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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool Klim Op
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Klim Op
Karekietpark 28
1444HV Purmerend
 0299421969
 directie@klim-opschool.nl
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Extra locaties
oecumenische basisschool de KlimOp
Torenmolen 9
1444GE Purmerend
 0623580105
Dit is een tijdelijke extra locatie vanwege de op handen zijnde verbouwing van de hoofdlocatie.

Schoolbestuur
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 3.379
 http://www.cpow.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Ingrid van Koningsbruggen

directie@klim-opschool.nl

Directeur

Marjolijne Mulders

directie@klim-opschool.nl

Adjunct-directeur

Karina Birksteiner

directie@klim-opschool.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

469

2018-2019

De KlimOp is populair in Purmerend en is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de
grootste basisscholen van Purmerend. Wij zijn trots op de goede naam en trots dat zoveel ouders de
school, vanuit verschillende wijken, weten te vinden.
Gezien de tevredenheidsonderzoeken van de laatste jaren voldoen we aan de verwachtingen van onze
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ouders en leerlingen. Het team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel werken naar
grote tevredenheid op de KlimOp.
Er is weinig personeelsverloop en wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij, tot op heden, geen groepen
naar huis hebben hoeven sturen. Veel leerkrachten zijn bereid extra in te vallen als dat nodig is. Dat
tekent de sfeer en betrokkenheid op de KlimOp.
De grootte van de school creëert ook meer onderwijsmogelijkheden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van
een interne Plusklas, een Bovenschoolse Plusklas, een klas voor kinderen met speciale
ondersteuningsbehoeften en leerpleinen.
Op de KlimOp hoor je erbij! Je bent uniek!
Er wordt gewerkt aan groei en ontwikkeling door gepassioneerde mensen, die het leren dagelijks
uitdagend en vernieuwend aanbieden, vanuit een (sociaal) veilige omgeving. De leerlingen voelen zich
verbonden met hun medeleerlingen en dragen een eigen verantwoordelijkheid.

1.2

Profiel van de school

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

Kernwoorden
Uniek

Gepassioneerd, uitdagend leren

Groei en ontwikkeling

Veiligheid, verbondenheid

Verantwoordelijkheid

Missie en visie
Op de KlimOp ontwikkelen leerlingen de capaciteiten die zij nodig hebben om zich verder te kunnen
ontwikkelen binnen een complexe maatschappij. Dit willen wij bereiken vanuit het gedachte goed van
NPDL (new Pedagogies of Deep Learning). Dit is een onderwijsvernieuwing die zich richt op alle lagen
van de school en het liefst ook nog daarbuiten. NPDL richt zich op de volgende gebieden:
samenwerken, communicatie, creativiteit, kritisch denken, karakter en wereldburgerschap.
"Leren om diep te leren, blijven proberen en altijd lerende te zijn".
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Prioriteiten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kwalitatief goed onderwijs;
Implementeren van NPDL op schoolniveau, teamniveau, groepsniveau en kindniveau;
Verbeteren van de instructie (Expliciete Directe Instructie model- EDI);
Het implementeren van een verbetercultuur (leerKRACHT);
Het creëren van een positieve groepssfeer (een goede werk-, leer- en leefklimaat);
Leerlingen nieuwsgierig maken, laten ontdekken door wetenschap en techniek aan te bieden;
Gezond leren en leven, waaronder bewegend leren.

Identiteit
De KlimOp is een Oecumenische school. Oecumene is het samengaan van levensbeschouwelijke
richtingen, in ons geval de rooms-katholiek en de protestants-christelijk. Hoe werken we aan deze
oecumenisch identiteit in de praktijk? Op onze school hebben we leerlingen met zeer diverse
geloofsovertuigingen. We belichten aspecten uit de diverse religies en culturen en zoeken waar deze
elkaar ontmoeten. Waar vinden we de overeenkomsten en waar vinden we elkaar? Het kind staat hierin
centraal en geeft hier betekenis aan. Kinderen krijgen ruimte voor ‘persoonsvorming’, met respect voor
de diverse sociale- , culturele- en/of religieuze achtergronden. Ieder kind ontwikkelt een eigen kijk op
het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, waar en echt is. We willen voor de kinderen een
inspirerende sfeer scheppen waarin zij aangemoedigd worden met elkaar samen te werken en hun
kennis, ervaring en beleving te delen en te vergroten. Kinderen praten en ontdekken op een open
manier hoe zij zelf in het leven staan. Dit doen we door:
•
•
•

Wekelijkse lessen rondom een thema en projecten (methode KLEUR)
Het vieren van vieringen;
Leren betekenis te geven door hen in aanraking te laten komen met verhalen (spiegelverhalen
verbonden aan de symbolieken uit bijbelverhalen), tradities en vragen.

De leerkrachten van de KlimOp zijn hierin rolmodel voor de kinderen. Respect, erkenning, eenheid in
verscheidenheid, ontmoeting, zorg, normen en waarden en veiligheid zijn daarvoor onze kernwoorden.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Naast een vakdocent voor bewegingsonderwijs is er ook een samenwerking met de muziekschool
Waterland. Zij verzorgen wekelijks instrumentlessen voor de groepen 5. Ook worden er muzieklessen
in alle groepen gegeven door een muziekdocent van de muziekschool. De groepsleerkracht is hierbij
aanwezig en leert van de vakdocent om daarna de lessen zelf te kunnen geven.
Tevens werken wij met een ZEN-klas. Dit is een klas waar leerlingen met speciale leer- en
leefbehoeften worden begeleid. In deze ZEN-klas worden kinderen geholpen die intensievere instructie
nodig hebben, of een rustige gestructureerde werkplek. Maar ook de kinderen, die behoefte hebben
aan extra uitdaging en werken met gelijkgestemden krijgen begeleiding. De leerkrachten die hiermee
werken zijn geen vakdocenten, maar wel gespecialiseerde leerkrachten op dat gebied.

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
Ook wij merken dat er een groot tekort is aan leerkrachten. Dat maakt dat de vervanging van collega's
in de meeste gevallen opgevangen wordt door collega's uit het eigen team. Mocht dit niet mogelijk zijn
dan wordt er gewerkt met een invalpool van vaste invallers. In het uiterste geval, wanneer er echt geen
invallers te vinden zijn, wordt een groep opgedeeld over de andere groepen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Elk schooljaar maken wij een berekening van het aantal lesuren.
Deze bedraagt jaarlijks tussen de 950 tot 955 lesuren.
Dit is ruim boven het minimaal vereiste aantal van 940 uur per leerjaar.
Elke leerling maakt in 8 jaren basisonderwijs op de KlimOp ruim het vastgestelde minimale aantal
lesuren van 7520 uur.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Spelen leren
vakoverstijgend

25 uur

25 uur

In de groepen 1-2 werken wij thematisch. Er is geen sprake van aparte vakken. Alle projecten worden
vakoverstijgend aangeboden en spelend lerend uitgevoerd.
Het curriculum van SLO (landelijk kenniscentrum) en de daarbij behorende leerlijnen bepalen het
programma. Middels KIJK! wordt de ontwikkeling gevolgd.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Burgerschap

2.3

Extra faciliteiten

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

Speellokaal
Leerpleinen.
ZEN-klas (Special Educational Needs)
Plusklas (meerbegaafde leerling). Interne plusklas voor KlimOP leerlingen.
PLusklas Vostok. Voorziening van Samenwerkingsverbad Waterland. Hoogbegaafde leerlingen
van diverse scholen

8

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Wij werken nauw samen met peuterspeelzaal Klein Duimpje. Deze speelzaal is gehuisvest in het
gebouw de Inval. Deze is naast de school.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
specifieke doelgroep:
- Wij hebben ervaring met kinderen, die problemen ervaren met de taalverwerving;
- Wij hebben een specifiek programma voor excellente leerlingen; onze interne plusklas en een
programma in de groep;
- Wij hebben een speciaal Zen lokaal. Dit is een prikkelarme, gestructureerde leerwerkomgeving waar
kinderen geconcentreerd kunnen werken. Het lokaal is ingericht met een aantal concentratieplekken
voor verwerking en een aantal instructietafels voor individuele begeleiding en instructie door een
speciale leerkracht;
- Wij kunnen kinderen, die extra behoefte hebben aan een geordende structuur een goede basis
bieden.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

12

Onderwijsassistent

18

Remedial teacher

8

Specialist hoogbegaafdheid

1

Taalspecialist

1

bewegingsspecialist

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Voor alle betrokkenen geldt de gulden regel: Ga met een ander om, zoals jij wilt dat een ander met jou
omgaat! We willen graag dat de leerlingen van onze school o.a. de volgende regels hanteren: We
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noemen elkaar bij de voornaam. Bij de leerkrachten komt er juf of meester voor. We komen niet aan
een ander, als die ander dat niet wil. Tijdens het spel mag iedereen die dat wil meedoen. Tijdens het
spel houden we ons aan de spelregels en helpen we elkaar daarbij. Als iemand er anders uitziet of
anders praat, is dat een feit en accepteren we dat.
Ook hanteren wij een (anti) pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
We gebruiken leerling observatie systemen zoals KIJK! voor groep 1-2, SCOL (Sociale Competenties
Observatielijst) voor groep 3 t/m 8 een leerling SCOL voor groep 6 t/m 8.
Leerlingen uit groep 7 en 8 vullen jaarlijks het tevredenheidsonderzoek in. Veiligheid is hier een
onderdeel van. Naast de enquêtetool van Vensters wordt ook de MSV (monitor sociale veiligheid)
module van SCOL door de leerlingen van groep 6 t/m 8 ingevuld.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Masker. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
c.masker@cpow.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Whien. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
k.whien@cpow.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op de KlimOp vinden we het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de schoolontwikkeling van hun
kind. Een goede en laagdrempelige relatie tussen leerling, ouders en school is hierbij van groot belang.
Naast de officiële contactmomenten gedurende het schooljaar betrekken wij ouders ook via ons
communicatieplatform Social Schools.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De leerkrachten houden de ouders minimaal eenmaal per week op de hoogte van de ontwikkelingen in
de groep middels ons communicatieplatform SocialSchools. Hier vinden ouders ook de agenda en
kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de leerkracht.
De directie verzendt wekelijks een nieuwsbrief.

Klachtenregeling
Samen met bestuur, onze MR en onze OR hebben we hiervoor een stappenplan afgesproken:
1. Als u klachten hebt over de klas, over leerlingen, over leerkrachten, over de directie, andere ouders of
over het bevoegd gezag, blijf hier dan niet mee lopen, maar spreek het uit bij de leerkracht of bij de
directie. Het is altijd beter samen naar een structurele oplossing te zoeken.
2. Denkt u dat een gesprek niet meer mogelijk is, probeer dan of een ander als tussenpersoon op kan
treden. Uw vertegenwoordigers in de ouderraad of medezeggenschapsraad kunnen hier natuurlijk een
belangrijke rol in spelen.
3. Komen we er samen, via een gesprek, niet meer uit en blijft de klacht, dan kunt u contact zoeken met
de vertrouwenspersoon van ons schoolbestuur. Deze laatste kunt u alleen bereiken via de
schoolcontactpersonen. U hoeft bij de schoolcontactpersoon niet uw probleem neer te leggen, maar zij
brengt u wel in contact met de vertrouwenspersoon. Loop voor de meest recente namen van de
schoolcontactpersonen even langs bij onze administratie. Vanzelfsprekend hebben de
schoolcontactpersonen, net als de vertrouwenspersoon, een geheimhoudingsplicht.
4. De vertrouwenspersoon zal nagaan of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of
dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.
5. Tot slot kan het dan tot een officiële klacht komen bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze moet
wel binnen één jaar na het incident ingediend zijn.
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroep

•
•
•

Naast ouderbetrokkenheid is er ook veel ruimte voor ouderparticipatie. Denkt u hierbij aan
klassenouders, hulp bij luizencontrole, leesouders, lid van de ouderraad, mee op excursies, helpen bij
vieringen, etc.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval

•

Pasen

•

Sportactiviteiten

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Het kamp ter afscheid voor de leerlingen in groep 8. Ouders van deze leerlingen worden op de hoogte
gebracht.

Aan het begin van elk schooljaar, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ouderraad, wordt de
vrijwillige bijdrage vastgesteld door de aanwezige ouders op voorstel van het bestuur van de ouderraad
en medezeggenschapsraad. Ouders hebben inzage in de begroting van de ouderraad.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Alle leerlingen zijn door de ouderraad verzekerd via een collectieve schoolongevallenverzekering. De
premie voor deze verzekering wordt jaarlijks uit de ouderbijdrage voldaan. Nieuwe leerlingen op school
zijn vanaf de eerste dag verzekerd via de collectieve schoolongevallenverzekering. Ook als de vrijwillige
ouderbijdrage door u nog niet betaald is.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Leerlingen worden bij voorkeur ziek gemeld via SocialSchools, anders telefonisch.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Middels een verlofaanvraag. Hiervoor is een 'aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek' bij de
directie op te halen.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Om na te gaan of de kinderen goed geprofiteerd hebben van het onderwijs wordt na elk aangeboden
blok/thema een toets afgenomen. Aan de hand van deze toets wordt op groeps- en leerling niveau het
vervolg aanbod bepaald. Bij de kleuters wordt data verzameld uit dagelijkse observaties vanuit het
kleuter ontwikkelings- observatiesysteem. Aan de hand van deze observaties bepalen de leerkrachten
hoe ze de leerlingen kunnen begeleiden in hun zone van naaste ontwikkeling.
Na de midden toetsen in januari/februari van Cito wordt er een data-analyse op schoolniveau gevoerd.
Alle data wordt verzameld en geanalyseerd, vergeleken, ingezette acties worden geëvalueerd
en gezamenlijk wordt bepaald wat de vervolgacties zijn.
Deze vervolgacties komen terug in de groepsplannen.

5.2

Eindtoets

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

1,6%

vmbo-b

14,5%

vmbo-b / vmbo-k

4,8%

vmbo-k

16,1%

vmbo-(g)t

12,9%

vmbo-(g)t / havo

12,9%

havo

14,5%

havo / vwo

6,5%

vwo

14,5%

onbekend

1,6%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

sociale vaardigheden

welbevinden

veiligheid

Op de KlimOp is het van groot belang dat je jezelf kunt zijn. Pas als je je veilig en op je gemak voelt, kun
je tot leren komen. Vandaar dat er ieder nieuw schooljaar actief wordt ingezet op de zogenaamde
'gouden weken'. Dit zijn de eerste weken van het schooljaar en ligt de focus op het opnieuw vormen van
een hechte groep en het bouwen aan een positieve groepsdynamiek.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Op de KlimOp wordt er gewerkt met lessen uit diverse programma's voor sociaal emotionele
ontwikkeling. De sociale opbrengsten worden gemonitord in SCOL (Sociale Competentie Observatie
lijst), leerling SCOL groep 6 t/m 8 (vragen worden door deze leerlingen zelf ingevuld) en Kijk! voor
kleuters.
Daarnaast wordt er jaarlijks in de groepen 7 en 8 een tevredenheidsonderzoek afgenomen waarbij ook
een onderdeel gewijd is aan emotionele ontwikkeling. Naast dit tevredenheidsonderzoek maken we
ook gebruik van de Monitor Sociale Veiligheid. Dit is een aanvulling op de leerling SCOL en bestaat uit
vragen voor het meten van hun welbevinden, veiligheidsbeleving en aantasting van hun gevoel van
sociale en fysieke veiligheid.
De uitkomsten worden gebruikt bij het uitvoeren van ons sociale veiligheidsbeleid.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op de KlimOp zijn we dagelijks bezig met het monitoren van de kwaliteitszorg. Wij werken binnen een
verbetercultuur waarin de slogan ; iedere dag samen een beetje beter, centraal staat.
Wij werken met de methode leerKRACHT, waarbij leerkrachten met elkaar werken aan verbeteringen
binnen het onderwijs middels een verbeterbord. Andere onderdelen zijn: klasbezoeken,
feedbackgesprekken, gezamenlijke lesvoorbereiding en de stem van de leerling.
Met alle groepen wordt er twee maal per jaar groepsbesprekingen gevoerd met de intern begeleiders
om de voortgang binnen de groep te monitoren en te ondersteunen. Daarnaast zijn er de individuele
trajecten die voor kinderen worden opgezet en gevolgd. Hierbij krijgt de school ondersteuning van een
psycholoog of orthopedagoog van de School Begeleidingsdienst (KLAARR)
Met alle leerkrachten wordt jaarlijks de gesprekkencyclus doorlopen en wordt de persoonlijke
ontwikkeling besproken en beoordeeld.
Om de 4 jaar stellen we een schoolplan op. Dit is een document waarin wij het beleid van de kwaliteit
van ons onderwijs beschrijven. Het geeft aan wat onze visie is op goed onderwijs en welke ambities en
doelen we hebben op diverse beleidsterreinen in 4 jaar tijd.
De ambities en doelen vanuit het schoolplan worden vertaald naar een jaarplan.
Aan het eind van ieder schooljaar wordt er een jaarverslag geschreven waarin het jaarplan geëvalueerd
wordt. Er worden nieuwe ontwikkeldoelen voor het aankomend jaar gesteld. Deze doelen vormen de
basis van het nieuwe schoolplan. Gezamenlijk bepalen we wat de nascholingsbehoeftes zijn op basis
van het jaarplan. Dit kan op teamniveau of op individueel niveau.
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6

Schooltijden en opvang

Onze school werkt intensief samen met diverse BSO partners.
De Tinteltuin is de BSO (buitenschoolse opvang) die in het schoolgebouw gehuisvest is en voor- en na
schoolse opvang biedt. Het SKOP biedt voor- en na schoolse opvang op locatie de Klimroos. Deze
locatie ligt aan de overkant van de KlimOp.
Sportifykids is een BSO-organisatie die de leerlingen ophaalt op school en meeneemt naar een locatie
buiten de school. Veelal is dit een sport locatie binnen de gemeente.
Ouders sluiten zelf een contract af met de BSO naar keuze, dit loopt niet via school.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Maandag: BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids
Dinsdag: BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids
Woensdag: BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids
Donderdag: BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids
Vrijdag: BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

5B, 7C, 7A, 7B, 8B, 3A, 6A, 5A

maandag

Gymnastiek

5/6C, 4B,8A,6B, 4A, 1-2A, 3B,

dinsdag

Gymnastiek

6C, 7A, 7B

dinsdag
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Gymnastiek

6B, 4B, 8B, 8A, 7C, 3B, 4A, 5/

donderdag

Gymnastiek

1-2B, 1-2C, 1-2D

donderdag

Gymnastiek

5B, 5A

vrijdag

Muziekles instrumenten

5A, 5B

vrijdag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Tinteltuin , Skop en Sportifykids, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Tinteltuin, Skop en Sportifykids, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag (school dicht)

18 oktober 2019

18 oktober 2019

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Studiedag (school dicht)

06 januari 2020

06 januari 2020

Studiedag (School dicht)

03 februari 2020

03 februari 2020

Voorjaarsvakantie

14 februari 2020

23 februari 2020

Studiedag (School dicht)

24 februari 2020

24 februari 2020

Meivakantie

27 april 2020

08 mei 2020

Studiedag (School dicht)

02 juni 2020

02 juni 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020
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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)

Inloop bij directie

maandag tot en met vrijdag

8.30-9.00 uur

Wilt u in gesprek met de leerkracht van uw kind, met de directie of met de Intern Begeleider dan kunt u
altijd een afspraak maken.
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