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De start van een schoolloopbaan begint in het basisonderwijs. De komende acht jaar vertrouwt u uw 
kind(eren) aan ons toe. Een basisschool dient daarom met zorg te worden gekozen. De basisschool 
vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze school hebben en voor ouders/verzorgers 
die zich op het onderwijs op de Vinckhuysenschool willen oriënteren. De Vinckhuysenschool wil de 
kinderen een veilige leeromgeving bieden, waarbij de leerkrachten de kinderen in de gelegenheid 
stellen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en daar waar nodig extra sturing te geven.

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, wat we belangrijk vinden en waarin 
we ons onderscheiden van andere scholen. 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.

De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons langskomen.   

Veel leesplezier!   

Renske Bavius, waarnemend directeur

Voorwoord

1



Contactgegevens

Openbare Basisschool Vinckhuysen
Kanaaldijk 3
1486MG West-Graftdijk

 0756411387
 http://www.vhschool.nl
 info.vinckhuysen@isobscholen.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

waarnemend directeur Renske Bavius renske.bavius@isobscholen.nl

Tot juli 2021 was Brigitta Hendriks directeur. Zij is na 10 jaar op een andere school gaan werken. In de 
loop van het schooljaar 2021-2022 zal de procedure van start gaan voor het zoeken van een nieuwe 
directeur. Tot die tijd is Renske Bavius de waarnemend directeur. Zij werkt op dinsdag, woensdag, 
donderdag

De directeur is te bereiken via telefoon: 075-6411387 of mail: info.vinckhuysen@isobscholen.nl. 
Langskomen mag natuurlijk ook, bel dan dan van te voren om zeker te weten dat u de directeur treft. 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

47

2020-2021

Schoolbestuur

Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2.361
 http://www.isob.net

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

zelfstandigheid & samenwerken

milieu, groen & gezondadaptief & groepsdoorbrekend

werken in thema's 21-eeuwse vaardigheden

Missie en visie

Missie: Waar staan we voor

Wij zijn een enthousiast en betrokken team dat met passie werkt aan onze opdracht om onze leerlingen 
een ononderbroken leerontwikkeling te laten doormaken. Hiervoor zetten wij ons volledig in. Op onze 
kleine dorpsschool met een breed voedingsgebied kennen we alle kinderen en zorgen we dat we de 
neuzen in dezelfde richting hebben. We houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken en 
spreken elkaar hierop aan. Ook helpen we elkaar als dat nodig is en maken we gebruik van elkaars 
talenten. Doordat we een kleine school zijn en alle kinderen kennen, kunnen we een persoonlijk aanpak 
hanteren. We hebben en tonen respect voor elkaar en elkaars kunnen. We vinden het belangrijk dat alle 
kinderen mee kunnen doen, zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen benutten. Om dit te kunnen 
bereiken vragen wij van alle partijen volledige inzet. Op de Vinckhuysenschool hebben wij aandacht 
voor het milieu, groen en duurzaamheid en een gezonde levensstijl (gezonde voeding en beweging).  

Uniek voor onze school is een uitstekende differentiatie in leerstofaanbod, de grote 
beweeggelegenheid, eigen schooltuin en het (school-)bootje.

Visie: Waar willen we voor gaan over drie jaar 

Geïnspireerd door professor en orthopedagoog Luc Stevens geven wij vorm aan de driehoek relatie (ik 
hoor erbij)-competentie (ik kan het)-autonomie (ik kan het zelf). Door adaptief onderwijs te geven 
komen wij tegemoet aan de drie basisbehoeften. 

Wij zullen steeds meer toegaan naar het werken in niveaugroepen en persoonlijke ontwikkellijnen 
(adaptief onderwijs). Door de invoering van passend onderwijs kunnen kinderen met een speciale 
zorgvraag ook binnen onze school hun eigen leerroute volgen zodat we voor alle leerlingen kunnen 
voorzien in de drie basisbehoeften. Wij werken dagelijks met coöperatieve werkvormen die kunnen 
worden toegepast bij  alle vakgebieden. Het werken hiermee vergroot de betrokkenheid van de 
kinderen en verhoogt de actieve deelname van elk kind. Daarnaast gaan wij talentontwikkeling een 
structurele plaats in het onderwijs geven. De digitalisering gaat vooruit in een niet te voorspellen 
tempo. Wij vinden het belangrijk dat kinderen daarom bekend zijn met de 21e eeuwse vaardigheden, 
bijvoorbeeld samenwerken, opzoeken van en omgaan met (digitale) informatie, mediawijsheid, kritisch 
en creatief denken. Digitale middelen (computers, tablets, laptops) en software werken hierbij 
ondersteunend en zullen een grotere rol gaan spelen in het onderwijs. De rol van de leerkracht zal 
hierdoor gaan veranderen van een leerkracht die kennis overbrengt naar een leerkracht die de kinderen 
begeleidt bij hun leerproces. 
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Het is onze wens om een naschools aanbod te realiseren waar zoveel mogelijk kinderen aan mee 
kunnen doen. Het naschools aanbod moet ook toegankelijk zijn voor kinderen die niet op onze school 
zitten. Een school heeft te maken diverse belanghebbenden die elk wat anders van ons vragen. 
Belangrijke belanghebbenden zijn: de (potentiële) ouders, het bestuur, de inspectie, de overheid, het 
dorp en verenigingen. De allerbelangrijkste belanghebbenden zijn onze leerlingen. Het is ons doel om 
op plezierige en respectvolle wijze er bij de kinderen uit te halen wat er inzit. Hiervoor is een goede 
samenwerking en heldere communicatie tussen ouders en school van groot belang.  We zijn een 
betrokken en enthousiast team met een positieve instelling en hebben de wil en wens om te blijven 
ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij.  

Op onze website kunt u de missie en de visie van de school ook vinden.

Identiteit

In unit-onderwijs wordt gewerkt in combinatiegroepen, meerdere leerjaren zitten bij elkaar. Door korte 
instructies van de leerkracht kunnen de leerlingen snel zelfstandig aan het werk. Ze kunnen zelf hun 
werkplek kiezen: in de klas, op een stilte-werkplek of in de samenwerkruimte. De leerkrachten of de 
onderwijsassistent lopen hulprondes bij de werkplekken en geven extra uitleg waar nodig en verlengde 
instructie voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben voordat ze zelfstandig de taken kunnen 
verwerken. De leerlingen kunnen zelf kiezen aan welke taak ze het eerst willen werken. 

De leerlingen werken vanaf groep 1 met weektaken en leren gaandeweg hun eigen weektaak 
zelfstandig te plannen. Hiervoor heeft elke dag zijn eigen kleur en is er een doorlopende lijn in de 
weektaken. 
Dagelijks wordt er met de kinderen gereflecteerd op wat ze gedaan hebben, hoe ze het hebben 
gedaan, wat ze ervan vonden, wat ze geleerd hebben, wat ze (eventueel) een volgende keer anders 
zouden doen. 

Het unit-onderwijs op de Vinckhuysen is maatwerk en noemen we daarom: "Vinckhuysenonderwijs".
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De Vinckhuysenschool werkt met een vijf gelijke dagen rooster. Alle dagen zijn de kinderen van 8.30 - 
14.00 uur op school. Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze. In de ochtend is er een 
korte pauze van een kwartier.

Wij werken met de volgende groepscombinaties:

In de ochtend: Groep 1-2-3, groep 4-5, groep 6-7-8, dit zijn de stamgroepen.
In de middag: groep 1-2-3-4 en groep 5-6-7-8.

In de ochtend wordt vooral gewerkt aan de kernvakken taal, lezen, spelling, rekenen en schrijven.
In de middag wordt vooral thematisch gewerkt aan de vakken geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, 
Engels, muziek, drama en creatieve vorming.
Elke stamgroep heeft zijn eigen leerkracht(en). Daarnaast is er elke dag een onderwijsassistent 
aanwezig van 9.00 - 14.00 uur. Deze assisteert voornamelijk in de onderbouw, maar ook in de 
bovenbouw.

Voor een korte beschrijving van de school verwijzen we naar het profiel van de school. Daarin staat een 
korte beschrijving van hoe wij werken. Wilt u meer weten? Kom dan gerust eens kijken hoe het er in de 
praktijk uitziet! U bent van harte welkom. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

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

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

taal
7 uur 7 uur 

rekenen
5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

kanjertraining
30 min 30 min

expressie
3 uur 3 uur 

beweging (buiten/gym)
5 uur 5 uur 

In de groepen 1/2 wordt veel gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, dat is onderverdeeld in materialen 
voor:

• zintuiglijke ontwikkeling 
• motorische ontwikkeling 
• taalontwikkeling 
• reken/wiskundige ontwikkeling 
• sociaal/emotionele ontwikkeling 
• muzikale ontwikkeling 
• expressie activiteiten 

Met deze materialen wordt gewerkt in hoeken, zoals bijvoorbeeld de huishoek, bouwhoek, 
constructiehoek, lees-/schrijfhoek. Afhankelijk van de thema’s en inbreng van de kinderen kunnen 
hoeken wisselen. Daarbij denken we aan jaargetijden, feesten enz. De materialen worden voor een 
groep vastgesteld op basis van ontwikkelingsniveau. Bepaalde speel-/leersituaties stellen andere eisen 
aan 5-jarigen dan aan 4-jarigen en daarbij verschillen kinderen in talent, tempo en temperament. We 
zorgen voor een doorgaande ontwikkeling, waarbij we rekening houden met individuele verschillen. 
Met het keuzebord kunnen kinderen een van de activiteiten kiezen. 

Tijdens kringactiviteiten worden taal-, reken-, wereldoriënterende en muzikale activiteiten 
aangeboden. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het sociaal-emotionele aspect. Sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling worden niet los van elkaar gezien, ze bepalen elkaars kwaliteit. 
We zorgen voor een goede afwisseling van activiteiten, spanning en ontspanning.  In groep 1/2 wordt 
gewerkt met thema’s die rond de 6 weken duren. Bij deze thema’s worden leerdoelen bepaald. Aan de 
hand van de leerdoelen worden activiteiten ingezet om deze leerdoelen te behalen. Aan het eind van 
het thema wordt bekeken of de leerdoelen behaald zijn. Op basis van deze bevindingen kunnen voor de 
volgende periode opnieuw doelen worden gesteld. We gebruiken hiervoor de methode Schatkist en het 
bronnenboek van Rekenrijk voor rekenactiviteiten. Wij maken gebruik van het observatie-instrument 
Kijk om de ontwikkeling van kleuters te volgen. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Taal
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min
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Elke dag staat er lezen, taal, spelling en rekenen op het programma.

Vanaf groep 5 wordt er (meestal) in de middag gewerkt met de methode Alles-in-één. Dit is een 
thematische en vakoverstijgende methode waarin alle wereld oriënterende vakken aan bod komen 
(geschiedenis, natuur, aardrijkskunde). Ook de vakken verkeer, Engels, muziek, drama en beeldende 
vorming zijn in deze methode verwerkt. De introductie van een thema vindt groepsgewijs plaats, de 
verwerking doen de leerlingen individueel of in groepjes. De methode voorziet in zes niveaus waardoor 
alle kinderen mee kunnen doen op een voor hen passend niveau.

De volgende onderdelen van ons onderwijs zijn integraal opgenomen in de verschillende vak- en 
vormingsgebieden: Bevordering van sociale redzaamheid en gezond gedrag en Burgerschapsvorming. 
Daarnaast is er aandacht voor de actualiteit door het bekijken van het Jeugdjournaal of bij de 
behandeling van actuele thema’s zoals Prinsjesdag en 4/5 mei. 

Wij zijn een Kanjerschool. Dat houdt in dat wij in alle groepen les geven in de Kanjertraining. De 
Kanjertraining is een methode om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te 
verbeteren (curatief). Alle leerkrachten zijn of worden geschoold in de Kanjertraining.

We gebruiken diverse educatieve software voor taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen waarmee de 
kinderen extra kunnen oefenen.

Daarnaast hebben we diverse educatieve, materialen (vaak zelfcorrigerend) die ingezet kunnen worden 
voor extra oefening, verdieping en verrijking.  

Wereldoriëntatie
6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Kanjerles
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Multifunctioneel sportveld naast het schoolplein.
• Wij mogen gebruik maken van het naastliggende sportveld.
• Aula: ook geschikt voor dorpshuisactiviteiten (zie website).
• Wij hebben een uitgebreide schoolbibliotheek en de school beschikt over een 

kinderboekenzwerfstation.

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Het is vaak moeilijk vervangers te vinden voor zieke of afwezige leerkrachten. In voorkomende gevallen 
zal de school als volgt handelen.

1. Er wordt een vervanger aangetrokken uit de beschikbare vervangers die op school bekend zijn. 
2. Als dit niet lukt, zal de groep van de afwezige leerkracht gedurende de eerste dag worden 

verdeeld over een aantal andere groepen. 

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Forte Kinderopvang 't Speelhuys (peuterspeelzaal).

De school werkt samen met de naastgelegen peuterspeelzaal. Wij doen een aantal keer per jaar 
gezamenlijke activiteiten. Voor meer informatie over de peuterspeelzaal kunt u de website van 't 
Speelhuys bezoeken.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

In het schooljaar 2020-2021 is vooral gewerkt aan het realiseren van de doelen rondom 
talentontwikkeling en beleid rondom voortgezet technisch lezen in combinatie met begrijpend lezen. 
Ook zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen en de kwaliteitskaarten. 

In het schoolontwikkelplan (bijlage) zijn de doelen opgenomen en na te lezen.

Doelen in het schoolplan 

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

Jaarlijks wordt met het team geëvalueerd op diverse punten, het onderwijsleerproces, de resultaten 
e.d. In alle klassen wordt op dezelfde manier gewerkt. Er zijn afspraken over het geven van instructie, 
werken met coöperatieve werkvormen, klassenmanagement, weektaken e.d.

Het bestuur, de ISOB, heeft een eigen instrument ontwikkeld voor kwaliteitszorg. De evaluaties beslaan 
diverse punten die volgens een schema worden afgenomen met kwaliteitskaarten. Bevindingen 
worden gedeeld en besproken met team en MR. Waar nodig worden verbeterpunten geformuleerd. 

Hoe bereiken we deze doelen?

3. Voor de tweede dag van afwezigheid van de leerkracht wordt opnieuw een vervanger gezocht. 
Indien deze niet kan worden gevonden, zal de betreffende groep naar huis worden gestuurd. Dit 
zal altijd de dag van tevoren schriftelijk worden meegedeeld aan de ouders. 

4. Indien de daaropvolgende dag geen vervanging kan worden gevonden, wordt een andere groep 
naar huis gestuurd. De vrijkomende leerkracht werkt dan als invaller. Ook hiervan worden de 
ouders een dag van tevoren op de hoogte gesteld. 

5. Bij het naar huis sturen van een groep worden schoolbestuur en inspectie op de hoogte gesteld. 
6. Kunnen ouders hun kind thuis niet opvangen, dan zal de school een interne oplossing voor deze 

leerling zoeken.  
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wij zijn een kleine reguliere basisschool. Ons doel is om zoveel mogelijk leerlingen uit ons 
voedingsgebied passend onderwijs te bieden op onze eigen school. Onze kracht ligt in het aanbieden 
van een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving. We hebben ervaring met leerlingen voor wie 
dit een onderwijsbehoefte is. Ook als een kind meer moeite heeft met het zich eigen maken van de 
leerstof, kunnen we een passend leerstofaanbod- en -tempo aanbieden. 

Soms is er meer nodig en dan schakelen we de hulp in van het Samenwerkingsverband PPO-NK. Samen 
met ouders bespreken we wat het kind nodig heeft. Indien nodig kan een arrangement aangevraagd 
worden bij het Samenwerkingsverband. Vanuit dit arrangement kan eventueel een deskundige worden 
ingeschakeld of extra ondersteuning worden geboden op school. 
Het volledige schoolondersteuningsprofiel kunt u op onze website nalezen en op scholenopdekaart.nl.

Het Samenwerkingsverband PPO-NK heeft een Oudersteunpunt. Hier kunnen ouders terecht met 
vragen over passend onderwijs en worden zij ondersteund bij hun zoektocht. Het steunpunt kent een 
laagdrempelige toegang voor ouders: online en telefonisch. Ook gesprekken op school en 
huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: www.oudersteunpunt.nl

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 10

Specialist hoogbegaafdheid 8

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij zijn een Kanjerschool. 

De Kanjertraining is een methode om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te 
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verbeteren (curatief). De methode heeft de volgende doelen: 

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
•  Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Alle teamleden volgen een (na-)scholing in de Kanjertraining. 

In alle groepen hebben de Kanjerlessen een vaste plek in het rooster. Na elke vakantie hebben wij een 
kanjerweek. Drie keer per jaar, na afloop van een kanjerweek, organiseren wij een Kanjerles waarbij 
ouders aanwezig kunnen zijn en mee kunnen doen.

De school heeft een Kanjercoördinator.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas, leerlingvolgsysteem Kanjer..

Wij gebruiken de vragenlijsten van het leerlingvolgsysteem (KanVas) van de Kanjertraining. 

Jaarlijks vullen de kinderen de leerlingenlijst Sociale Veiligheid in.

Twee keer per jaar vullen de leerkrachten een vragenlijst in voor elke leerling. 

Vanaf groep 5 vullen leerlingen twee keer per jaar het sociogram en de leerlingvragenlijst in.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Bloemendaal karen.bloemendaal@isobscholen.nl

vertrouwenspersoon Bloemendaal karen.bloemendaal@isobscholen.nl
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Een goede samenwerking tussen school en thuis is erg belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor 
het goed functioneren en het welbevinden van de kinderen. Afspraken die op school gemaakt worden, 
hebben ook draagvlak thuis nodig. Een goede communicatie is hierbij van groot belang. Wij vinden het 
daarom heel belangrijk dat u met vragen en problemen bij ons langskomt en ook wij zullen met onze 
vragen bij u komen. Wij vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een 
goede ontwikkeling van onze kinderen.

Het belang van betrokkenheid  

Een school kan alleen optimaal functioneren als leerkrachten en ouders zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voelen voor het pedagogisch klimaat in de school en de uitgangspunten en 
organisatie van het onderwijs. Een goede communicatie is hierbij natuurlijk heel belangrijk. 

Ouderhulp 

Regelmatig zijn er groepen ouders bezig in de school. Vaak zijn ze onopvallend in de weer met het 
organiseren van diverse activiteiten. De feesten, excursies en bezoeken aan muziekuitvoeringen of 
toneelvoorstellingen zijn alleen mogelijk door hulp van ouders bij de voorbereiding en bij de 
begeleiding. Ook voor extra hulp bij het lezen, luizencontrole, onderhoud schoolplein hebben we 
regelmatig ouderhulp nodig.

De medezeggenschapsraad 

Onze school heeft een MR, zoals omschreven in de Wet op het Basisonderwijs, een 
medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn ouders en leerkrachten gelijk vertegenwoordigd. Over 
beleidszaken de school aangaande heeft de MR advies- of instemmingrecht. Eens in de twee jaar wordt 
een nieuwe MR gekozen. De leden kunnen zich voor een tweede termijn beschikbaar stellen. De 
vergaderingen zijn grotendeels openbaar en de data worden in het Vincketouwtje (nieuwsbrief) 
vermeld en in de jaarkalender op de website/schoolapp. De namen van de MR-leden vindt u op de 
website. MR-leden, personeel en ouders die geen deel uitmaken van de MR kunnen agendapunten 
indienen. Dat kan 10 dagen voor de MR-vergadering aangegeven worden bij één van de leden van de 
MR, bij voorkeur bij de secretaris of de voorzitter. 

Voor algemene beleidszaken aangaande alle ISOB-scholen is een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad in het leven geroepen. Hier wordt op dezelfde wijze advies gegeven en 
ingestemd.  

De ouderraad 

Naast de MR kennen wij de ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en een 
vertegenwoordiger van de school. De ouderraad is een grote steun bij de organisatie van feestelijke 
activiteiten op school. Bij de organisatie hiervan is de OR onmisbaar. De ouderraad probeert ieder jaar 
alle evenementen zo goed mogelijk te organiseren en doet dat met veel enthousiasme en inzet. De 
ouderraad hoopt dat dit enthousiasme op iedereen dezelfde uitwerking heeft om onze school nog 
aantrekkelijker en gezelliger te maken. Informatieoverdracht met de MR vindt plaats via wederzijdse 
agenda’s en notulen en het bijwonen van de vergaderingen op ad-hoc basis. De namen van de OR leden 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Jaarlijks is er een algemene ouderavond. Hierin doen de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het 
team verslag van hun activiteiten van het afgelopen jaar. Nieuwe MR- en OR-leden worden gekozen en 
voorgesteld. De klassenavond waarop ouders en leerkrachten elkaars verwachtingen voor het 
komende schooljaar bespreken is op dezelfde avond. 

Drie keer per jaar worden de rapportgesprekken gehouden. Hiervan zijn er twee verplicht en één is 
facultatief. Het rapportgesprek vindt plaats met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht.

Maandelijks versturen we de nieuwsbrief, het Vincketouwtje. Hierin vermelden we belangrijke 
informatie en de maandkalender. Het Vincketouwtje wordt via het Ouderportaal verstuurd en op de 
website geplaatst. 

Website & ouderportaal & schoolapp

Op de website kunt u algemene en actuele informatie over de school vinden. Soms plaatsen we foto’s 
van de kinderen op de website. Indien u daar bezwaar tegen heeft, houden we daar natuurlijk rekening 
mee en plaatsen we geen foto’s waar uw kind op staat. Elke ouder wordt gevraagd toestemming te 
geven voor gebruik van beeldmateriaal voor diverse media. Jaarlijks herinneren wij u eraan dat u deze 
gegevens altijd kunt inzien en op elk moment kunt wijzigen. We zorgen er ook altijd voor dat er geen 
foto’s van individuele kinderen geplaatst worden op het openbare gedeelte van de website. De website 
bevat een beveiligd deel, het Ouderportaal. U kunt hier foto’s vinden en berichten van de leerkrachten, 
maar ook een groepsspecifieke kalender. De oudergesprekken worden ook via het Ouderportaal 
ingepland.

Via de schoolapp kunt u ook groepsspecifieke berichten, foto’s en de kalender bekijken, maar ook 
bijvoorbeeld de nieuwsbrieven. Op de website is een handleiding te vinden voor het ouderportaal en de 
schoolapp. 

Jaarkalender

Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarkalender op de website gevuld. Deze is ook te zien op de 
schoolapp en wordt gedurende het jaar aangevuld. Informatie die gedurende het jaar bekend wordt, 
wordt via het Vincketouwtje aan de ouders kenbaar gemaakt. De leerkracht vult de groepsspecifieke 
kalender aan. 

Schoolgids

In de schoolgids kunt u belangrijke informatie terugvinden over de school. Jaarlijks wordt de schoolgids 
bijgesteld. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van het uitbrengen van de nieuwe 
schoolgids. De schoolgids is in te zien op de website van de school en via scholen op de kaart. Op 
verzoek kunt u een papieren exemplaar krijgen.  

Sociale media

Op Facebook en Twitter kunnen berichten en foto’s geplaatst worden zodat wij snel kunnen informeren 
en een impressie kunnen geven van activiteiten die op school plaatsvinden. In verband met de privacy 

vindt u op de website. 
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Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• oudercontact-momenten

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ondanks onze inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school kan het voorkomen dat u het 
gevoel heeft dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in gebreke is gebleven. Als dit gebeurt, 
betreuren we dit zeer, maar waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. In voorkomende 
gevallen vragen wij u te overleggen met de groepsleerkracht van uw kind of met de persoon in kwestie 
om het probleem op te lossen of eventueel te herstellen. Als dit niet lukt, vragen wij u contact op te 
nemen met één van de directieleden om de zaak alsnog te regelen. Mocht dit ook niet lukken en wilt u 
hier een klacht over indienen, dan kunt u informatie van de contactpersoon krijgen hoe u een klacht 
kunt indienen. Het bevoegd gezag (de ISOB) benoemt per school een contactpersoon. De 
contactpersoon kan het probleem niet voor u oplossen, maar kan u wel verder verwijzen hoe het een en 
ander in zijn werk gaat. U kunt ook terecht bij de landelijke klachtencommissie. In overleg met de 
contactpersoon of vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook 
zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de contactpersoon of vertrouwenspersoon in te schakelen. 
Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft voorgedaan neemt 
de Landelijke klachtencommissie in beginsel niet in behandeling. Zij kan hierop een uitzondering 
maken. Zie hiervoor de informatie op de website van Onderwijsgeschillen. Hierop is ook het reglement 
van deze commissie te vinden. De adresgegevens van het LKC vindt u in de bijlage van de schoolgids.  

Karen Bloemendaal is contactpersoon op onze school. Zij kan ouders en leerlingen adviseren, 
ondersteunen en verwijzen bij problemen. De contactpersoon heeft een bemiddelende rol en kan u 
bijvoorbeeld doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de ISOB. In de gang bij de voordeur hangt 
een brievenbus waarin kinderen om hulp kunnen vragen. Deze brievenbus wordt regelmatig bekeken 
en er wordt binnen een week actie ondernomen. 

De vertrouwenspersoon van de ISOB is te benaderen via de contactpersoon van onze school of de 
ISOB.

Landelijke klachtencommissie, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 2809590, email: info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl, website: 
www.onderwijsgeschillen.nl.

plaatsen wij op de social media geen foto’s van kinderen die duidelijk herkenbaar zijn. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• aanvulling boeken schoolbibliotheek of de Bieb op School

• afscheid groep 8 & meester- en juffendag

• deelname schoolsporttoernooien & Paasactiviteiten

• Kerst

• Sinterklaas

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

De overige schoolkosten bestaan uit de kosten voor het schoolreisje. De bedragen hiervoor worden 
jaarlijks aangepast aan de daadwerkelijk gemaakte kosten. De hieronder genoemde bedragen zijn 
richtlijnen:

Voor de groepen 1 t/m 5 ongeveer € 25,- per kind (eendaags schoolreisje).

Voor de groepen 6 t/m 8 ongeveer € 45,- per kind (meerdaags schoolreisje).

De OR stemt met elkaar af waar de ouderbijdrage aan uitgegeven wordt. Voor andere uitgaven dan hier 
beschreven is overleg met OR en de penningmeester noodzakelijk. 

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.

Ouderhulp is zeer gewenst en hard nodig bij diverse activiteiten op school, zoals extra leesactiviteiten 
of werken in circuitvorm, het bijhouden van het groene schoolplein, vervoer voor excursies en diverse 
voorkomende activiteiten. Vieringen zoals Sinterklaas en kerst worden met de OR voorbereid, ook hier 
is vaak hulp bij nodig. En natuurlijk worden ouders gevraagd zitting te nemen in de ouderraad (OR) en 
de medezeggenschapsraad (MR).
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan ’s morgens voor schooltijd, telefonisch, doorgeven? Een ziekmelding 
ontvangen wij graag telefonisch, zodat we u even zelf kunnen spreken. Daarnaast wordt de mail niet 
altijd voor schooltijd gelezen. Als u tussen 8 en half 9 belt, is de kans het grootst dat u iemand treft. Als 
wij niks gehoord hebben, en uw kind is er niet, dan nemen we altijd contact met u op voor 9 uur.

Ook als uw kind nog niet leerplichtig is, worden wij graag op de hoogte gesteld van afwezigheid van uw 
kind(eren). Het is voor de leerkracht belangrijk om te weten dat een kind niet komt en ook waarom het 
afwezig is. Zo kan bijvoorbeeld een ziekte als rode hond of kinderzeer bijtijds worden gesignaleerd. Bij 
langdurig verzuim neemt de school contact op met de ouders. Indien de situatie het vereist, neemt de 
directeur contact op met de leerplichtambtenaar.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Het feit, dat een leerling vanaf het vijfde jaar onder de leerplichtwet valt, houdt mede in dat elke vorm 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directeur moet worden aangevraagd, ook als het 
familiegebeurtenissen betreft. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de directie of via de website. 
Extra verlof voor vakantie kan alleen in uitzonderlijke gevallen verleend worden en u dient dan als 
zelfstandige of via de werkgever een verklaring af te geven, waaruit blijkt dat bedoeld verlof niet in de 
schoolvakantie kon worden opgenomen. Het vakantieverlof mag eenmaal per jaar worden verleend; 
mag niet langer duren dan 10 schooldagen en het mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van 
het schooljaar. Een verzoek om extra verlof dient altijd 2 maanden van tevoren bij de directeur te 
worden ingediend. Bij twijfelgevallen en voor langere perioden dan 10 dagen wordt contact 
opgenomen met de leerplichtambtenaar. Op de website kunt u een verlofformulier downloaden en de 
voorwaarden inzien. Op school kunt u een papieren exemplaar van het verlofformulier krijgen.

Hoewel 4-jarigen nog niet leerplichtig zijn, kunt u uw kind niet zomaar thuishouden. Ook dan 
ontvangen we graag bericht van u als u verlof voor uw kind wilt hebben. Wij gaan er bij inschrijving 
vanuit dat uw kind in principe dagelijks naar school komt, natuurlijk na een wen- en opbouwperiode als 
die nodig is.

Wij zijn een openbare school en bij ons is iedereen welkom. We kunnen in alle groepen ook nog 
kinderen plaatsen.

Leerlingen die binnenkort 4 worden en naar school mogen, kunnen zich bij ons aanmelden. Als uw kind 
naar de peuterspeelzaal is geweest, willen we graag een overdrachtsgesprek.

Bij leerlingen die van een andere school komen, gaan we altijd in overleg met de andere school. Als er 
specifieke aandacht nodig is voor een leerling die van een andere school komt, moeten we die immers 
ook kunnen bieden. Daarom zal de directeur of de intern begeleider hierover goed met de ouders en de 
andere school in gesprek gaan. Als de leerling geplaatst kan worden, vindt er een overdracht plaats, op 
papier en mondeling.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Tweejaarlijks maken wij na de cito afnames een analyse van de cito opbrengsten op school-, groeps- en 
leerlingniveau. Aan de hand van de resultaten spreken wij actiepunten af. Deze bespreken wij met het 
hele team.

Trendanalyses maken een onderdeel uit van de cito-analyse. Ook deze worden met het hele team 
besproken. We bespreken jaarlijks elk vakgebied en bekijken hierbij ook de trendanalyses.

5.2 Resultaten eindtoets

Groep 8 krijgt voor 1 maart het definitieve VO-advies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem (Cito), 
methodeafhankelijke toetsen, observaties en bevindingen van de leerkracht. In april maakt groep 8 de 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen 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 Ontwikkeling en resultaten
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eindtoets (IEP). Deze toets dient als tweede onafhankelijk gegeven en kan leiden tot een 
heroverweging van het schooladvies, maar alleen als de eindtoets beter gemaakt wordt dan het 
schooladvies. Als uit de toets een lager advies komt dan het schooladvies, blijft het schooladvies staan.

In 2019 scoorden we met het groepsgemiddelde onder de norm die passend is bij onze 
leerlingpopulatie. Groep 8 bestond uit negen leerlingen. Twee leerlingen uit deze groep werken al een 
aantal jaar met op een vakgebied met een eigen leerlijn en één leerling stroomt uit naar het voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO). Hoewel de gemiddelde groepsscore onder het landelijk gemiddelde lag, en 
ook onder de norm voor onze leerlingpopulatie, zijn wij niet verrast over de uitslag. De score is 
zoals verwacht als we kijken naar het verloop van de resultaten van de afgelopen jaren van deze 
groep. Door een gerichte aanpak hebben een aantal leerlingen een flinke groei doorgemaakt en ook 
het groepsbeeld laat een groei zien over de afgelopen jaren. We zijn er trots op dat we al onze 
leerlingen hebben kunnen begeleiden naar een voor hen passend niveau voor voortgezet onderwijs, 
ook de leerlingen bij wie het leren niet altijd gemakkelijk gaat.

In 2020 is vanwege het coronavirus geen eindtoets gemaakt.

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 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 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 16,7%

vmbo-k 16,7%

havo 50,0%

havo / vwo 16,7%
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5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

sociale vaardigheden

verschillende oplosstrategieënvertrouwen en veiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij werken op school met de Kanjermethode en het Kanjerleerlingvolgsysteem voor de sociale 
ontwikkeling van de leerlingen. 

Om de lessen van deze methode goed te kunnen uitvoeren, zijn alle leerkrachten op school getraind in 
het werken met deze methode. 

De school streeft een opbouwende, positieve sfeer na. De school zet middels de Kanjerlessen in op het 
versterken van het onderlinge vertrouwen en het besef dat het goed is om elkaar te helpen. Binnen dat 
kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben of blijf je niet zielig. Duidelijk 
wordt gesteld dat leerlingen t.o.v. elkaar niet de baas zijn. 

De Kanjermethode geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Voorbeelden hiervan zijn: 

○ Hoe stel ik mezelf voor, hoe presenteer ik mezelf 

○ Hoe geef en ontvang ik een compliment 

○ Rekening houden met je eigen gevoelens en met de gevoelens van anderen 

○ Samenwerken/ samenspelen 

○ Je mening durven geven 

○ Zelfvertrouwen hebben 

○ Leren stoppen met pesten, uit de slachtofferrol van gepeste stappen  

Werkwijze Sociale opbrengsten
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De Kanjertraining is een methode om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren 
(curatief). 

Naast de lessen die met grote regelmaat in alle klassen worden gegeven, organiseren we minimaal 
twee keer per jaar een Kanjerweek. In deze week wordt extra aandacht geschonken aan het sociale 
klimaat in de klas en in de school. Minimaal 2x per jaar worden ouders uitgenodigd een kanjerles bij te 
wonen en mee te doen.

In elke klas hangt een poster met de 5 basisafspraken uit de Kanjertraining en een tweede poster hoe 
gewenst en ongewenst gedrag eruitziet. Tijdens Kanjerlessen en indien nodig worden leerlingen 
gewezen op de afspraken en hun gedrag. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Forte Kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Stichting Forte Kinderopvang biedt voor de Vinckhuysenschool naschoolse opvang aan op maandag en 
donderdag. De kinderen worden opgehaald op school en opgevangen op BSO De Pauw in De Rijp. 
Naschoolse opvang tijdens studiedagen van school en vakanties is alleen op de opvangdagen (maandag 
en donderdag) mogelijk. Heeft u opvang nodig op andere dagen, neem dan contact op met Forte 
Kinderopvang. Ook voor andere vragen of het bespreken van de mogelijkheden.

website BSO de Pauw: Forte Kinderopvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

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

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Naast de vakantietijden zijn er studiedagen en studiemiddagen. Deze worden in de nieuwsbrief 
vermeld, en in de agenda op de website en het ouderportaal.

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Pasen 17 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinkster 05 juni 2022 06 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

leerkrachten elke dag na schooltijd

directie dinsdag, woensdag of donderdag indien aanwezig of op afspraak

intern begeleider/contactperso woensdag, dinsdag 1x per 4 wkn indien aanwezig of op afspraak

De leerkrachten kunt u dagelijks na schooltijd spreken. Voor aanvang van de les hebben de 
leerkrachten alleen tijd voor een korte mededeling of vraag. We willen dan graag beschikbaar zijn voor 
de leerlingen en op tijd beginnen. Heeft u langer de tijd nodig, dan vragen we u om een afspraak voor 
na schooltijd te maken. 
De directeur werkt 3 dagen per week, op dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt altijd 
binnenstappen, bellen, mailen of een afspraak maken. 
De intern begeleider werkt op woensdag en een keer in de vier weken op dinsdag.

Mail: info@fortekinderopvang.nl

Telefoon: 0251-658058

25



© 2021


	Over de school
	Algemene gegevens
	Missie en visie

	Het onderwijs
	Organisatie van het onderwijs
	Het team
	Aanbod voor het jonge kind
	Kwaliteitszorg en schoolplan

	Ondersteuning en veiligheid
	Ondersteuning van leerlingen
	Veiligheid op school

	Handige informatie voor ouders
	Hoe ouders worden betrokken
	Vrijwillige ouderbijdrage
	Ziek melden en verlof aanvragen
	Toelichtingsbeleid

	Ontwikkeling en resultaten
	Tussentijdse toetsen
	Resultaten eindtoets
	Schooladviezen
	Sociale ontwikkeling

	Schooltijden en opvang
	Schooltijden
	Opvang
	Vakantierooster
	Wie is wanneer te bereiken?


