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Voorwoord
Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van onze school obs De Iemenhof. Deze gids is bedoeld voor de ouders van
onze huidige en voor ouders van onze toekomstige kinderen. Met deze schoolgids wordt u op de
hoogte gesteld van een aantal belangrijke beleidszaken en praktische zaken over het schooljaar 20212022. Ook treft u informatie aan over tal van onderwerpen, zoals: de visie, het onderwijs, extra
ondersteuning aan leerlingen, medezeggenschap en andere belangrijke schoolafspraken. Op de
jaarkalender staan schoolvakanties, extra vrije dagen en, voor zover nu al bekend, allerlei activiteiten
en andere bijzondere dagen vermeld. In de loop van het schooljaar krijgt u aanvullende informatie over
allerlei schoolzaken via onze wekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief staat uiteraard ook op onze
website. We hopen dat u door het lezen van de schoolgids een beeld krijgt van onze school, maar wilt u
een kijkje komen nemen, dan is een afspraak zo gemaakt. U bent van harte welkom!
Namens het team,
Klaas Bakker, locatiedirecteur obs De Iemenhof
Ria Hulshof, bovenschools directeur scholengroep D
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Iemenhof
Spanjaardspad 86
7761BR Schoonebeek
 0524531231
 http://www.obs-iemenhof.nl
 k.bakker@oo-emmen.nl
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Schoolbestuur
Gemeente Emmen
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 4.400
 http://www.openbaaronderwijsemmen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

K.G. Bakker

k.bakker@oo-emmen.nl

Locatiedirecteur K.G.
Bakker is fulltime aanwezig. 'De deur staat altijd open' is zijn motto voor een open relatie met ouders,
kinderen en personeel.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

164

2020-2021

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Thematisch werken

Normen en waarden

Meer dan onderwijs alleen

Opbrengstgericht

Goede sfeer

Missie en visie
Visie
Onze school is een openbare school, toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid in hun
maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Er is geen eenzijdige beïnvloeding
en het respecteren van anderen is van wezenlijk belang. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te
houden met omstandigheden, mogelijkheden en levensbeschouwelijke/godsdienstige overtuiging van
ieder gezinsmilieu. Onze school stelt zich ten doel de leerlingen elementaire gedragsvormen,
basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen die hun van dienst kunnen zijn bij de vorming van hun
persoonlijkheid. Maar ook bij de deelname aan een met hun mogelijkheden overeenstemmende vorm
van voortgezet onderwijs en bij deelname aan het maatschappelijke en culturele leven. We besteden
ook aandacht aan burgerschapsvorming en sociale integratie. De school probeert een veilig klimaat na
te streven voor alle leerlingen, wat het onderwijs ten goede komt. Immers, een veilige, vriendelijke
sfeer met orde en regelmaat is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Onze school wil
een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in
een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. De school gaat er van uit dat alle
kinderen kunnen leren. Kinderen die denken dat ze niet kunnen leren worden extra aangemoedigd. Het
schoolteam werk al jaren volgens de principes van BAS (Bouwen Aan Adaptief onderwijs). Ieder kind
proberen we zoveel mogelijk ‘op maat’ te bedienen. Adaptief onderwijs op de Iemenhof is onderwijs
waarbij men rekening houdt met de onderlinge verschillen tussen kinderen door te differentiëren in
opdrachten en het verlenen van hulp middels een groepsplan of handelingsplan om het maximale uit
een kind te halen binnen een schoolklimaat dat zich kenmerkt door wederzijds respect.

Identiteit
We profileren ons als een openbare school waarbinnen kinderen zo optimaal mogelijk de kans krijgen
zich te ontwikkelen tot een volwaardig volwassen mens,. Naast de verplichte basisvaardigheden
besteden we ruim aandacht aan andere (vak)gebieden en thema's waarbinnen de kinderen hun
talenten kunnen ontdekken en uitrollen! We hebben niet voor niets als slogan: 'obs De Iemenhof, meer
dan onderwijs alleen!'
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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

4 u 15 min

5 uur

4 uur

4 u 15 min

1 uur

1 uur

15 min

15 min

2 uur

2 u 30 min

5 u 30 min

6 u 30 min

2 uur

2 u 15 min

1 u 15 min

1 u 45 min

Taal
Rekenen
Wereldorientatie
Schrijven
Verlengde leertijd
Lichamelijke opvoeding
Expressie
Zelfredzaamheid

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 u 15 min

4 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde

5

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min

1 u 30 min

Levensbeschouwing
Engelse taal
15 min

15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

1 u 45 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

pauze
Verlengde leertijd
Schrijven
Thematisch werken

Extra faciliteiten
Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

6

2.2

Het team

Aan onze school zijn momenteel 11 leerkrachten, een locatiedirecteur en onderwijsassistent
verbonden. De gemiddelde leeftijd is 42,5 jaren. Het team bestaat uit vakbekwame leerkrachten die
zich met hart en ziel inzetten voor het onderwijs in obs De Iemenhof. De mix van jonge en oudere
personeelsleden zorgen voor een goed evenwicht in onze school, iets wat ten goede komt aan het
beleid.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Duitse taal

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Muziek

Verlof personeel
Wij kunnen bij afwezigheid van een leerkracht een beroep doen op inval-leerkrachten die bij Openbaar
Onderwijs Emmen staan ingeschreven. Het is al enkele jaren echter een groot probleem om voldoende
vervangers te krijgen. Wij hebben over het algemeen weinig ziekte onder ons personeel. Verder
verkeren wij in de unieke positie dat we altijd een beroep mogen doen op een leerkracht die in 2017 met
pensioen is gegaan na een dienstverband van ruim 40 jaar aan de Iemenhof. Zij komt met veel plezier
en enthousiasme invallen als dat nodig is!

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de
school. Met Villa Vrolijk.
In onze school is een lokaal ingericht voor Voorschool Iemenhof. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
kunnen daar op maandag, woensdag en donderdag (in totaal 10 uren) onderwijs volgen. Voorschool
Iemenhof valt onder Villa Vrolijk. Villa Vrolijk heeft voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar een
eigen unit op het grote plein naast de unit van groep 5 staan. Daar is ook een eigen plein ingericht.

2.4

Kwaliteitszorg en 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
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manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Qua manier van lesgeven is er afgesproken dat de leerkrachten volgens het direct instructiemodel de
lessen verzorgen.
We brengen dat in kaart hoe goed dat gaat doordat de locatieleider jaarlijks een klassenbezoek aflegt in
iedere groep en volgt dan de lessen volgens de leeswijzer van het direct instructiemodel. Na afloop van
het bezoek wordt er een inzetbaarheids- of beoordelingsgesprek gevoerd waarin de kwaliteit van de
gegeven lessen uitvoerig wordt besproken. Indien van toepassing wordt er in onderlinge samenwerking
een verbeterplan opgesteld. Nadat alle groepen zijn bezocht wordt er tijdens een teamvergadering
uitvoerig besproken wat er zoal is opgevallen en kan worden verbeterd.
Professionalisering leraren: Iedere leerkracht stelt jaarlijks een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) op
met daarin aangegeven welke scholing of verbeteringstraject er dat schooljaar gevolgd gaat worden.
Dit gebeurt in overleg met de directie.
Verbeteracties die uitgevoerd zijn in het afgelopen schooljaar:
Verbeterplan scholen met succes naar aanleiding van de enquête.
Verbeterplan Kwintoo kaarten 'Onderwijsleerproces' (We gaan m.i.v. augustus 2021 over naar de
digitale versie van Kwintoo)
De verbeteracties voor het komende schooljaar zijn:
Leesonderwijs: Zowel technisch als begrijpend lezen scoren onvoldoende. Inzetten d.m.v. extra leertijd
en aanvullend materiaal
Rekenonderwijs: We gaan m.i.v. het nieuwe schooljaar in groep 5 de nieuwe versie van Wereld in
getallen inzetten. In de kleutergroepen gaan we werken met de methode 'Kleuterplein'. Deze methode
sluit aan bij WIG 5 groep 3.
Overgang van groep 2 naar 3: de leerkrachten van groep 2 en 3 hebben vlak voor de zomervakantie de
cursus 'Een soepele overgang van groep 2 naar 3' afgesloten. Het geleerde zal worden toegepast in het
nieuwe schooljaar.
Leesomgeving in de klas: In ieder lokaal moet een rijke leesomgeving worden gecreëerd zodat de
leerlingen worden uitgenodigd om te gaan lezen.
Thematisch werken: Verder gaan met de implementatie van deze vorm van onderwijs. Vooral aandacht
voor de 21 eeuwse vaardigheden. Daarnaast leerlingen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces
laten worden. Leerkrachten vooral coachend bezig.
Methode Engels: verder implementeren van de nieuwe methode in alle groepen.
Positie van de school in het dorp: door middel van multi media 'aan de weg timmeren'.
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Hoe bereiken we deze doelen?
Voor zowel technisch als begrijpend lezen extra leertijd inroosteren in de weekplanning. Daarnaast
aandacht richten op extra materialen voor de klassenbieb en de schoolbieb. De middentoetsen van Cito
moeten uitwijzen of de inzet voldoende is of moet worden bijgesteld.
Het rekenonderwijs: we gaan in de kleutergroepen werken met de methode 'Kleuterplein'. Deze
methode bereidt de kinderen van groep 2 voor op een goede aansluiting bij groep 3. Verder gaan we de
nieuwe versie van Wereld in getallen nu ook inzetten in groep 5. In alle groepen extra leertijd
inroosteren voor het rekenen.
De overgang van groep 2 naar 3 verloopt soepel. De manier waarop dit is bereikt is vastgelegd in het
protocol 'Soepele overgang van groep 2 naar groep 3
Voor alle groepen is de nieuwe methode voor Engels geïmplementeerd.
Alle groepen hebben de methode voor thematisch werken (Topontdekkers) geïmplementeerd.
Halverwege en aan het eind van het schooljaar evalueren met het team.
Positie van de school in het dorp
Promoten van de school via de dorpskrant (de Ja Knikker) met verslagen van de diverse activiteiten die
we tijdens het schooljaar organiseren.
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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.
Onze school biedt ondersteuning aan alle basisschoolleerlingen die vallen binnen ons
schoolondersteuningsprofiel.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent

2

Rekenspecialist

1

Remedial teacher

1

Fysiotherapeut

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Kinderen en hun sociale talenten.
Dit wordt ingezet op het moment dat er pestgedrag wordt waargenomen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
We hebben in januari 2020 in samenwerking met Scholen met succes een enquête afgenomen. Deze
enquête zal in kalenderjaar 2022 opnieuw worden afgenomen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Iedere leerkracht is in feite een anti-pest coördinator. Op het moment dat er enige vorm van pesten
wordt geconstateerd slaat diegene die dit heeft geconstateerd meteen alarm en wordt het team
ingelicht.
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Functie

Naam

E-mailadres

vertrouwenspersoon

Been

h.been@oo-emmen.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Onze school stelt ouderbetrokkenheid zeer op prijs. Ons motto is 'dat we het samen moeten doen'.
Tijdens het kennismakingsgesprek met de directeur wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
ouderbetrokkenheid. In dat gesprek benadrukken we dat 'we niet zonder elkaar kunnen' en dat een
heldere, open communicatie van het grootste belang is voor alle partijen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We informeren onze ouders op de volgende manieren:
•

via de schoolgids

Aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders te kennen geven dat ze graag de papieren versie
van de schoolgids willen ontvangen. In de tweede week van het schooljaar wordt ervoor gezorgd dat
die ouders dan de schoolgids via hun kind(eren) ontvangen. Voor de overige ouders is de schoolgids
altijd te vinden op de website van onze school.
•

via de schoolkalender

Voor de schoolkalender geldt eveneens dat ouders te kennen kunnen geven dat ze de papieren versie
van de schoolkalender willen ontvangen. Ook deze gaat in de tweede week van het schooljaar mee naar
huis. De digitale versie van de schoolkalender is te vinden op de website van onze school.
•

via de wekelijkse nieuwsbrief

Iedere woensdag gaat de nieuwsbrief via de digitale weg (mail) naar de ouders. Tevens wordt de
nieuwsbrief geplaatst op de website van onze school.
•

via Klasbord

De leerkrachten nodigen ouders in de eerste week na de zomervakantie uit voor deelname aan
Klasbord. Via deze app worden ouders op de hoogte gebracht van groepsspecifieke informatie.

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling in te voeren. De klachtenregeling is bedoeld om te
zorgen dat klachten op een zorgvuldige manier worden behandeld. Daarmee wordt het belang van de
betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school. De regeling si ook te vinden op de website
van Openbaar Onderwijs Emmen. Als u klachten heeft over onze school of onze medewerkers, dan kunt
u die klacht bij ons indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie,
geweld, pesten of discriminatie. Een klacht kan alleen worden ingediend als u met uw klacht niet
ergens anders terecht kan. Met andere woorden: de meeste klachten zullen in onderling overleg tussen
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ouders, leerlingen, personeel en locatiedirecteur op een juiste wijze worden afgehandeld. De
contactpersoon voor onze school is …. (naam invullen door de school). Hij/Zij kan u vertellen bij wie u
moet zijn. Als u klachten heeft, dan vragen we u om dat zo spoedig mogelijk te melden. Landelijke
klachtencommissie: Postbus 162 3440 AD Woerden tel.: 0348405245 web.: www.lgd-lkc.nl Sedna
Stichting Welzijnsgroep Sedna zorgt voor een beschikbare vertrouwenspersoon: Sedna Hooggoorns 11
7812 AP Emmen (0591) 680800 info@sednaemmen.nl
AVG / Privacy
Op school vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/ verzorgers en onze
medewerkers wordt gerespecteerd. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen
de school en Openbaar Onderwijs Emmen als geheel is daarvoor een randvoorwaarde. Met het privacy
reglement, het beleid en andere gedragscodes en protocollen beoogt Openbaar Onderwijs Emmen en
de scholen die eronder vallen zorg te dragen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt
conform: - AVG; - Uitvoeringswet; - Sector wetten en gedragscodes; - Organisatie-specifieke interne
regelingen. U kunt op de site van Openbaar Onderwijs Emmen lezen hoe wij op school omgaan met de
persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers zijn. Ook
de afspraken die wij, met instemming van de (G)MR, gemaakt hebben om de privacy van alle
betrokkenen te waarborgen kunt u hier terugvinden. Van toepassing op scholen die cameratoezicht
gebruiken: Cameratoezicht Op een aantal plaatsen in en rond de school is er cameratoezicht om: Mogelijk ongeoorloofde toegang tot ons schoolgebouw te registreren; - Mogelijke vernielingen aan ons
schoolgebouw en/of schoolplein te registreren. Hoe de school precies omgaat met cameratoezicht en
onder welke voorwaarden dit gebeurt kunt u lezen in het Reglement Cameratoezicht OOE.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Overblijfouders

Ouders worden ingezet bij:
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Oud papier actie
Sporttoernooien
Schoolreizen
Fancy Fair / Rommelmarkt
Inrichting pleinen
Inrichting school
Overblijf tussen de middag

Vrijwillige ouderbijdrage
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Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 16,50
Daarvan bekostigen we:
•

Laatste schooldag

•

Sportdag

•

Voorlees- en Nationaal Schoolontbijt

•

Kerst

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen
we ook niet.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Ouders behoren hun kind(eren) ziek te melden voor aanvang van de lessen, tussen 0800 en 08.15 uur.
Dit kan telefonisch (0524-531231) of via de mail: k.bakker@oo-emmen.nl
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
U kunt verlof aanvragen via het aanvraagformulier.
Dit ligt in school en is via de website te downloaden.

4.4

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid Kinderen zijn vanaf 4 jaar welkom op de basisschool. Vanaf de eerste schooldag in de
maand na de vijfde verjaardag zijn de kinderen leerplichtig. Als het kind 3 jaar en 10 maanden oud is,
mag het op school kennismaken. Deze kennismakingsfase omvat maximaal vijf dagen. Ouders melden
hun kind (indien mogelijk) minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar (of voor de
datum waarop zij de inschrijving wensen) schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Ouders kunnen
een kennismakingsgesprek of aanmeldingsgesprek aanvragen en vullen vervolgens een
inschrijfformulier en intakeformulier in. Daarna vindt er nog een intakegesprek plaats. Mocht het gaan
om een kind dat van een andere school komt dan wordt er contact opgenomen met de school van
herkomst om een onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier op te vragen. Bij aanmelding van
een kind met een specifieke hulpvraag wordt en een stroommodel gevolgd om te beoordelen of de
school in de hulpvraag kan voorzien. Er is binnen Openbaar Onderwijs Emmen een protocol: instroom,
doorstroom en uitstroom dat gevolgd wordt. Hier is meer informatie te vinden over het gehele
toelatingsbeleid.

4.5

Sponsoring

Scholen krijgen steeds vaker te maken met bedrijven die hen willen sponsoren. Binnen de schoolmuren
bevindt zich immers een mooie doelgroep (leerkrachten en leerlingen - en via de leerlingen hun
ouders/verzorgers) voor allerlei commerciële activiteiten. Sponsoring kan een uitkomst bieden voor het
te kunnen betalen van extraatjes voor de leerlingen maar er zijn ook risico's aan verbonden. De
leerlingen zijn immers een kwetsbare, eenvoudig te beïnvloeden groep. Op onze school is afgesproken
dat er gebruik gemaakt kan worden van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de
afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en
leerlingen. Deze uitgangspunten zijn: - de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de
school - de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen - de school moet ook
zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven Daarnaast behoudt de school zich het recht
om vanwege schoolspecifieke redenen sponsoring te weigeren. In geval van twijfel besluit de
locatiedirecteur of sponsoring wel of niet geaccepteerd wordt.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

In januari worden in alle groepen de Midden toetsen van Cito afgenomen. De resultaten worden
geanalyseerd, vastgelegd in een begeleidingsplan en uitgebreid besproken met de intern begeleider.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.
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Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Ook dit schooljaar scoren de leerlingen van groep boven de inspectienorm. Uit de analyse van de
resultaten kwam het volgende naar voren:
Analyse van de eindresultaten schooljaar 2018-2019.
De gemiddelde schoolscore op de eindtoets 2019 was 536,4 en geeft ten opzichte van het landelijk
gemiddelde van 535,7 dus een voldoende score weer.
De percentielscore ziet er als volgt uit:
Lezen: 69 % Taalverzorging: 63 % Schrijven: 80 % Rekenen: 34 % Totaal: 57 %
De afwijkende (zwakke) score op rekenen komt overeen met hetgeen we verwachten van deze groep
leerlingen.
Dit zien we ook terug in de referentieniveaus:
Lezen: 1F-18 leerlingen 2F-16 leerlingen
Taalverzorging: 1F-18 leerlingen
Rekenen: 1F-15 leerlingen

2F-12 leerlingen

2F-7 leerlingen

De Domeinanalyse laat zien dat we in moeten zetten op:
Lezen: samenvatten Taalverzorging: spelling niet-werkwoorden
Rekenen: getallen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,4%

Openbare Basisschool De Iemenhof

94,5%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
57,9%

Openbare Basisschool De Iemenhof

57,0%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (45,5%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

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

36,0%

vmbo-k

16,0%

vmbo-(g)t

12,0%

vmbo-(g)t / havo

12,0%

havo

24,0%
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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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Geode sfeer

Respectvol omgaan met elkaar

Wij vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. De school moet een veilige
omgeving zijn.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij nemen 2x per jaar Scol af bij de leerlingen. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in een groepsplan.
In dit plan beschrijft de leerkracht hoe in de komende periode zaken worden aangepakt die opvallen in
Scol.
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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).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:00

Dinsdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:00

Woensdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:15

-

12:15 - 18:00

Donderdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:00

Vrijdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Gr. 1 afwezig Gr. 2-3-4 om 11.45 uur vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Marlon, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Marlon, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. BSO Marlon verzorgt opvang tijdens vakanties en
vrije dagen. Neem tijdig contact op met de BSO om teleurstelling te voorkomen.
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6.3

Vakantierooster

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

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 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:

Locatiedirecteur

Dag(en)

Tijd(en)

maandag t/m vrijdag

08.00-15.00

Een telefoontje vooraf is wenselijk.
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