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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 KBS Paulus
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
KBS Paulus
Prof. van Bemmelenlaan 51 b
3571EL Utrecht
 0302711395
 http://www.ksu-paulusschool.nl
 info.paulusschool@ksu-utrecht.nl
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Extra locaties
Paulusschool
Wevelaan 4
3571XS Utrecht
 030-2718628
Op onze dependance aan de Wevelaan zijn de groepen 5 en 6 gehuisvest.

Schoolbestuur
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 6.943
 http://www.ksu-utrecht.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Menke Assen

menke.assen@ksu-utrecht.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

420

2018-2019

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
Talent komt tot bloei

Projectmatig

Plusaanbod

Missie en visie
De Paulusschool is een katholieke basisschool van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) in de
populaire wijk Tuindorp. Wij hebben de volgende speerpunten:
· Uitdagend onderwijs
· Sterk pedagogisch klimaat
· Aandacht voor cultuur
· Een lerende organisatie
Uitdagend onderwijs
We hebben een gedegen taal- en rekenaanbod, waarbij we uitgaan van hoge verwachtingen. We
werken in drie niveaugroepen en besteden zorgvuldig aandacht aan het plusaanbod. In de middag
werken we projectmatig. Zo willen we de kinderen, naast een goede basiskennis, aan de hand van een
schoolbreed thema onderzoekend laten leren. Er is hierbij aandacht voor de 21ste eeuwse
vaardigheden, waarbij de kinderen zich breed ontwikkelen, samenwerken en hun eigen talenten
ontdekken.
Sterk pedagogisch klimaat
Op de Paulusschool heerst een fijne sfeer. We werken met de Kanjertraining, een pedagogische aanpak
die zich richt op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren zo op een goede manier om te gaan
met zichzelf en met een ander. Deze aanpak werkt ook preventief tegen pesten.
Aandacht voor cultuur
We hebben een doorgaande leerlijn voor dans, drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. We
hebben voor muziek bovendien een vakdocent. Elk schooljaar bezoeken de kinderen theater-, dans- of
muziekvoorstellingen, gaan verschillende groepen naar het museum en komen kunstenaars en
artiesten langs op school. Ook hebben wij een Paulusdansklas en een schoolorkest.
Een lerende organisatie
Niet alleen de kinderen leren voortdurend. Met alle leerkrachten en medewerkers vormen wij een
lerende organisatie, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en leren van elkaar. Bovenstaande
punten zorgen ervoor dat wij de kinderen aan het einde van groep 8 met trots naar de middelbare
school laten gaan, waarbij ze uitgegroeid zijn tot zelfstandige, betrokken en ontdekkende leerlingen
die hun eigen talenten kunnen inzetten. Onze missie is dan ook:
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Klaar voor jouw toekomst!

Prioriteiten
De komende jaren gaan wij ons projectmatig onderwijs via Jeelo steeds verder vormgeven. Hierbij
staan wereldoriëntatie en de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. Ook onze creatieve vakken geven wij
vorm binnen deze projecten. Volgend schooljaar willen we het groepsdoorbrekend werken verder
uitwerken en ons gaan oriënteren op het gebruik van een portfolio.
Ook de didactische vaardigheden van leerkrachten nemen wij geregeld onder de loep en versterken wij
middels het EDI model (effectieve directe instructie). Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen,
aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden
aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is het controleren van
het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen
verwerken.
Het pedagogisch klimaat is altijd een aandachtspunt, wij werken met de Kanjertraining. De
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis
voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Identiteit
De Paulusschool is een moderne, katholieke basisschool waar iedereen welkom is. We willen kinderen
vertrouwd maken met de christelijke levensvisie en van daaruit met elkaar omgaan. De kernwaarden
van de KSU en het leven van Sint Paulus inspireren ons tot de volgende waarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen heeft zijn eigen talent.
Werk doelgericht: waarom doe je wat je doet?
Je mag fouten maken en je krijgt de kans om het nog een keer te proberen.
Kijk kritisch naar jezelf: wat doe je goed en wat kan beter?
Je hebt respect voor elkaar en bent tolerant ten opzichte van anderen.
Ook al zijn we allemaal anders, we zoeken naar wat we gemeen hebben.
Je mag anders, spontaan, creatief en nieuwsgierig zijn.
Heb vertrouwen in jezelf.
Vieringen en feesten zijn belangrijk op school.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
De vervanging bij verlof (en ook ziekte) is geregeld via ons vervangingsprotocol. Behalve dat wij
dagelijks één leerkracht flexibel hebben, werken we ook samen met ASA Talent om zoveel mogelijk het
onderwijs te kunnen continueren bij afwezigheid van een leerkracht.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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
In de groepen 1/2 wordt het werken en spelen afgewisseld. We werken met de schoolbrede thema's van
Jeelo en vullen deze aan met thema's vanuit de Kleuteruniversiteit. Hiermee werken wij kerndoelen
dekkend.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
De ochtenden besteden wij in principe aan de cognitieve vakken: rekenen, taal, spelling, technisch- en
begrijpend lezen. Voor deze vakken volgen we de lesdoelen vanuit de methode. De uren in ons rooster
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zijn richtlijnen. Per groep wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte en wordt eventueel meer of
minder tijd aan een vak besteed. In de middagen wordt er projectmatig gewerkt (Jeelo). Hierbij werken
de kinderen aan wereldoriënterende thema's en komen ook de creatieve en beeldende vakken aan
bod.
Ook geven we Engels vanaf groep 1. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit spelenderwijs en vanaf groep 5
gebruiken we hier een methode voor. De gymlessen worden vanaf groep 3 gegeven door een
vakleerkracht.

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
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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 het gebouw van de school.
Naast de samenwerking met de opvang in ons schoolgebouw is er ook een nauwe samenwerking met
andere opvang in de wijk.
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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.
De leerkracht stemt de inhoud van de lessen zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoefte van de
leerlingen. Voor de meeste leerlingen in een jaargroep is de onderwijsbehoefte ongeveer gelijk.
Sommige kinderen hebben meer zorg en aandacht nodig. De leerkracht past het onderwijs aan deze
kinderen dan zo nodig aan. Dat kan bijvoorbeeld door de lesstof of de hoeveelheid tijd die een kind
krijgt aan te passen. Na overleg met de ouders kan de school eventueel besluiten om een leerling in een
hogere groep te plaatsen of om de leerling een jaar te laten doubleren.
Voor kinderen die extra zorg nodig hebben kan de leerkracht ook leerkrachten om hulp vragen die een
extra opleiding hebben gevolgd, zoals de onderwijsleerspecialisten. Deze kunnen bijvoorbeeld remedial
teaching in of buiten de klas geven. Hierbij ligt de nadruk op de groepen 3 en 4. De leerkrachten en
remedial teachers worden ondersteund door de intern begeleiders. Zij coördineren de leerlingzorg en
evalueren de resultaten. Voor kinderen met specifieke behoeften (bijvoorbeeld een leerling met een
arrangement, een speciaal budget) kan ook een ambulant begeleider ingeschakeld worden.
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is, in het kader van Passend Onderwijs, een belangrijk
instrument. Het beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra
ondersteuning de school kan bieden. In de stad Utrecht is door het samenwerkingsverband PO Utrecht
Stad het instrument Perspectief Op School vastgesteld om de basisondersteuning vast te leggen.
Hierin staan de volgende punten beschreven:
•
•
•

in welke mate de school voldoet aan de standaard voor de basisondersteuning;
hoe en op welke termijn zij acties gaat ondernemen om eventuele hiaten aan te vullen;
welke extra ondersteuning de school kan bieden.

Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar stichting vast; de MR
heeft adviesrecht. Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hiermee voldoen wij aan de
Utrechtse Standaard voor de Basisondersteuning.
De extra ondersteuning die wij bieden is:
•
•
•

extra remedial teaching buiten de klas voor leerlingen met extra behoefte aan ondersteuning;
veel expertise en middelen voor het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
projectgroep en Leerprocesbegeleiding (plusaanbod).

Leerkrachten of ouders kunnen signaleren dat een kind meer- of hoogbegaafd is. Bij ons op school
wordt, voor (hoog)begaafde leerlingen, de stof in de klas volgens een doorgaande lijn gecompact en
verrijkt. Als blijkt dat dit aanbod ontoereikend is, bestaat de mogelijkheid dat er ondersteuning buiten
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de klas geboden wordt. Voor wat betreft de ondersteuning buiten de klas, wordt per kind bekeken
welke onderwijsbehoeften ze hebben en welk aanbod voor hen noodzakelijk is.
De mogelijkheden:
•

•
•

In een groep, met kinderen uit hetzelfde leerjaar, op eigen niveau (aan de hand van hogere orde
denkvragen) werken aan projecten, binnen het thema van de school. Hier is ruimte voor
onderzoekend en ontdekkend leren;
Leerprocesbegeleiding (individueel of in een klein groepje): mindsettraining, begeleiding bij
ontwikkelen van executieve functies, leren leren etc.;
Ook is er de mogelijkheid om lessen Spaans te volgen.

Een combinatie van meerdere onderdelen is, indien nodig, mogelijk. Om de onderwijsbehoeften in
kaart te brengen wordt onder andere gebruik gemaakt van de "profielen begaafde leerlingen" van Betts
en Neihart en het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid. De Paulusschool maakt deel uit van een
netwerk van scholen met plusklassen en werkt samen met de afdeling voor hoogbegaafden van de
Katholieke Scholenstichting Utrecht.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

7

Intern begeleider

10

Orthopedagoog

2

Rekenspecialist

4

Remedial teacher

5

Specialist hoogbegaafdheid

4

Jonge kindspecialist

6

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij hanteren op de Paulusschool de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl. Deze methode is vooral een
preventief middel om het pesten tegen te gaan. Daarnaast hebben wij een uitgebreid gedragsprotocol
om zowel de fysieke als mentale gezondheid van ieder kind te waarborgen. Het pestprotocol is een
onderdeel van dit gedragsprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Kanvas (Kanjertraining).
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Naast het afnemen van Kanvas, maken wij gebruik van tevredenheidspeilingen en de jeugdmonitor van
de gemeente Utrecht.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. de Vries. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
info.paulusschool@ksu-utrecht.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Vonk. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
info.paulusschool@ksu-utrecht.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders zijn voor ons de belangrijkste partners om mee samen te werken. Samen met u willen we het
beste bereiken voor onze leerlingen. We besteden dan ook veel aandacht aan het contact tussen de
ouders en de school.
Dat doen we onder andere door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afstemmingsgesprek aan de start van het schooljaar waarin we de wederzijdse
verwachtingen bespreken;
Voortgangsgesprekken naar aanleiding van het rapport;
Gesprekken tussendoor (indien gewenst);
Een informatieavond aan het begin van het schooljaar over de ins en outs van het leerjaar waarin
uw kind zit;
Open lesochtenden waarbij u op school mee kunt kijken in de klas;
Thema-avonden voor ouders over opvoeding en onderwijs;
Een actieve oudervereniging die activiteiten voor ouders en leerlingen organiseert;
Een betrokken medezeggenschapsraad;
Activiteiten zoals excursies of schoolreisjes waarbij u mee kunt helpen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: via de leerkrachten, ons platform Social
Schools en de maandelijkse nieuwsbrief, de Pauluspost. Het protocol rondom de informatieplicht aan
gescheiden ouders is opvraagbaar.

Klachtenregeling
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen
mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of
een klacht indienen.
Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon van
onze school. Zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan.
De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij
beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij
een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de
vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. De contactpersoon voor onze school is Margreet Vonk. Zij
is te bereiken via telefoonnummer 030 2711395.
De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn dhr. Jeroen Meijboom en mevr. Els Rietveld-van
Santvoord, werkzaam bij de CEDgroep. Postbus 8639 3009 AP Rotterdam. Centraal e-mailadres voor
externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl. Bezoekadres:
Dwerggras 30 068 PC Rotterdam telefoon: 010 4071599.
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek
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geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van
de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen,
leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een
vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoon 09001113111
Contact leggen met de onafhankelijke klachtencommissie kan als volgt:Bureau van de
KlachtencommissiePostbus 823242508 EH Den Haag telefoonnummer070-3925508 (van 9.00 tot 12.00
uur)telefaxnummer070-3020836 e-mailinfo@geschillencies-klachtencies.nl

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

•
•

Zodra uw kind naar de Paulusschool gaat, bent u lid van de Oudervereniging (OV). De OV biedt
ondersteuning bij schoolse activiteiten zoals het slotfeest, organiseert neven- en naschoolse
activiteiten zoals de Avondvierdaagse en wil een klankbord zijn voor de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad.

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 € 155,00
Daarvan bekostigen we:
•

Extra formatie voor het behoud van 17 groepen en Remedial Teaching

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

•

Tussenschoolseopvang

Er zijn geen overige schoolkosten.
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De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geïnd door de Stichting Vrienden van de Paulus.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Hierdoor zijn
alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het overblijven van de
kinderen op school verzekerd. Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve
scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt (deels) de financiële schade die
gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een ongeval. Het gaat hier om een zgn. schooldekking: de
verzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten en geldt ook als de leerlingen onderweg zijn van en
naar school (maximaal één uur heen en één uur terug). De uitkeringen van de verzekering zijn beperkt.
Het hebben van een eigen WA-verzekering voor kinderen dan wel ouders is in Nederland niet verplicht,
maar wanneer er sprake is van een ongeval of incident en je als ouder aansprakelijk gesteld wordt voor
eventuele schade dan bestaat de kans dat deze kosten zelf betaald moeten worden. Indien een leerling
(on)opzettelijk schade veroorzaakt, moet dit via de WA verzekering worden betaald.

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:
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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:
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Dit kan
telefonisch of via Social Schools, vóór schooltijd, maar uiterlijk een kwartier na het begin van de lessen.
Een briefje meegeven aan een broer, zus, vriend of vriendin is ook prima. Het is niet mogelijk om
kinderen per mail ziek te melden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er
voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zonder reden van
school wegblijven.
Gewichtige omstandigheden
In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof in aanmerking komen. Hiervoor zijn bepaalde
regels opgesteld. Verlof kan bijvoorbeeld worden toegekend voor gewichtige omstandigheden
(situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen). De schooldirecteur of de
leerplichtambtenaar beslist hoeveel dagen verlof redelijk is. Voorbeelden van gewichtige
omstandigheden zijn: - ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten; - huwelijk van bloedof aanverwanten; - 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten; verhuizing van het gezin.
Vakantieverlof
De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind
tijdens de schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het
beroep van (één van) de ouders. Dit extra verlof van maximaal tien schooldagen mag één keer per
schooljaar worden toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit verlof
vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan. Ook een werkgeversverklaring is noodzakelijk.
Aanvraag indienen
Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder, moeten bij de directie van de school via
een aanvraagformulier worden ingediend. Lever het ingevulde formulier met eventueel relevante
verklaringen in bij de directeur. De schooldirecteur beslist over uw aanvraag.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De resultaten van het onderwijs
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in
een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam ParnasSys. De leerlingen
worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode-gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken
we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk
genormeerde toetsen van het Cito. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is
vastgelegd in een toetskalender met een bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de
toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of
individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

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.
Hier ziet u een overzicht van de resultaten van de Eindtoets van de afgelopen schooljaren. In het
schooljaar 2016-2017 zijn wij overgestapt naar de IEP-Eindtoets. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is
door het ministerie van OCW goedgekeurd en is minder belastend voor de leerlingen. IEP staat voor ICE
Eindevaluatie Primair onderwijs. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit
doen wij zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en
rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van een leerling te meten langs een
onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden
gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. (www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets)
In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingenpopulatie).
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Het schooladvies is leidend voor plaatsing in het voorgezet onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat het
schooladvies een betere voorspeller is van de schoolloopbaan in het voorgezet onderwijs dan de
resultaten van de eindtoets. Bij het opstellen van het schooladvies kijken we naar de volgende
elementen:
•
•
•
•

Werkhouding / motivatie. Hierbij wordt ook gekeken naar inzet, tempo, zelfbeeld en huiswerk.
Resultaten: Methodegebonden toetsen CITO vanaf groep 6: Rekenen & wiskunde ,Begrijpend
lezen, evt. Technisch lezen, Spelling en Studievaardigheden (bij geen duidelijk beeld)
Belemmerende- en stimulerende factoren (denk hierbij aan evt. stoornissen, thuissituatie,
enz.) en onderwijsbehoefte
Evt. geldige aanwezige intelligentietest

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

Percentage leerlingen

vmbo-k

2,3%

vmbo-(g)t

13,6%

havo

27,3%

vwo

56,8%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
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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:

Aandacht

Plezier

Ruimte

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich uitgedaagd voelen om te
leren. Leerlingen durven zichzelf te zijn, voelen zich veilig en zijn bij elkaar betrokken. Ze kunnen hun
gevoelens onder woorden brengen en hebben zelfvertrouwen. De kinderen leren hun talenten kennen
en nemen hun verantwoordelijkheid. Er is een positieve leer- en werkhouding en ouders, leerlingen en
leerkrachten gaan respectvol met elkaar om.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Om de sociale doelen te bereiken wordt door de hele school de Kanjertraining ingezet en worden de
leerlingen op hun gedrag aangesproken. De regels en afspraken van de school en in de klas worden met
de leerlingen besproken en nageleefd. Bij het projectmatig werken is veel aandacht voor het
samenwerken en het onderzoekend leren. Ook door de inzet van de weektaak worden de kinderen
verantwoordelijker en zelfstandiger.

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.
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die
erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren.
Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, welke doelen
stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren, hoe houden we de bereikte kwaliteit vast en
hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? Onze school werkt aan de
ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd en
geborgd worden. Onderdeel van onze kwaliteitszorg zijn vragenlijsten op verschillende onderwerpen
die we op verschillende momenten, in een vierjarige cyclus, ook aan ouders en leerlingen voorleggen
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om hun ervaringen mee te nemen en zo de kwaliteit van ons onderwijs beogen te waarborgen. Op dit
moment wordt onderzocht welk nieuw instrument m.b.t. de kwaliteitszorg zal worden ingezet, waarbij
ook de tevredenheid onder ouders en medewerker gemeten wordt.
We werken op de Paulusschool volgens de PDCA-cyclus. Aan de hand van het schoolplan en het
jaarplan van het voorgaande jaar wordt (samen met teamleden en MR) een nieuw jaarplan opgesteld.
Dit jaarplan gaat uit van de krachten en ambities van de Paulusschool en bevat concrete acties. De
werkgroepen werken deze acties verder uit in een eigen jaarplan per werkgroep. In februari en juni
wordt het jaarplan met de werkgroepleden, het managementteam en de MR geëvalueerd en worden
eventuele interventies gedaan.
Afgelopen schooljaar (2018-2019) hebben we aan de volgende punten gewerkt:
•

•

•

•
•

Implementatie van Jeelo: het projectmatig werken is door leerkrachten en leerlingen goed
opgepakt. De groepen zijn in circuitvorm gaan werken. In de groepen 5 en 6 is ook
groepsdoorbrekend gewerkt, zodat de leerkrachten hun eigen talenten kunnen inzetten en
kinderen nog meer samenwerken. Dit wordt volgend schooljaar doorgevoerd naar de andere
groepen.
Een veilige en open cultuur door het versterken van het pedagogisch klimaat: er zijn duidelijke
schoolafspraken opgesteld en leerkrachten handelen hiernaar. Het gedragsbeleid is aangepast en
wordt volgend schooljaar ook met ouders gedeeld.
Overgang groep 2 naar 3 versoepelen: in de groepen 3 is men ook met hoeken gaan werken. Dit
wordt volgend schooljaar nog verder uitgebouwd en dan wordt ook de leerlijn programmeren van
groep 2 naar 3 doorgevoerd.
Borgen van methodes taal/spelling, beeldende vakken en drama. Dit is goed ingebed in de
organisatie en afspraken over de leerlijnen voor de beeldende vakken en drama zijn vastgelegd.
Professionalisering leerkrachten: er is een start gemaakt met het leren van elkaar, dit wordt
volgend schooljaar verder doorgevoerd door collegiale consultatie structureel in te plannen. We
hebben kennis gemaakt met instructie geven vanuit het lesdoel volgens het EDI-model. Dit wordt
volgend schooljaar verder ingevoerd.

Speerpunten 2019-2020:
1.
2.
3.
4.

Verdiepen van het projectmatig werken d.m.v. Jeelo
Versterken van de instructie d.m.v. expliciete directe instructie
Blijvende aandacht voor een goed pedagogisch klimaat
Concrete invulling samenwerken - en leren van leerkrachten door collegiale consultatie
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Wij hebben een verkorte middagpauze, in principe blijven alle kinderen over. Woensdagmiddag is vrij.
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3-8

dinsdag en donderdag

Alle groepen krijgen 1 tot 2 keer per week bewegingsonderwijs van onze vakdocent. De kleutergroepen
bewegen met hun eigen leerkracht op dagelijkse basis, zowel binnen als buiten.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met TSO Ministek, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Ludens, Partou en Mini-stek, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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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

18 september 2019

18 september 2019

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Studiedag

03 december 2019

03 december 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Studiedag

27 januari 2020

27 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Goede vrijdag

10 april 2020

10 april 2020

Tweede paasdag

13 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

01 juni 2020

01 juni 2020

Studiedag

18 juni 2020

18 juni 2020

Studiedag

19 juni 2020

19 juni 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020
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