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Voor u ligt de nieuwe schoolgids van openbare jenaplanschool Het Vlot.   

Waarom een schoolgids voor ouders?   

Scholen verschillen. In manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben 
verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat en hoe wij één en ander 
trachten te realiseren. Ook leest u wat u van ons mag verwachten.   Wij zien onderwijs als een proces 
dat voortdurend aan verandering en vernieuwing onderhevig is. Daarom houden wij niet alleen de 
landelijke ontwikkelingen bij, maar kijken we ook kritisch in de spiegel. Door naar ons zelf te kijken, 
komen we er achter op welke onderdelen wij ons kunnen verbeteren. In dit proces van zelfevaluatie 
spelen ook ouders en kinderen een belangrijke rol. Zij verschaffen ons regelmatig informatie waar wij 
ons voordeel mee kunnen doen.   In deze gids vertellen wij u: 

-          hoe wij de doelstellingen die de wet op het primair onderwijs ons stelt realiseren -          welke 
methoden wij daarbij hanteren 

-          wat wij daarmee beogen 

-          hoe wij met elkaar omgaan

-          wat wij van de leerkrachten, de kinderen en u verwachten     

De medezeggenschapsraad van onze school is betrokken bij de samenstelling van deze schoolgids.  

Mocht u na het lezen van onze schoolgids nog vragen of suggesties hebben, dan willen wij deze graag 
van u horen.     

Madeleine van Noordt Wieringa 

Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Jenaplanschool het Vlot
Oosthoef 3-5
2804ST Gouda

 0182530790
 http://www.jenaplanschoolhetvlot.nl
 info@jenaplanschoolhetvlot.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Madeleine van Noordt Wieringa m.vannoordtwieringa@stichtingklasse.nl

directie ondersteuning Margreet Zondag m.zondag@stichtingklasse.nl

De directeur, Madeleine van Noordt Wieringa, is aanwezig op maandag en donderdag en om de week 
op woensdag

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Klasse
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 2.745
 http://www.stichtingklasse.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij St Samenwerkingsverband PO Midden Holland.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

27

2018-2019

Door een fout in de uitwisseling met Bron klopt ons leerlingaantal niet.

Op 1 oktober 2018 was dit 109

Kernwoorden

Jenaplanschool

veilig klimaatgesprek, werk, spel, viering

groene omgeving kleinschalig

Missie en visie

Op onze Jenaplanschool werken wij in groepen waarin kinderen zitten van verschillende leeftijden. We 
leren van en met elkaar. Kinderen werken bij ons met een weektaak die ze zelf plannen, ze kunnen hier 
ook op aangeven wat ze zelf willen leren en ontdekken. Samen werken en samenwerken vinden wij erg 
belangrijk, we voeden kinderen op tot zelfverantwoordelijke mensen.

Prioriteiten

In het komende jaar willen wij de missie en visie van Het Vlot aanscherpen. Wat voor school willen wij 

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.

3



zijn en hoe maken wij dat zichtbaar aan de buitenwereld. Daarbij is ook de input van ouders en kinderen 
van belang.

Bij de ingangen hangen nu al mooie borden en sprekende foto's over spel, werk, gesprek en viering, de 
vier pijlers van het jenaplanonderwijs. Borden alleen is echter niet genoeg; wij willen met de borden 
aangeven dat dit is waar wij voor staan. Op deze manier willen wij het jenaplanonderwijs vormgeven.

De spil van het jenaplanonderwijs is wereldoriëntatie (WO). Wat je leert moet immers in de context van 
de wereld om ons heen gezien worden. Wij hebben gekozen voor het werken met WO-LOS. LOS staat 
voor Leren door Onderzoek en Samenwerking. In deze methode zitten 25 thema's die aansluiten bij de 
kerndoelen van wereldoriëntatie. Scholen kunnen ook eigen thema's toevoegen. Dit sluit prima aan bij 
de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs waar we immers regelmatig werken aan projecten.

Identiteit

De missie van jenaplanschool het Vlot sluit aan bij de jenaplangedachte die uitgaat van het 
uitgangspunt “ieder kind is uniek”. 

Jenaplanschool het Vlot wil kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfverantwoordelijke 
medeburgers. Onze jenaplanschool heeft als belangrijke kernwaarde het ontwikkelen van de talenten 
van kinderen op vele gebieden. Hiervoor richten wij ons op het kind en zijn of haar mogelijkheden en 
sluiten we hierbij aan.

Aan het jenaplanonderwijs liggen twaalf specifieke, concrete en onderscheidende kenmerken ten 
grondslag waarbij relaties de meest essentiële zijn: relatie met jezelf, met de ander en het andere en 
met de wereld om je heen. 

4



2x in de week krijgen kinderen les van de vakleerkracht gym. Verder worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd door de brede school Gouda.

Ook doen wij mee met Schooljudo. Elk voorjaar worden er vier lessen verzorgd waarbij niet alleen de 
sport centraal staat, maar vooral ook de waarden daarachter; samenwerking, respect, beheersing, 
plezier, vertrouwen, weerbaarheid en discipline.

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

Verlof personeel

Vervanging bij verlof of ziekte van de leerkracht is in deze tijden lastig. Er is een tekort aan leerkrachten 
en dat is voelbaar.

Wij zijn aangesloten bij een invalpool. Niet altijd kunnen zij invallers regelen, maar als er leerkrachten 
zijn dan kunnen wij daar een beroep op doen.

Vaak lukt het ons om vervanging te regelen door eigen personeel. Leerkrachten die parttime werken en 
een extra dag willen werken. Dit kunnen leerkrachten van onze eigen school zijn, maar ook 
leerkrachten van andere scholen van Stichting Klasse.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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2.2 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

Jenaplanonderwijs
25 u 45 min 25 u 45 min

De groepen 1-2 hebben dezelfde onderwijstijd als de overige groepen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Wij werken in gesloten stamgroepen. Dat betekent dat de kinderen in hun eigen groep de instructie 
krijgen. In de ochtend ligt de nadruk op de vakken als taal, lezen en rekenen. In de middag werken wij 
meer projectmatig, waarbij wij het geleerde toe willen passen in praktische situaties. Daarnaast is het 
voor de kinderen mogelijk om dan eigen leervragen te stellen; wat wil ik leren en hoe pak ik dat aan. 

Uiteraard ondersteunt de leerkracht hierbij door b.v. de kinderen te leren de juiste vragen te stellen.

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

Jenaplanonderwijs
25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Buitenschoolse opvang

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 

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.
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kinderdagverblijf in de buurt van de school, De Schaapskooi. We gebruiken daarbij 
Peuterplein/Kleuterplein.
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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.

Jenaplanschool Het Vlot is een reguliere basisschool. Wij bieden extra ondersteuning aan kinderen met 
dyslexie. 

Onze school is rolstoelvriendelijk en heeft ook een aangepast toilet. 

Wij Kunnen kinderen met een speciale onderwijsbehoefte opvangen, maar kijken per kind wat voor ons 
haalbaar en voor het kind goed is.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Vanuit het jenaplanonderwijs worden sociale vaardigheden regelmatig besproken in de kring. Bij het 
laatste inspectiebezoek is dat voldoende bevonden.

Toch willen wij hier nog meer een doorgaande lijn in zien en daarom hebben we gekozen voor de 
Kanjertraining. Komend jaar zal deze methode worden ingezet.

Wij werken daarnaast met een gedragsprotocol. Dit protocol zal worden herschreven naar de 
Kanjermethode.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas en Bosos.

8



Bij de kleuter werken wij met het observatiesysteem van Bosos. Alle doelen die de kleuters behoren te 
halen, inclusief de sociaal emotionele, zijn hierin beschreven.

Vanaf groep 3 werken we met de vragenlijsten van de Kanjertraining; KanVas genaamd. Twee keer per 
jaar vult de leerkracht per kind een vragenlijst in. Vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen twee keer per 
jaar een vragenlijst in.

De uitslagen worden besproken met de intern begeleider. Mochten er bijzonderheden worden 
gevonden dan wordt dit besproken met ouders.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen naar de vertrouwenspersoon of een leerkracht/medewerker die ze vertrouwen.
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Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Meningsverschillen zijn dan 
ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg opgelost. Soms is een meningsverschil van dien 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De ouders worden op veel manieren geïnformeerd over de school en het onderwijs: 

Jaarkalender 

In de eerste week na de zomervakantie krijgen de ouders een uitgebreide jaarkalender. Deze 
jaarkalender bevat de veranderingsgevoelige informatie van de schoolgids. 

Informatieavonden 

Op deze avonden informeren de leerkrachten de ouders over allerlei zaken betreffende de dagelijkse 
gang van zaken in de klas. 

Social Schools 

Ons meest gebruikte communicatiesysteem communicatiesysteem is Social Schools. Door middel van 
deze app wordt u op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken op school en in de groep. 

Website 

Het Vlot heeft de beschikking over een website. Op deze website is veel informatie te vinden over de 
dagelijkse gang van zaken. Ook aanmeldingsformulieren en de jaarkalender zijn vanaf de site te 
downloaden. 

Mail

Vanuit ons administratiesysteem (Parnassys) kunnen wij mails versturen naar individuele of groepen 
ouders.

Uiteraard staan wij ook open voor persoonlijk contact.

Ouderbetrokkenheid is binnen het jenaplanonderwijs een belangrijke factor. Dat gebeurt op vele 
manieren. 

Als school zijn wij er trots op dat veel ouders ons willen ondersteunen. Iedere school, maar zeker een 
jenaplanschool, heeft de hulp van ouders nodig. Wij vinden het van groot belang om samen met de 
ouders te zorgen voor het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen. Samen kunnen we kwalitatief 
betere activiteiten ontplooien die de kinderen ten goede komen. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Er zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad van Het Vlot. Zij volgen de school op 
beleidsmatig niveau en vertegenwoordigen daarbij de ouders.

Daarnaast is er een ouderraad die de organisatie van feesten en activiteiten op zich neemt. Zij beheren 
ook de ouderbijdrage.

Er zijn ook ouders die assisteren bij het werken met computers, bij het lezen in groepjes. Tevens zijn er 
zeer veel ouders die zich opgeven als begeleider voor uitstapjes, museumbezoek, bibliotheekbezoek, 
etc.

Komend jaar zal een groep ouders meedenken over de visie ontwikkeling van Het Vlot. Daarnaast 
willen wij ouders betrekken bij het vormgeven van onze koers voor de komende 5 jaar.

Elk jaar functioneert een groep ouders als pleinwacht tussen de middag.

aard, of heeft iemand een zo negatieve ervaring dat de betrokkene een klacht in wil dienen. Die 
mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de 
school betrokken is in te zien op www.stichtingklasse.nl. 

Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de leiding van de 
school of het College van Bestuur van Stichting Klasse (Karnemelksloot 110, 2806 JB Gouda, tel. 0182- 
622711). Mogelijk kan de klacht dan alsnog opgelost worden. 

Stichting Klasse is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht 
en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het College van 
Bestuur van Stichting Klasse en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het College van Bestuur 
neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke 
beslissing. 

Een klacht kan bij het College van Bestuur Stichting Klasse of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC 
worden ingediend. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, 
telefoon 030- 2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen 
www.onderwijsgeschillen.nl of een email sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl 

De functie van vertrouwenspersoon op school is op dit moment vacant. Wij hopen die zo spoedig 
mogelijk an te stellen.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 75,00

Daarvan bekostigen we:

• Eindfeest groep 8

• Koningsspelen

• Paasontbijt

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Het schoolreisje wordt deels betaald uit de ouderbijdrage, maar dat is niet voldoende. Ouders dragen 
dan nog iets extra's bij.

Het schoolkamp wordt apart betaald door ouders.

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.

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;

4.3 Schoolverzekering

Dit betreft een ongevallenverzekering die de stichting voor alle scholen heeft afgesloten.
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen 's ochtends vóór 08.30 uur hun kind telefonisch ziek melden.

Ooko is het mogelijk om een absentie in te voeren middels Social Schools. Ook dat graag vóór 08.30 
uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Bij de directie zijn formulieren voor vakantie buiten de schoolvakantie en formulieren voor overig 
verlof.

Wij hanteren de regels van de onderwijsinspectie bij het toekennen van het verlof.

• 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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Onze zorg betreft alle kinderen: kinderen die meer aankunnen, uitgedaagd moeten worden, kinderen 
die een eigen leerstrategie gebruiken en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en 
ambities van onze school als het gaat om het bieden van passend onderwijs. Dit document is ter inzage 
op school aanwezig. 

De intern begeleider: De school beschikt over een intern begeleider (IB’er) voor 2,5 dagen in de week. 
De IB’er draagt verantwoordelijkheid voor de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Zij volgt 
samen met de leerkrachten de ontwikkelingen van deze kinderen en coördineert de specifieke zorg als 
dit nodig is. Hiernaast draagt zij zorg voor het monitoren van alle kinderen op leer- en sociaal-
emotioneel gebied. Samen met de leerkrachten wordt regelmatig gesproken over de groep en over de 
individuele kinderen, hieruit volgt afstemming op de behoeftes van het kind. 

Kind volgsysteem 

De ontwikkeling van ieder kind wordt gevolgd. De instrumenten om deze ontwikkeling te volgen 
noemen we het kind volgsysteem. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 werken wij met Bosos; 

� Beredeneerd aanbod 

� Observeren 

� Signaleren 

� Opbrengst gericht 

� Specifiek voor jouw praktijk 

Dus het doel van BOSOS is: komen tot een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren 
en opbrengsten goed in kaart brengen die specifiek zijn voor de praktijk. Zo kan de leerkracht het 
leerstofaanbod aanpassen aan de mogelijkheden van de leerlingen en aan de mogelijkheden van de 
klas. 

Daarnaast wordt in januari de leesvoorwaardentoets afgenomen bij de kinderen van groep 2.

In de groepen 3 tot en met 8 worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden met behulp van 
toetsen. We onderscheiden hierin twee soorten toetsen: de methode gebonden toetsen en de 
methode-onafhankelijke toetsen. De methode-onafhankelijke toetsen behoren tot het zogenaamde 
CITO-kind volgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO, het Centraal Instituut voor Toets 
Ontwikkeling en worden halverwege en aan het einde van het schooljaar afgenomen. 

Van ieder kind is er een kind dossier. In dit dossier worden de resultaten van toetsen, eventuele 
gegevens van speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapportgegevens van de verschillende 
leerjaren bewaard. Naast het volgen van de leerresultaten volgen wij het welbevinden van onze 
kinderen. Ieder jaar vullen de leerkrachten en de kinderen vanaf groep 5 daarvoor de vragenlijsten van 
KanVas in. De resultaten hiervan kunnen aanleiding zijn voor individuele gesprekken met de kinderen 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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en/of ouders. Elk dossier valt onder de wetgeving met betrekking tot privacybescherming.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

In 2018 zijn wij van de Cito overgestapt naar de IEP toets. Sinds enkele jaren is de Cito eindtoets niet 
meer verplicht en mogen wij een keuze maken uit meerdere toetsen. De IEP vinden wij kindvriendelijk 
en en duidelijk. Daarom hebben wij voor deze toets gekozen.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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.

5.3 Schooladviezen

Schooljaar 2018-2019

Uitstroom            Aantal

VWO                    1       

Havo                    4      

VMBO-TL/HAVO     5

VMBO-TL               2
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 5,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,8%

vmbo-(g)t 5,9%

havo 58,8%

vwo 17,6%

VMBO-GT              1     

VMBO lager           1       

Praktijkonderwijs   0       

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.

respect voor elkaar

positiviteitSamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Er is behoefte aan een doorgaande lijn op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. We hebben 
daarom besloten komend jaar te starten met de Kanjertraining. Hiervoor zijn 3 studiedagen vastgelegd 
en op 3 oktober is er een ouderavond gepland hierover.

De Kanjertraining beschrijft de methode als volgt:

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we 
een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je 
handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed 
en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent 
van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. 
Kortom je bent een kanjer.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

5.5 Kwaliteitszorg

Vorig schooljaar is er gekozen voor WO-LOS. Wereldoriëntatie is immers de spil van het 
jenaplanonderwijs. Dit jaar zijn wij voortvarend hiermee aan de slag gegaan. Regelmatig bespreken wij 
het in het team.

Een ander thema is gedrag. Hoe kunnen wij kinderen met ander gedrag toch op de goede manier 
blijven begeleiden. Met het hele team volgen wij de Kanjertraining en dit zal de doorgaande lijn binnen 
de school worden.

Het goed vormgeven van het jenaplanonderwijs is een continu proces waar wij ook dit jaar weer 
aandacht aan zullen geven. Het bewaken van de doorgaande lijn binnen de school is hierbij het 
uitgangspunt. Hiervoor blijven we niet op onze eigen school, maar bezoeken we ook jenaplanscholen 
elders. Met 3 andere jenaplanscholen hebben we een samenwerking gebaseerd op het leren van elkaar. 
Er vinden collegiale consultaties plaats en er is een paar keer per jaar overleg.

Omdat wij overgaan op 2-jarige stamgroepen is het extra belangrijk te kijken naar de uitgangspunten 
van het jenaplanonderwijs. De drie rollen (meester, gezel en leerling) moeten ook in de 2-jarige 
groepen de ruimte krijgen.

Het volgen van de onderwijsresultaten doen wij middels Leeruniek. Ook dit staat regelmatig op het 
programma om samen naar te kijken. 

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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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Karekiet stichting Quadrant, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Karekiet Stichting Quadrant, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30 14:30 - 18:00

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30 14:30 - 18:00

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30 14:30 - 18:00

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30 14:30 - 18:00

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3 t/m 8 maandag en woensdag

18



6.3 Vakantierooster

Op 5 december zijn de kinderen 's middags vrij. Dat geldt ook voor 20 december; de dag voor de 
kerstvakantie.

Na de koningsspelen op 17 april zijn de kinderen ook 's middags vrij, evenals de middag voor de 
zomervakantie op 17 juli.

Wij verwijzen hiervoor ook naar onze jaarkalender.

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 01 oktober 2019

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Studiedag 27 november 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Studiedag 14 februari 2020

Voorjaarsvakantie 21 februari 2020 01 maart 2020

Studiedag 13 maart 2020

Studiedag 08 april 2020

Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 05 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 24 mei 2020

Meivakantie 2 23 mei 2020 31 mei 2020

Pinksteren 01 juni 2020

Studiedag 29 juni 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

schoolmaatschappelijk werk donderdag 09.00-10.00

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Bij voldoende vraag verzorgt de Karekiet 
opvang tijdens vakanties en op studiedagen.
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Op donderdag kunt u met al uw (opvoed)vragen terecht bij Nina van Duuren, schoolmaatschappelijk 
werk. Ook Fiorella de Jonge van het Sociaal team Gouda is daar vaak bij aanwezig.
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