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Voorwoord
Obs de Romte vindt 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. We wensen u veel leesplezier.
Met Vriendelijke groet,
Team obs De Romte
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Romte
Skoallanswei 2
9035BT Dronryp
 0517231614
 http://www.obsderomte.nl/
 deromte@elanowg.nl
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Extra locaties
Optioneel: heeft u extra locaties?
Vul bij de indicator Algemene gegevens school, het onderdeel Extra locaties.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Schoolbestuur
Elan Onderwijsgroep
Aantal scholen: 20
Aantal leerlingen: 2.071
 http://www.elanonderwijsgroep.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Niels Gaastra

deromte@elanowg.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

59

2018-2019

In de tabellen hieronder kunt u zien wat de leerlingen aantallen zijn van obs De Romte.

1.2

Profiel van de school
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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
aandachtig

daadkrachtig

creërend

Missie en visie
Wij bereiden onze leerlingen voor op de moderne samenleving. Dit vraagt om zelfsturende en
zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn (creërend); die beslissingen
kunnen nemen (daadkrachtig), kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen
voor het welbevinden van zichzelf en anderen (aandachtig). Als wij dit goed doen, dan verlaten
leerlingen van groep 8 onze school als leerlingen die:
.. in zichzelf geloven.
.. in verbinding staan met zichzelf en de ander(en).
.. de ruimte hebben genomen om hun eigen talent te ontwikkelen.
.. lef hebben om hun eigen pad te kiezen.
.. ruimte bieden aan anderen.
Kernwaarden
Bij alles wat we doen, gaan we uit van onze drie kernwaarden: aandachtig, daadkrachtig en creërend.
Aandachtig
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen, leerkrachten en ouders (en Dronrijp) prettig met elkaar
omgaan. Wij zien dat leerlingen die goed in hun vel zitten beter tot leren komen.
“wij zijn nieuwsgierig naar jou, wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je kunt en wat je nog wilt leren”

Daadkrachtig
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zelf onderdeel zijn van hun eigen
ontwikkeling. Wij geloven in het driehoeks gesprek tussen de leerling, leerkracht en ouder.
“het geeft jou zelfvertrouwen om te bereiken wat en wie jij wilt zijn”
Creërend
Wij vinden basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn van primair belang, maar ook
zelfstandig leren, kritisch denken en keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en
creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren.
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“door aan te pakken maak jij soms ook mogelijk wat jij zelf niet voor mogelijk hield”
“jij durft, begint en beweegt!”

Prioriteiten
In de komende jaren liggen onze prioriteiten op de volgende onderdelen:
- Werken vanuit de sociaal sterke groep
- Het eigenaarschap van de leerling

Identiteit
Obs de Romte is een openbare basisschool. Hierin onderscheiden wij ons van scholen met een
geloofsovertuiging. Bij ons zijn alle mensen welkom ongeacht hun geloofsovertuiging. Leerlingen leren
bij ons zichzelf kennen en zelfstandig keuzes te maken.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Organisatie van het onderwijs, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

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

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

Verlof personeel
Bij ziekte of verlof van een personeelslid wordt een vervanger geregeld vanuit Elan Onderwijsgroep. Op
het moment dat deze niet beschikbaar zijn, dan wordt er gekeken naar een passende interne oplossing.
Mogelijkheden zijn:
- Intern Begeleider gaat voor de groep
- Directeur gaat voor de groep
- De groep wordt verdeeld over de andere groepen
- De groep wordt naar huis gestuurd. We proberen ouders zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te
stellen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

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.

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Onderwijstijd, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Mondelinge Taal/
schrijven/ rekenen

6 uur

6 uur

Werkles Taal/ schrijven/
rekenen

11 uur

11 uur

4 u 15 min

4 u 15 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

Spel/ Gym
Frysk
Creatief
Sociokring

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

6 uur

9 uur

9 uur

7 u 30 min

7 u 30 min

7 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

45 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
45 min

45 min

45 min

frysk
30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

schrijven
2 u 30 min

sociaal sterke groep
30 min

Een aantal onderdelen is weer verder onder te verdelen in specifieke vakken. Taal is hiervan een mooi
voorbeeld. Dit bestaat uit taalvorming, spelling, studievaardigheden, en woordenschat.

2.3

Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuteropvang De Romte.

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Voor- en vroegschoolse educatie, het onderdeel Voor- en vroegschoolse
educatie & samenwerking met andere partijen.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

De leidsters van onze Peuteropvang hebben allemaal de opleiding VVE afgerond. Zij passen dit ook toe
in de peutergroep.
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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.
Alle leerlingen die geen specifieke extra ondersteuning nodig hebben.Basisgroep (aanpak 2).
Leerlingen die uitvallen op dyslexie.
Leerlingen die in een heterogene (combi) goed zelfstandig kunnen werken.
Leerlingen waar de (cognitieve) mogelijkheden voldoende zijn om zich de leerstof en vaardigheden
binnen de basisondersteuning zich eigen kunnen maken.
Leerlingen die het welzijn en de voortgang van andere leerlingen niet verstoren.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

3.2

3

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij hanteren de Sociaal Sterke Groep (vanuit het GDO) methode. Hierin zit het Pest protocol verweven.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
OK-thermometers vanuit de Sociaal sterke groep.
Wij kiezen ervoor om de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen te monitoren d.m.v. Okthermometers. We nemen deze af bij de leerkracht, de leerling en de ouders.
Leerkracht geeft dagelijks een cijfer van de dag aan de groep.
De Leerling vult elke maand een OK-Thermometer in waaruit blijkt wat het sociale welbevinden in de
groep en op school is.
De ouder(s) vullen 2 keer per jaar in hoe hun zoon of dochter zich op school voelt.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Gaastra. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
deromte@elanowg.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Stornebrink. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via gstornebrink@elanowg.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Obs de Romte vindt ouderbetrokkenheid bij school heel belangrijk. U heeft immers uw kind voor
minimaal 8 jaar aan ons toevertrouwd. Wij mogen uw kinderen een basis meegeven voor de rest van
hun leven. Om dit optimaal te kunnen doen hebben we de hulp van ouders nodig. Dit bestaat niet
alleen uit praktische zaken als chauffeur of bijvoorbeeld hulp bij creatief. In samenspraak met ouders
(en leerling) willen we zorgen voor het beste onderwijs voor uw kind.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:We informeren ouders middel ons
ouderportaal (Social Schools). Nieuwe ouders worden hiervoor uitgenodigd. In het ouderportaal wordt
gewerkt met verschillende groepen. In de algemene groep wordt informatie gedeeld voor alle ouders.
Deze delen we zo nodig ook op de schoolwebsite en sociale media. In de groepsomgevingen van de
klassen worden activiteiten en nieuws gedeeld die alleen belangrijk zijn voor de betreffende groep.

Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Dat is op scholen niet anders. Ouders zijn
welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en samen naar een goede oplossing
te zoeken. U kunt uw vragen, problemen, klachten over onderwijs, de aanpak van uw kinderen of
andere zaken ook voorleggen aan de directeur. Deze zal het probleem met alle betrokkenen bespreken
en zoeken naar een oplossing. Een open gesprek geeft vaak duidelijkheid.
We hanteren een algemene klachtenregeling opgesteld door Elan Onderwijsgroep
www.obsderomte.nl/praktische-informatie/klachtenregeling/

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouders worden op diverse manier op school ingezet. Hierbij kun je denken aan:
- oud papier ophalen
- chauffeur bij een excursie
- in de OV of MR
- schoonmaakavonden
- Keuze uur
- schoolreisje
- Sinterklaas en Kerstfeest
Door het schooljaar heen komen er vaak nog andere activiteiten naar voren waar we hulp bij kunnen
gebruiken. Deze vraag zetten we uit via ons ouderportaal.

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 € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Diverse activiteiten

Er zijn geen overige schoolkosten.
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4.3

Schoolverzekering

Er is geen sprake van een schoolverzekering.

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:
Een ziekmelding bij onze school dient telefonisch gedaan te worden (voor 8.00 uur) op het vaste
telefoonnummer.
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Een verlof aanvraag kan gedaan worden met het formulier: "Vakantie- en extra verlof". Deze kunt u
vinden op onze website.
www.obsderomte.nl/praktische-informatie/vakantieregeling/
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Onze school maakt gebruik van het Cito Leerling Volgsysteem. Dit betekent dat wij 2 keer per jaar
onafhankelijke toetsen afnemen om te kijken of het geboden onderwijs bij heeft gedragen aan de
ontwikkeling van de leerlingen. In januari en juni nemen wij deze toetsen af in groep 3 t/m 8. Het betreft
de volgende toetsen:
- Rekenen en wiskunde (rekenen en wiskunde(3.0)
- begrijpend lezen (Begrijpend lezen 3.0)
- spelling (Spelling 3.0)
- technisch lezen (DMT en AVI)
Zodra de toetsen afgenomen zijn maken de leerkrachten een analyse op groepsniveau en op
leerlingniveau. Deze worden besproken in de opbrengstenvergadering. Hier nemen alle leerkrachten,
intern begeleiders en directie deel. De uitkomsten resulteren in een kritische blik op het aangeboden
onderwijs. Daar waar nodig wordt het aanbod aangepast op groepsniveau of op leerlingniveau. Het
wordt direct omgezet in praktisch handelen.

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 voorgezet 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.

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Eindtoets, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de
afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooladviezen en plaatsing in het vervolgonderwijs, het onderdeel
Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

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

Percentage leerlingen

onbekend

5.4

100,0%

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:
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aandachtig

daadkrachtig

creërend

Bij groepsdynamisch onderwijs is er sprake van een ruziepatroon als een kind betrokken is bij drie
ruzies. Bij groepsdynamisch onderwijs spreken we van pesten als een ruziezoeker drie ruziepatronen
veroorzaakt heeft bij eenzelfde kind. Door Sociaal Sterke Groep worden de ruziepatronen opgespoord
en uitgedoofd.
De OK-groepsthermometer
Dit is een thermometer die in de klas hangt en waarop de kinderen regelmatig samen nagaan hoe de
sfeer in de groep is. Met behulp van een magneetje kunnen de kinderen snel de score bepalen.
De OK-leerlingthermometer
Dit is een thermometer die elke leerling individueel in mag vullen. Hierin kunnen leerlingen aangeven
hoe prettig ze zich op school voelen. Dit geeft een goed beeld van de leerlingen en hoe de leerling de
leerkracht ervaart.
De OK-ouderthermometer
Dit is een thermometer die ingevuld wordt door ouders over school en de leerkracht.

Werkwijze Sociale opbrengsten
In school zie je alle leerlingen en leerkrachten de aspecten van 'de Sociaal Sterke Groep' uitdragen.
Iedereen weet precies wat er van hen verwacht wordt. Dit komt door voorspelbaarheid van gedrag bij
de leerkracht. We gaan prettig met elkaar om. Door dit voorspelbare gedrag weten leerlingen precies
waar ze aan toe zijn.
- De fysieke inrichting van elk lokaal is hetzelfde. Ze zitten in een zonnestraalopstelling. Leerkracht
staat vooraan in het midden van het lokaal, zodat ze iedereen kan zien.
- Conflicten worden opgelost middels een driehoeksgesprek
- Elke week is er een sociokring waarin verbeterpunten worden bedacht en behaalde doelen worden
gevierd.
- Leerlingen leren eerst zelf op te lossen, voordat ze naar de leerkracht stappen.
- Positieve aanpak werkt!

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
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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.
Kwaliteitszorg
Obs De Romte werkt volgens een kwaliteitscyclus met betrekking tot het onderwijsproces en de
leerresultaten. Modules die hierin aan bod komen zijn onder andere kwaliteitszorg, didactisch
handelen, pedagogisch handelen, zorg & begeleiding, opbrengsten, afstemming, schoolklimaat en
aanbod. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd, die volgens een planning van vier jaar worden getoetst,
geëvalueerd en geborgd door de directeur en het team.
Doelen en ontwikkelingen in het schooljaar 2018-2019
In het komende schooljaar willen we het ‘Toekomstgericht aanbod’ binnen ons onderwijs verder
vormgeven en inrichten. We willen dit realiseren door:
&bull; de 21st Century skills centraal te stellen binnen ons onderwijs;
&bull; de implementatie van drie nieuwe methodes; Veilig Leren Lezen in groep 3, Spoar 8 voor Frysk in
alle groepen en Levelwerk voor meer- en hoogbegaafde leerlingen &bull; door het instellen van een
leerlingenraad;
&bull; door de Zorg & Begeleiding op individueel- en (sub)groepsniveau naar een hoger level te tillen.
Hiervoor gaan we werken met een ondersteuningslogboek in de klas. Dit logboek bevat alle aspecten
van groepsplannen en handelingsplannen.
Gerealiseerde doelen en ontwikkelingen in het schooljaar 2017-2018
Het realiseren van een veilig schoolklimaat staat voorop in ons onderwijs en dit realiseren we door, ook
dit schooljaar weer, de principes van de methode ‘De Sociaal sterke groep’ centraal te stellen in ons
onderwijs. We zetten iPads in combinatie met Snappet in ter versterking van ons klassenmanagement
en om hogere leerresultaten op basis van cruciale leerdoelen te realiseren. Hierin slagen we goed, de
leerresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde en laten een stijgende lijn zien. Het aanbod van
basisvakken en zaakvakken is uitdagend en modern en het aanbod voor sportieve, creatieve en
culturele activiteiten is divers. We werken met vier combinatie groepen.
Kwaliteitscultuur
Obs De Romte kenmerkt zich door een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en
integer. Alle leraren, de IB en de directeur werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en voelen
zich eigenaar van het pedagogische- en didactische onderwijsconcept. Een voorbeeld hiervan is de
verandering binnen het onderwijs door de invoering van het werken zonder groepsplan. In dit
verandertraject, bleek de expertise van elk teamlid essentieel voor de realisatie van de effectieve PDCA
cyclus waarmee we nu werken. Dit veranderingstraject stimuleert de leraren in hun ontwikkeling naar
een volgend niveau.
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6

Schooltijden en opvang

De school werkt met een continurooster. De leerlingen eten samen met de leerkracht in de klas.
De leerlingen nemen zelf hun lunch mee naar school.

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

07:15 - 08:15

08:15 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:00

Dinsdag

07:15 - 08:15

08:15 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:00

Woensdag

07:15 - 08:15

08:15 - 12:00

- 12:00

12:00 - 18:00

Donderdag

07:15 - 08:15

08:15 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:00

Vrijdag

07:15 - 08:15

08:15 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: groep 1 t/m 3 is vrij vanaf 12.00 uur

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

woensdag

Gymnastiek

4 t/m 8

vrijdagmiddag

Gymnastiek

Peuters en groep 1,2

woensdag

Rots en Water training

4 t/m 7

Vrijdagmiddag (jan. t/m maart)

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKF, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
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Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKF, in 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 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

20 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari 2019

24 februari 2019

Meivakantie

27 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

13 juli 2019

25 augustus 2019

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Optioneel: informatie weergeven over spreekuren en contactmomenten?
Vul bij de indicator Schooltijden en opvang, het onderdeel Spreekuren.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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