
Basisschool Voordeldonk

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2020-2021

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



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 Voordeldonk

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Voordeldonk
Bergweg 60
5721JD Asten

 0493691751
 http://www.bsvoordeldonk.nl
 info.voordeldonk@prodas.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Mariëlle van Rijt marielle.vanrijt@prodas.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

255

2019-2020

Onze school is de afgelopen schooljaren wat betreft leerlingaantal redelijk stabiel gebleven. De 
ontwikkelingen in Asten met betrekking tot het strategisch huisvestingsplan zouden van invloed 
kunnen zijn op ons leerlingaantal. Wat de invloed zou kunnen zijn kunnen we nu nog niet voorzien.

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren
Aantal scholen: 24
Aantal leerlingen: 4.318
 http://www.prodas.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland.

1.2 Profiel van de school

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

Veiligheid

VertrouwenKwaliteit

Betrokkenheid In ontwikkeling

Missie en visie

Missie

Basisschool Voordeldonk biedt onderwijs op maat aan kinderen van 4-12 jaar in Asten. De school werkt 
planmatig en resultaatgericht aan hoge opbrengsten op elk niveau. 

Visie 

In een prachtige bosrijke omgeving met veel rust en ruimte, geven we op Basisschool Voordeldonk 
kwalitatief goed en deskundig onderwijs, passend bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. We 
hebben vertrouwen in elkaar en gaan respectvol om met iedereen die zich betrokken voelt bij onze 
school en daarbuiten. Wij zorgen voor een veilige omgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen 
tot zelfstandige, sociale en verantwoordelijke burgers. Wij vinden het fijn dat kinderen, ouders en 
leerkrachten grote betrokkenheid voelen en dat iedereen mee mag denken over hoe we de school nog 
beter kunnen maken. Samen zorgen we er voor dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

Motto

Samen zijn wij Voordeldonk

Prioriteiten

Wij hebben als team opnieuw gekeken naar onze visie op leren. Wij willen dat onze leerlingen veel leren 
en zich in een veilig sociaal klimaat optimaal ontwikkelen. In ons onderwijsaanbod willen we bereiken 
dat leerlingen zich ontwikkelen op vaardigheden als samenwerken, communiceren, onderzoeken en 
ontdekken. Op die manier willen we ze begeleiden in het ontdekken van hun talenten.

Dit schooljaar steken we in op het vinden van de balans binnen ons onderwijs tussen de domeinen 
kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie.

kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die mensen in staat stellen iets te 
doen, op een bepaalde manier te handelen.
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persoonsvorming: als het proces van individualisering van de leerling. De leerling moet uiteindelijk in 
staat zijn autonoom tot beslissingen te komen. Hoe gedraag ik mij ten opzichte van anderen? Naar 
dieren? Naar de omgeving? Naar de wereld?

socialisatie: een proces waarin jongeren en leerlingen kennisnemen en deel uitmaken van tradities en 
praktijken (o.a. burgerschap).

Daarnaast gaan we aan de slag met het maken van een programma van eisen m.b.t. de 
toekomstplannen voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw.

Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit

Wij werken met kinderen vanuit een katholieke kijk op de mens en wereld. Hierin spelen waarden en 
normen een grote rol. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om: respectvol en eerlijk met elkaar 
om te gaan aandacht en zorg te hebben voor de omgeving in een groep behulpzaam en attent voor 
elkaar te zijn vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander te respecteren dat iedereen uniek is. Op 
onze school zitten niet alleen katholieke kinderen, maar ook kinderen met andere of géén specifieke 
geloofsovertuiging. Diversiteit in geloofsovertuigingen maakt ons rijker. Het leren omgaan met elkaar 
en het respecteren van elkaars overeenkomsten en verschillen wordt hier alleen maar door versterkt. Er 
wordt nadrukkelijk stilgestaan bij religieuze feesten als Kerstmis en Pasen op projectmatige basis. 
Samen met de parochie en de ouders ondersteunt en faciliteert de school de voorbereiding rondom de 
Eerste Communie . 
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Op onze school werken wij met een leerstofjaarklassensysteem. Wij hebben met name homogene 
groepen. De groepen 1-2 zijn heterogeen. Wij hebben als doel de kinderen qua groep zo lang mogelijk 
bij elkaar te houden binnen een klas. Wij willen de kinderen een zo breed mogelijk aanbod bieden in 
een fijne en uitdagende omgeving. Wij geven vorm aan dit brede aanbod door te werken volgens 
het IGDI-model. Kinderen krijgen de instructie die ze nodig hebben. In de groepen 1-2 geven wij 
het IGDI-model vorm door te werken met de 'kleine kring'. 

Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken. Hierdoor creëert de leerkracht tijd om aan de 
instructietafel een klein groepje kinderen verlengde instructie te geven. De leerkracht begeleidt de 
kinderen door een route te lopen in de klas. Kinderen leren op deze manier omgaan met uitgestelde 
aandacht en worden gestimuleerd een vraag samen op te lossen. We leren kinderen kritisch te kijken 
naar hun eigen werk. 

De leerkrachten zijn de uitvoerders van datgene wat op beleidsniveau is vastgesteld. Het is belangrijk 
dat zij alle ins en outs kennen (deskundigheid), deze onderschrijven (betrokkenheid), ermee willen 
werken (enthousiasme) en erin willen groeien (deskundigheidsbevordering). Binnen onze situatie is het 
belangrijk dat leerkrachten zich kunnen inleven in hetgeen de kinderen bezig houdt (empathisch 
vermogen) en zijn/haar onderwijsorganisatie/-inrichting daaraan aanpast (flexibiliteit). We vormen één 
team, hetgeen inhoudt dat er goed gecommuniceerd en samengewerkt moet worden en dat afspraken 
duidelijk zijn en vast liggen. Daarbij wordt een kritische instelling, gericht op verbetering en verfijning 
verwacht. Ouders zijn onmisbaar voor de school. Ze zijn een belangrijke informatiebron en zijn de 
eindverantwoordelijke in de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Zij kunnen het beste signalen 
opvangen. Openheid tussen ouders en school is erg belangrijk, het zijn actieve partners; de basis is 
wederzijds respect, afhankelijkheid en vertrouwen. Daarnaast ondersteunen ouders bij de uitvoering 
van activiteiten en zijn het gesprekspartners binnen de school (MR, oudervereniging, enz.). 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Binnen stichting Prodas wordt gewerkt met een vervangerspool. Mocht er vervanging nodig zijn 
kunnen wij hier een beroep opdoen.

We hebben momenteel met regelmaat te maken met een tekort aan vervanging. We proberen hier zo 
goed mogelijk mee om te gaan en te voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen.

Wij hanteren het protocol vervangingsproblematiek van Prodas.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

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

kringactiviteiten 
rekenen 2 u 30 min 2 u 30 min

kringactiviteiten taal
3 uur 3 uur 

muziek/dans/expressie
1 u 30 min 1 u 30 min

sociaal-emotionele 
ontwikkeling 1 u 30 min 1 u 30 min

verkeer
30 min 30 min

speelwerktijd
7 u 30 min 7 u 30 min

bewegingsonderwijs/bui
ten spelen 8 uur 8 uur 

Onze leerlingen genieten op jaarbasis 940 uur onderwijs.

Dit betekent dat de totale onderwijstijd na 8 jaar op 7520 uur uitkomt.
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Het onderwijs in groep 0, 1 en 2 sluit aan bij de belevingswereld van het kind. In die belevingswereld, en 
in ons onderwijs, is spelen erg belangrijk. Spelenderwijs leert het kind en doet het enorm veel 
ervaringen op. 

De leerkracht houdt vooral rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert. Het 
observeren van de kinderen is erg belangrijk. Vanuit de observatie kan de leerkracht voorwaarden 
scheppen, ruimte en hulp bieden voor een optimale ontwikkeling.

De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben 
ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief korte (zeven en driekwart jaar) 
basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar 
groep 2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de 
ontwikkeling beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid als beoordelingscriteria, gaat het 
ook om taakgerichtheid en zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, 
taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. Alle 
ontwikkelingsgebieden worden in beeld gebracht door middel van een observatie- registratiesysteem. 
De leerkracht bespreekt samen met ouders de doorstroom of verlenging van de kleuterperiode.

Dit betekent dat alle kinderen die schooljaar ingestroomd zijn na 1 oktober automatisch het volgende 
schooljaar starten in groep 1. We vinden het belangrijk vinden dat de kinderen een goede basis hebben 
om een succesvolle start te maken in groep 3. Die goede basis betekent niet alleen dat de cognitieve 
vaardigheden voldoende beheersd worden, maar vooral ook dat de sociaal-emotionele en/of 
motorische ontwikkeling en de werkhouding/leerhouding goed ontwikkeld zijn.We vinden het 
belangrijk dat het kind het aanbod krijgt wat bij zijn/haar ontwikkeling past. We hebben in de 
kleutergroep voldoende mogelijkheden om te differentiëren zodat we hieraan tegemoet kunnen 
komen.

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 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Taal
5 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 1 u 15 min 2 uur 2 uur 1 u 45 min 1 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 30 min 1 u 30 min

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

Levensbeschouwing
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Engelse taal
45 min 30 min

zelfst. werken
1 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min 2 uur 
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Onder wereld oriëntatie verstaan wij:

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/biologie, techniek en verkeer.

Onder kunstzinnige en creatieve vorming verstaan wij:

tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama e.d.

studievaardigheden
45 min 45 min 45 min 45 min

buiten spelen
2 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

reistijd bus
30 min 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

sociaal emotioneel 
leren 30 min 45 min 45 min 30 min 30 min 30 min

schrijven
45 min 30 min 30 min 30 min

2.3 Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.
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Naast de faciliteiten van kinderopvangorganisatie Norlandia, bieden we geen andere extra faciliteiten 
in ons gebouw.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

De samenwerking met de kinderopvangorganisatie naast onze school heeft onze absolute aandacht. 
Binnen nu en een aantal jaren zal ons schoolgebouw grondig worden verbouwd en zal de 
kinderopvangorganisatie zich in onze school huisvesten.

Wij werken toe naar een kindcentrum met een intensieve samenwerking in belang van onze kinderen.

2.4 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.

10



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.

Binnen Prodas is een minimum niveau van zorg vastgesteld. Daarin wordt aangegeven wanneer de 
school de afweging maakt of men op de school zelf nog verder tegemoet kan komen aan de 
ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling of dat een verwijzing naar een van de genoemde 
schooltypen een betere optie is. Het minimum niveau van zorg is geen scherpe grens. Wel geeft het de 
school de mogelijkheid om te bepalen of het realiseren van een ondersteuningsaanbod op de eigen 
school nog zinvol en verantwoord is. Het minimum niveau van zorg is gebaseerd op leerlingkenmerken:

• Leerlingen met een manifeste leerstoornis, met name leerlingen met dyslexie, met ernstige taal- 
en leesproblemen en met dyscalculie. Ze hebben aangepaste begeleiding en leerstof nodig en 
leerlingen, leerkrachten en ouders moeten leren omgaan met hun handicap. 

• Leerlingen met een geringe begaafdheid, die zich in een eigen tempo (een deel van) de leerstof 
van de basisschool eigen maken. Ze hebben grote moeite met abstracte begrippen en behoeven 
wereldoriënterend onderwijs dat praktisch en toegespitst op hun leefwereld aangeboden wordt.

• Jonge leerlingen (4-7 jarigen) met een ontwikkelingsachterstand. Zij ontwikkelen zichzelf 
onvoldoende aan het reguliere onderwijsaanbod van de basisschool.

• Faalangstige leerlingen, leerlingen die de moed verloren hebben en leerlingen met 
motivatieproblemen. Zij moeten met behulp van een zeer goed afgewogen leerstofaanbod 
succeservaringen opdoen in een pedagogisch stimulerende omgeving. 

• Leerlingen die heel prikkelgevoelig zijn. Zij kunnen alleen een goede werkhouding ontwikkelen in 
een duidelijk gestructureerde en rustige omgeving.

• Leerlingen in een sociaal isolement, die moeten leren hoe zij relaties opbouwen. (oppositioneel 
gedrag, sociaal angstig, depressief, zondebokpositie). 

• Leerlingen met een pedagogisch labiele of incompetente thuissituatie, in combinatie met één of 
meer van bovenstaande vraagstellingstypen

• De hoogbegaafde leerling is een leerling met een begaafdheid ver boven het gemiddelde. Met 
een IQ van 130 of hoger (indien IQ is gemeten) . Deze leerling heeft veel uitdaging nodig. Heeft 
behoefte aan autonomie > verlangen naar zelfstandigheid. Heeft specifieke leer- en 
persoonlijkheidseigenschappen die vaak lastig te herkennen. Kan onderpresteerder zijn. Kan de 
aansluiting missen. Kan gedragsproblemen vertonen.

In het ondersteuningsprofiel staan deze leerlingkenmerken beschreven met de zorggrens. Het 
schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze site.

Een aantal leerkrachten heeft expertise op een vakgebied opgebouwd d.m.v. scholing. Op basis van 
behoefte en ondersteuningsvragen wordt deze kennis en kunde ingezet in de schoolorganisatie.
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Hieronder ziet u een overzicht van deskundigheid binnen ons team.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

Rekenspecialist -

Specialist hoogbegaafdheid -

Taalspecialist -

Specialist coaching -

Specialist jonge kind -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij gebruiken geen specifiek anti-pestprogramma.

Maar het gevoel van veiligheid voor onze leerlingen staat hoog in het vaandel.

Pestgedrag in en rondom onze school belemmert niet alleen de voortgang van het onderwijsleerproces, 
doordat veel tijd aan de oplossing van dergelijk gedrag moet worden besteed, maar doet ook absoluut 
inbreuk op onze visie, dat wij in onze school een veilige en kindvriendelijke onderwijsleeromgeving 
willen nastreven. En hoe kunnen kinderen, die hun onzekerheid en frustraties door middel van 
pestgedrag uiten, en tot een vast gedragspatroon maken, later als volwassenen op een respectvolle 
manier met andere mensen in de maatschappij omgaan?

“ Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen”

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste 
situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en 
wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school 
te gaan! Het hebben van een anti-pestprotocol (of programma) is geen garantie. We streven samen 
naar een pestvrije school. We vinden dat we er alles aan moeten doen om kinderen die een groot deel 
van hun tijd op school doorbrengen, een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Een keer per jaar nemen we de vragenlijst sociale veiligheid af bij de leerlingen van groep 6 t/m 8. 
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Daarnaast gebruiken we het leerlingvolgsysteem van 'KIJK...op sociale competenties' in de groepen 3 
t/m 8. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Ceelen. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
sanne.ceelen@prodas.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Smits. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
sientje.smits@prodas.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Naast de gestandaardiseerde gesprekkencyclus is er altijd mogelijkheid tot tussentijds afstemmen naar 
behoefte. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden in het welkomstgesprek of op een later moment 
telefonisch of via e-mail.

Van zowel leerkrachten als ouders verwachten we een pro-actieve houding in het belang van de 
ontwikkeling van het kind.

Binnen onze school is e-mail alleen bedoeld voor praktische vragen en/of informatie. 

Maandelijks ontvangen alle ouders onze nieuwsbrief 'Voordeldonk info' waarin zowel algemene 
informatie als specifieke groepsinformatie wordt gegeven. 

Daarnaast hebben we een website en een facebook/instagram pagina.

Wij vinden ouderbetrokkenheid zeer belangrijk. De relatiedriehoek is in ons handelen 
geïmplementeerd.

We openen het schooljaar met een welkomstavond, waarop alle betrokken van onze school zich 
informeel kunnen treffen. Vervolgens vinden er binnen de eerste maand van het schooljaar 
welkomstgesprekken plaats. Alle kinderen worden uitgenodigd om samen met hun ouders kennis te 
maken met de leerkracht en verwachtingen af te stemmen. We maken tijdens deze gesprekken ook 
afspraken m.b.t. de wijze waarop we, naast de standaard cyclus, communiceren met elkaar.

In november organiseren we een inloopavond, waarbij kinderen hun ouders in de klas hun werk kunnen 
laten zien. Wanneer vanuit ouders of de leerkracht behoefte bestaat met elkaar in gesprek te gaan is 
daar zeker de gelegenheid toe.

In februari ontvangen alle leerlingen (m.u.v. instromers vanaf januari en groep 8 lln.) het eerste rapport 
en vinden voortgangsgesprekken plaats. Vanaf groep 4 is ook het kind deelnemer aan het gesprek.

Door het jaar heen nodigen we ouders met regelmaat uit om bij activiteiten een kijkje te komen nemen 
en te genieten van hun kind. Wij willen hen graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen op onze 
school en betrekken bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind.

Ter afsluiting van het schooljaar ontvangen alle lln. (m.u.v. instromers vanaf januari) het tweede rapport 
en vinden er facultatieve gesprekken plaats.

We sluiten het schooljaar af met een feestelijke jaarafsluiting (georganiseerd door de leerlingenraad). 
Ook hierbij zijn alle betrokken van onze school van harte welkom.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Sinds 1998 heeft elke basisschool een wettelijke verplichte klachtenregeling. Alle mogelijke soorten 
klachten kunnen volgens deze regeling behandeld worden. Sinds 1999 bestaat er ook een wettelijke 
plicht voor personeelsleden om melding te doen bij het bevoegd gezag (Raad van bestuur Prodas) van 
een mogelijk zedenmisdrijf (seksueel misbruik). Het bevoegd gezag is verplicht aangifte te doen bij de 
politie als een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit.  Onze school heeft 2 contactpersonen voor 
alle bovengenoemde zaken: Jessica Swinkels (leerkracht) en Sientje Smits (leerkracht). Bij deze 
contactpersonen kunt u altijd terecht voor: - een exemplaar van de klachtenregeling  - een toelichting 
op de klachtenregeling  - uitleg over de procedures binnen de klachtenregeling  - informatie over de 
vertrouwenspersoon die uw klacht verder kan behandelen  - informatie over de regeling meldplicht 
/ aangifteplicht seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs  

Het is niet noodzakelijk dat de contactpersoon de inhoud van de klacht van u te horen krijgt. De 
contactpersoon geeft u in principe informatie over welke wegen voor u open staan en welke stappen 
gevolgd dienen te worden. 

De vertrouwenscommissie heeft een signaalfunctie en is bovendien bedoeld om elkaar zo breed 
mogelijk te ondersteunen en om preventief beleid te ontwikkelen zodat de school beter om kan gaan 
met bovengenoemde zaken. Deze klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer men met zijn 
klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken 
zullen immers in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen kunnen worden opgelost. 
Natuurlijk blijft het allereerst belangrijk bij voorkomende vragen of problemen contact op te nemen 
met de leerling/ouders, teamleden, directieleden of bestuursleden. Meestal wordt het soepel en met 
begrip voor elkaars standpunten en (on)mogelijkheden opgelost. Er blijven echter situaties denkbaar 
dat een vertrouwenspersoon of klachtencommissie een goede bemiddelende rol kan 
vervullen.”  Daarnaast is er ook vanuit de stichting Prodas een externe vertrouwenspersoon: De externe 
vertrouwenspersoon is Irma van Hezewijk. Zij is bereikbaar via irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
en 06-54647212. Meer informatie is te vinden op www.vertrouwenswerk.nl  

Klachtencommissie 

Een laatste onderdeel van de klachtenregeling is de benoeming van een klachtencommissie. De 
Stichting PRODAS heeft zich voor haar scholen aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie van 
de Besturenraad. De klachtencommissie heeft tot taak een bij haar ingediende klacht te onderzoeken 
en het bevoegd gezag hierover te adviseren.  De klachtencommissie geeft in haar advies aan de 
(on)gegrondheid van de klacht en mogelijke door het bevoegd gezag te nemen maatregelen en/of 
besluiten.  Adres Klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs 

Postbus 82324 2508 EH  DEN HAAG tel. 070 3861697 www.klachtencommissie.org  
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,00

Daarvan bekostigen we:

• lief en leed

• surveillance

• traktatie

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Voor het schoolkamp in groep 8 wordt een bijdrage van €42,00 gevraagd.

De ouderbijdrage wordt per kind in rekening gebracht door de oudervereniging.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Er zijn diverse activiteiten waarbij hulp van ouders wordt gevraagd:

Luizencontrole

Computerhulp

Sinterklaas

Kerstmis

Verkeersouders

Surveilleren etc.
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4.3 Schoolverzekering

De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de 
volgende verzekeringen afgesloten:  

Aansprakelijkheidsverzekering 

De ruime dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering garandeert gedupeerden dat schade, waarvoor 
de school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook daadwerkelijk wordt 
vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is echter uitsluitend meeverzekerd, 
indien en voor zover de schade niet op hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
verhaalbaar blijkt.  De school aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of 
diefstal van eigendommen van de leerlingen.  

Ongevallenverzekering 

Deze verzekering biedt voor ongevallen in binnen- en buitenland dekking tijdens: hun verblijf in 
schoolgebouwen en op de daarbij behorende terreinen; door de school georganiseerde 
activiteiten; het gaan naar en komen van de plaats waar de lessen of activiteiten plaatsvinden, mits dit 
gaan en  komen geschiedt via de kortste route en binnen de normale tijd die nodig is om bedoelde route 
af te leggen. Verzekerd zijn uitkeringen bij overlijden, blijvende invaliditeit en voor kosten van genees- 
of tandheelkundige hulp. De verzekering van de school vergoedt uitsluitend kosten voor genees- of 
tandheelkundige hulp voor zover die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed. Daarom 
dienen die kosten eerst bij de eigen zorgverzekeraar te worden gedeclareerd.  

Verzekering voor dienstreizen 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch, middels een briefje of via een e-mail (bij voorkeur aan de 
leerkracht) ziekmelden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen door het invullen van het verlofformulier (deze is o.a. te vinden op de website) verlof 
aanvragen bij de directie.

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.

Ongeacht de schuldvraag biedt deze verzekering voor het personeel en vrijwilligers dekking voor 
“buitenschoolse” activiteiten, zoals het gaan naar, verblijven op en komen van vergaderingen, het 
bezoeken van ouders en leerlingen, het optreden van noodgevallen tijdens schooltijd zoals vervoer naar 
ziekenhuis e.d. De dekking voor vrijwilligers geldt uitsluitend gedurende de periode dat men als 
vrijwilliger optreedt, alsmede gedurende het gaan naar en komen van de plaats waar men de 
werkzaamheden als vrijwilliger uitoefent. Tevens is de verzekering van kracht tijdens dienstreizen in 
opdracht van de school waarvoor deze een kilometervergoeding verleent. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

We maken gebruik van methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen. Aan hand van 
methodegebonden toetsen krijgen we een beeld van mate van beheersing van de aangeboden doelen 
vanuit de methode gedurende een korte periode.
Aan hand van de niet-methodegebonden toetsen meten we halfjaarlijks tot in hoeverre de leerlingen 
de aangeboden stof zelfstandig kunnen toepassen in een brede context.

De uitkomsten van beide vormen van toetsen, aangevuld met observaties van de leerkracht, worden 
gebruikt om het onderwijsaanbod af te stemmen.

In groep 1-2 maken we gebruik van het observatiesysteem 'Kijk registratie'. 

In groep 3 t/m 8 wordt voor de niet- methodegebonden toetsen het LOVS systeem van Cito ingezet. 

Ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we voor groep 3 t/m 8 een 
leerlingvolgsysteem, “KIJK! op Sociale Competentie”. In de groepen 5 t/m 8 wordt dit, naast de 
bevindingen van de leerkracht, ook gebaseerd op wat de kinderen ervaren. 

Handelingsgericht werken 

Wij werken handelingsgericht (HGW). Dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod 
afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen of een (kleine) groep. 
Per vakgebied hebben we in een onderwijsplan beschreven hoe we in basis werken en wat we in basis 
aanbieden. Voor kinderen die iets anders of meer nodig hebben, dan beschreven staat in het 
onderwijsplan, wordt de aanpak weergegeven in een groepsoverzicht.

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is een vast onderdeel in onze zorgstructuur, de 1-zorgroute. Met 
opbrengstgericht werken bedoelen we dat we systematisch en doelgericht werken aan het 
maximaliseren van prestaties. We stellen vooraf bij het opstellen van het groepsoverzicht vast welke 
doelen we willen bereiken en stemmen hierop het onderwijsaanbod af. De resultaten van de toetsen 
worden geanalyseerd en we stellen vast of de doelen zijn bereikt.

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 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Op onze school vinden we het belangrijk dat alle leerkrachten die betrokken waren bij de ontwikkeling 
van het kind bijdragen aan het opstellen van een passend vervolgadvies.

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.

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

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,1%

In groep 8 maken ouders en kinderen een keuze voor het vervolgonderwijs. Van belang daarbij is het 
schooladvies. Bij dat schooladvies spelen een aantal dingen een rol: schoolloopbaan, capaciteiten, 
belangstelling en motivatie/studiehouding. In groep 7 geeft de school tijdens het voortgangsgesprek 
een voorlopig advies, dat op grond van bovengenoemde aspecten tot stand komt na overleg tussen  
leerkrachten groep 6, 7, 8, de ib-er en de directeur. In februari van groep 8 wordt met ouders en het 
betreffende kind het definitieve advies besproken en afgegeven. Dit advies, is van belang bij 
aanmelding/toelating op de school voor vervolgonderwijs. Bij de overstap naar het voortgezet 
onderwijs hanteren we een adviesformulier/onderwijskundig rapport. Dit formulier wordt digitaal 
ingevuld en verstuurd naar de nieuwe school als de ouders dit ingezien hebben. In april maken de 
kinderen de eindtoets. Als een leerling op basis van de eindtoets een hoger advies krijgt dan het 
schooladvies, heroverwegen wij het schooladvies (dit wil niet direct zeggen dat het leidt tot een 
aanpassing van het schooladvies).

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle leerkrachten die betrokken waren bij de ontwikkeling 
van het kind bijdragen aan het opstellen van een passend vervolgadvies.
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vmbo-(g)t 16,7%

vmbo-(g)t / havo 5,6%

havo 11,1%

havo / vwo 27,8%

vwo 27,8%

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.

betrokkenheid

vertrouwenveiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Sociaal emotioneel leren (SEL) is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en 
vaardigheden verwerven en toepassen, teneinde beter te worden in het omgaan met zichzelf en de 
ander.

Het gaat bij SEL om levensvaardigheden waarmee we onszelf, onze vriendschappen en ons leven 
effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Deze levensvaardigheden omvatten o.a. 

- het herkennen van emoties bij jezelf en de ander

- het managen van heftige emoties

- voor anderen zorgen

- verstandige beslissingen nemen

- gezonde relaties aangaan met anderen

- uitdagende situaties effectief oplossen

De levensvaardigheden delen we in in 5 competentievaardigheden, die weer onderverdeeld zijn in 3 
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groepen van competenties

IK-competenties (besef van jezelf en zelf-management)

JIJ-competenties (besef van de ander en relaties kunnen hanteren

WIJ-competenties (keuzes maken)

Uit de opbrengsten van ons leerlingvolgsysteem 'KIJK! op Social Competentie' blijkt dat we onze 
aandacht moeten vestigen op de IK-competenties.

Dit zien we vooral terug in vertrouwen hebben in je eigen kunnen en zelfstandigheid.

Wij starten ieder jaar op met de gouden weken. 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het 
schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen 
verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend 
belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas (JIJ en WIJ competenties). 

Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw. De Zilveren Weken – de twee 
weken na de kerstvakantie – is ook een belangrijk periode om te werken aan een positieve en veilige 
klas. En na de meivakantie hebben we opnieuw aandacht voor het groepsproces in de Bronzen weken.

De driehoek leerkracht-leerling-ouder vinden wij van groot belang. Wij praten met kinderen en ouder!

In samenspraak met leerlingen, ouders en leerkrachten zijn 10 Voordeldonkse manieren 
(omgangsnormen) opgesteld. U vindt deze op onze website.

'Kijk! op Sociale Competentie' wordt 2 keer per jaar afgenomen (november-maart/april) in groep 3 t/m 
8. Vanaf groep 5 vullen ook leerlingen het leerlingendeel in.

In de groepen 1-2 worden de leerlijnen sociaal-emotionele ontwikkeling van 'Kijk registratie' 2 keer per 
jaar (januari-juni) ingevuld.

De resultaten worden op school-, groeps- en individueel niveau geanalyseerd en waar nodig een plan 
van aanpak opgesteld of de nodige acties ondernomen.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Onderwijsplan

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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In dit onderwijsplan beschrijven we de leerlijnen/leerdoelen, de opbrengstambities/schoolnorm, de 
didactiek en het passend onderwijsprogramma voor onze school. Het is een vakspecifiek document dat 
wordt gebruikt bij de langetermijnplanning van een halfjaar. Voor de korte en middellange termijn 
worden alleen de kaders beschreven. 

Dit onderwijsplan zal minimaal 1 keer per jaar geagendeerd worden om te evalueren en/of bij te stellen 
indien nodig.

Jaarlijks vinden er groepsbezoeken plaats (door directie en/of intern begeleider) met daarna een 
terugkoppel gesprek.

De gesprekkencyclus met leerkrachten wordt gehanteerd en is gericht op ontwikkeling.

Wij hanteren Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) als hulpmiddel om onze kwaliteitszorg planmatig 
en structureel te monitoren (evalueren, analyseren en verbeteren) in een cyclus van 4 jaar.

Leerkrachten worden gestimuleerd zich te blijven bekwamen (een leven lang leren). Naast persoonlijke 
wensen en interesse is de deskundigheidsbevordering in lijn met de schoolontwikkeling en 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Daarnaast is stichting Prodas voortdurend bezig met de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. 
Persoonlijke ontwikkeling van al onze medewerkers vinden we daarom erg belangrijk. Binnen de 
Prodas-Academie biedt Prodas een uitgebreid aanbod aan professionaliseringsactiviteiten.Een deel van 
het aanbod staat ook open voor externe partijen zoals andere besturen in de regio, medewerkers van 
kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken, stagiaires en ouders. Het inschrijven voor 
opleidingen, trainingen en workshops verloopt via de Prodas-Talentmanager.

Verbeterthema's 2020-2021:

Visie op leren en vertaalslag naar de praktijk;
Balans kwalificatie/personificatie/socialisatie=> externe begeleiding, proeftuintjes

Borgen van de inhoud van de onderwijsplannen=> externe begeleiding

Proces advisering VO en communicatie hieromtrent=> herijken procedure, informatieavond, 
tussenevaluatie

Verbreden en delen van expertise=> studiebijeenkomsten, ondersteuningsroute herijken (intern)

Communicatie om betrokkenheid te vergroten=> inzet BasisschoolApp

Vergroten van kennis en vaardigheden binnen het team t.b.v. het onderwijsaanbod sociaal emotioneel 
leren=> 5 workshops tijdens teambijeenkomsten

Naast ons eigen kwaliteitszorgsysteem hanteert Prodas op bestuursniveau een kwaliteitsmonitor. Met 
behulp van zelfevaluatie door de directeuren en gesprek tussen directeuren en bestuur wordt zowel de 
basiskwaliteit als de eigen kwaliteit gemonitord. In jaar 1 wordt gestart met een nulmeting op alle 
onderdelen. In jaar 3 en 5 vindt een evaluatie op alle onderdelen plaats. Om op bestuursniveau een 
vergelijking tussen de scholen te kunnen maken, worden in de tussenliggende jaren steeds twee 
kwaliteitskaarten ter evaluatie vanuit het bestuur aan de scholen voorgelegd. Dit gebeurt in periode 
januari-maart. 
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:00 - 14:45 14:45 - 18:15

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:00 - 14:45 14:45 - 18:15

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 13:00 - 14:45 14:45 - 18:15

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 - 18:15

Maandag: lunchpauze 12:15-13.00 uur
Dinsdag: lunchpauze 12:15-13.00 uur
Donderdag: lunchpauze 12:15-13.00 uur

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek gr 3 t/m 8 ma-vrij

Zwemmen groep 4 donderdag

Onze groepen 1-2 maken veel gebruik van de speelzaal en onze buitenruimte.

Groep 3 t/m 8 maakt gebruik voor de lessen bewegingsonderwijs van sporthal De Schop.

Groep 4 heeft naast 1 keer per week gymmen, één keer per week zwemles in De Schop. De gemeente 
subsidieert dit.

Het gym- zwemrooster is te vinden in onze ouderkalender.
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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 13 februari 2021 21 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 24 juli 2021 05 september 2021

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)

- - -

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Norlandia kinderopvang, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Norlandia kinderopvang, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Er bestaat een opvangmogelijkheid tijdens vrije dagen en schoolvakanties geboden door Norlandia 
Kinderopvang. Hier zijn kosten aan verbonden.

Op onze school werken we met een continurooster. Er is niet direct sprake van tussenschoolse opvang. 
De leerlingen eten in de klas en krijgen daarna de ruimte om nog lekker buiten te spelen.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Het team is voor praktische vragen of mededelingen via de e-mail altijd bereikbaar. U kunt binnen twee 
werkdagen een reactie hierop verwachten.

Tijdens schooldagen is de school telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur.
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