omgeving
binnen of buiten kan spelen. Er wordt gezorgd voor voldoende speelmateriaal. Ook kunnen de kinderen
kiezen voor het stiltelokaal, waar ze in alle rust bijvoorbeeld even een boekje kunnen lezen. BKO vindt
het belangrijk dat de sfeer tijdens de overblijf prettig is en ieder kind zich veilig voelt.
De kosten van de tussenschoolse opvang worden door Stichting BKO in rekening gebracht. Voor het
schooljaar 2019/2020 zijn de kosten voor vaste dagen: € 1,55 per keer en voor incidenteel overblijven: €
1,85 per keer. Inschrijven voor vaste dagen bij de overblijf gaat via Stichting BKO.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021

Zie voor een volledig overzicht van vakanties, extra vrije dagen en dagdelen en de studiedagen onze
website www.basisschooldevink.nl.
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