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Voorwoord 
 

Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van basisschool Flora. Door middel van deze gids willen 

we ons graag aan u voorstellen, u op de hoogte brengen van de uitgangspunten en 

doelstellingen van ons onderwijs en praktische zaken met u delen. Deze schoolgids is 

gemaakt op basis van gegevens die ook vermeld staan op de site: Scholenopdekaart.nl.  

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze 

school. In de gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, 

studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs 

organiseren, 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 deze schoolgids leest u ook 

relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere 

manieren waarop we u informeren. 

Wij willen graag dat deze gids er mede toe bijdraagt dat ouders, gedurende de periode dat 

hun kinderen op school zitten, positief kritisch zijn ten opzichte van de school en er een 

aangrijpingspunt in vinden met ons in dialoog te treden. Flora wil een school zijn waar de 

communicatie met ouders optimaal verloopt. We zijn ervan overtuigd dat een goede 

samenwerking met ouders kan zorgen voor een zo prettig mogelijke schoolomgeving voor 

uw kind(eren). Een schoolomgeving die kinderen uitdaagt  hun talenten te ontdekken, zich 

breed te ontwikkelen en ruimte biedt voor optimale resultaten op alle gebieden. Dus hebt 

u vragen en/of maakt u zich ergens zorgen over of heeft u goede ideeën? Laat ze vooral 

horen! Deel deze met de groepsleerkracht van uw kind(eren) en schroom niet om ook in 

gesprek          te gaan met de intern begeleider, de directeur en/of de schoolcontactpersoon van 

de school. 

We wensen u veel leesplezier! 

Namens het team van basisschool Flora, 

 

 Annemiek van Oosten 

directeur 
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1 Over de school 

 

1.1 Algemene gegevens 

Contactgegevens 

 

Basisschool Flora 

Meidoornhof 2  

7621CL Borne  

074-2672030 

www.basisschoolflora.nl 

info@basisschoolflora.nl 

 

Schoolbestuur 

 

Stichting Brigantijn 

Aantal scholen: 18 

www.stichtingbrigantijn.nl 

info@stichtingbrigantijn.nl 

 

 

Organisatie: 

Stichting Brigantijn bestaat uit 18 scholen en wordt bestuurd door Dhr. R. Dwars. 

 

De RvT bestaat uit de volgende personen: 

Suzanne Weenink (Voorzitter) 
Lucia Hans  
Frank Rekers 
Yvonne Zweverink  
Bert Wanders 
Carolien van Riswijk  
 
Ondersteuning:  
Petra ter Brugge (Notulist) 

  

 

 

 

http://www.basisschoolflora.nl/
http://www.basisschoolflora.nl/
mailto:info@basisschoolflora.nl
http://www.stichtingbrigantijn.nl/
mailto:info@stichtingbrigantijn.nl
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Missie en visie 

Stichting Brigantijn, waar Flora deel van uitmaakt, is een onderwijsstichting die primair 

onderwijs biedt vanuit een katholieke, bijzonder neutrale en protestant-christelijke traditie. 

Ieder kind is welkom binnen  onze stichting vanuit de gedachte dat we respectvol omgaan 

met elkaar. Dit doen we in Oost-Twente in Borne, Delden, Goor, Hertme, Bentelo, Markelo 

en Hengelo. Samen met 400 betrokken personeelsleden voor zo’n 4000 kinderen en hun 

ouders in deze regio. We geven kwalitatief goed onderwijs op niet alleen kennis, maar 

vooral op vaardigheden die bijdragen onze visie te bewerkstelligen. Elke school doet dit 

vanuit haar eigen profilering met onderstaande visie als onderligger. 

 

Dit doen we door Samen op KOERS te gaan naar een betere wereld. 

 

Samen Krachtig 

Iedereen binnen Stichting Brigantijn werkt aan constante ontwikkeling en verbetering van 

zichzelf en het onderwijs. Dit is te zien doordat wij: 

• Voortdurend willen leren. 

• Elkaars kwaliteiten zien en benutten. 

• Van elkaar leren in netwerken. 

• Coöperatief leren. 

 

Samen Onderzoekend leren 

Iedereen binnen Stichting Brigantijn heeft het vermogen om kritisch en reflectief te 

denken, inzichten die elders zijn opgedaan toepasbaar te maken voor de eigen context. 

Het onderzoekend vermogen stelt iedereen in staat om het eigen onderwijs kwalitatief 

te verbeteren en te versterken. 

Dit is te zien doordat wij: 

• Willen leren van elkaar in netwerken. 

• Anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij. 

• Werken met duidelijke succesindicatoren. 

 

Samen Eigenaarschap creëren 

Iedereen binnen Stichting Brigantijn neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en levert 

een constructieve bijdrage aan het realiseren van de individuele, groeps-, school- en 

stichtingsdoelen. 

Dit is te zien doordat wij: 
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• Samen ontdekken welke talenten je hebt. 

• Stimuleren vragen te stellen, kritisch te denken en elkaar feedback geven en vragen. 

• In gesprek gaan over ontwikkeldoelen en leerproces. 

• Efficiënt en doelgericht werken. 

 

Samen Resultaat genereren 

Iedereen binnen Stichting Brigantijn is erop gericht het beste uit zichzelf en anderen 

te halen. Dit is te zien doordat wij: 

• Werken aan innovatief onderwijs 

• Meten en weten wat werkt 

• Werken aan een cultuur waarin medewerkers elkaar durven aan te spreken 

• Door middel van de interne academie, audits en andere 

professionaliseringsvormen voortdurend werken aan onze ontwikkeling. 

 

Samen Slagvaardig 

Iedereen binnen Stichting Brigantijn toont – daar waar zich kansen voordoen – 

daadkracht en moed. Dit is te zien doordat wij: 

• Lef tonen in ons handelen; 

• Ons verantwoord buiten de gebaande paden durven te begeven; 

• Fouten mogen maken; 

• Ons kunnen verantwoorden in de keuzes die wij maken. 

 

Dit doen we, omdat we vinden dat de toekomst mensen nodig heeft die weten wat ze 

willen en kunnen.  Zelfredzaam zijn in een veranderende maatschappij die zich kenmerkt 

door snelle veranderingen en vele mogelijkheden, maar ook individualisme. We vinden 

dat zorg voor jezelf, de ander en de wereld steeds belangrijker wordt. 
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183 

Schooldirectie   

 

Graag stel ik me aan u voor! 

Mijn naam is Annemiek van Oosten. Ik ben in mei 2021 aangesteld als directeur bij Flora 

Basisonderwijs. De inspectie constateerde in 2019 dat de school zeer zwak was. In oktober 

2020 heeft er weer een onderzoek plaatsgevonden; de zeer zwakke status heeft de school 

achter zich gelaten. In november 2021 heeft er een herstelonderzoek plaatsgevonden 

waarbij we het niveau voldoende hebben behaald.  

In mijn functie word ik ondersteund door een managementteam bestaande uit de intern 

begeleider en drie leerkrachten. Ik vind het belangrijk om in gezamenlijkheid met elkaar te 

werken, vanuit vertrouwen in elkaar en in elkaars deskundigheid. Dit geldt overigens niet 

alleen in de samenwerking met het team, maar ook in de samenwerking met de ouders. 

Ouders zien wij evengoed als professionals als het gaat om hun kind(eren). Samen moeten we 

ervoor zorgen dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan en zich veilig voelen, 

want      alleen op die manier kunnen kinderen zich ontwikkelen. Een goede communicatie in 

alle geledingen vind ik belangrijk en ik nodig u dan ook van harte uit om met mij in gesprek 

te gaan als daar aanleiding toe is! Mijn e-mailadres is: a.vanoosten@stichtingbrigantijn.nl.  

 

 

Aantal leerlingen  

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 
193 

183 

mailto:a.vanoosten@stichtingbrigantijn.nl
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Het leerlingenaantal van de school is de laatste 4 jaar licht gedaald. Veel ouders uit ons 

voedingsgebied, maar ook daarbuiten kiezen bewust voor Flora. Er is regionaal sprake van 

krimp. De verwachting is dan ook dat het leerlingenaantal de komende jaren licht zal dalen. 

Op Flora werken we in schooljaar 2022-2023 met een combinatiegroep 1/2 en vanaf groep 3 tot 

en met 8 met enkelvoudige jaargroepen. Als er zoveel kleuters instromen dat groep 1/2 te 

groot wordt, richten we een instroomgroep in. 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Geïnteresseerde ouders kunnen een afspraak maken met de directie voor een informatief 

gesprek en een rondleiding door de school om een goede indruk te krijgen van onze 

werkwijze en sfeer. Wanneer u  kiest voor aanmelding, ontvangt u hiervan een bevestiging. 

Een definitieve inschrijving gebeurt op het moment dat zowel ouders als school Flora als 

beste plek zien voor het kind. Het kan zijn dat de school extra informatie nodig heeft. Een 

aantal weken voorafgaand aan de start op school, neemt de leerkracht van de groep contact 

met u op voor een intakegesprek, eventueel samen met de intern begeleider. Tijdens dit 

gesprek worden ook momenten om te wennen afgesproken. 

 

Aanname 

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen starten op de basisschool. Ons 

advies is dat kinderen die in de periode tot vier weken voor de zomervakantie vier jaar 

worden, na de zomervakantie starten. Voor kinderen die in december 4 jaar worden is het 

wenselijk om in januari te starten. Dit gaat altijd in goed overleg met ouders. Kinderen die 

moeite hebben om een volle schoolweek te draaien, hoeven nog niet alle dagdelen aanwezig 

te zijn. 

 

Bij aanmelding van een oudere leerling, dit noemen we zij-instroom, kan de definitieve 

toelating op Flora mede afhankelijk zijn van het onderwijskundig rapport c.q. leerling dossier 

van de school van herkomst. Dit rapport wordt samen         met de gegevens uit het 

aanmeldingsgesprek van ouders en directeur gewogen door de intern begeleider en de 

directeur. Vervolgens neemt de directeur een toelatingsbesluit. De betrokken ouders  

worden z.s.m. geïnformeerd. 

 

 

  



 9 

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 
 

 
 

 
 

 

 

 

Missie en visie 

Op Flora wordt eigentijds onderwijs aangeboden. We willen de kinderen goed 

voorbereiden op hun toekomst in onze complexe maatschappij. Dat vraagt van ons dat we 

steeds kijken wat de ontwikkelingen zijn en welke nieuwe kennis voorhanden is, zodat we 

ons onderwijs up-to-date kunnen houden. 

We werken met een leerstofjaarklassensysteem. We houden daarbij zoveel mogelijk 

rekening met de mogelijkheden, leerbehoeften en interesses van de kinderen. We weten 

namelijk dat het heel effectief  is als de kinderen enthousiast aan het werk kunnen en 

plezier beleven aan het leren. 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen 

doorstromen naar  een passende vorm van vervolgonderwijs. We vinden het belangrijk dat 

de leerlingen hun zelfstandigheid vergroten en zelf actief betrokken zijn bij het ontwikkelen 

van hun kennis  en vaardigheden. Dit stimuleren we o.a. met diverse digitale leermethoden 

waarbij kinderen hun eigen  vorderingen bijhouden, maar ook met het werken met de 

weektaak.  

Het samenwerken stimuleren we met activerende en coöperatieve werkvormen in de klas 

en op het plein met de methode Beweegwijs. Daarnaast stimuleren we dat leerlingen zelf 
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positief kritisch kijken naar hun eigen leerproces: dat ze zich bewust zijn van wat ze goed 

kunnen en wat ze nog       gaan leren. 

 

We besteden ook veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot 

volwaardige en respectvolle burgers. De methode KiVa zetten we in om de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. We vinden het daarnaast van 

belang om ons te richten op de culturele, creatieve en  lichamelijke ontwikkeling van de 

leerlingen. Bovenal willen wij een ontspannen omgeving creëren waarin leerlingen zich 

goed kunnen ontwikkelen. Een omgeving waarin iedereen betrokken is: we kennen en zien 

elkaar en zijn nieuwsgierig naar wat de ander beweegt.  

 

Wie door onze school loopt ervaart: 

• Een rustige leeromgeving met een goed pedagogisch klimaat; 

• Een klimaat van actief leren; 

• Zichtbaar enthousiasme bij zowel de leerkrachten als bij de leerlingen in de klas, 

buiten en tussen  de lesactiviteiten door; 

• Veel samenwerkende en coöperatieve activiteiten, waarbij leerlingen elkaar helpen en  

ondersteunen; 

• Veel activiteiten gericht op een groei-mindset, waarbij leerlingen gestimuleerd worden 

om  vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander, door te zetten en hulp te vragen; 

• Activiteiten op een breed terrein: zowel cognitief, als sociaal-emotioneel en creatief.  

 

 

  



 11 

Prioriteiten 

 

In de loop van het vorige schooljaar zijn we van het verbeterplan overgestapt naar de 

schoolontwikkelagenda. In de schoolontwikkelagenda hebben ontwikkelteams (een deel van 

het team) de opdracht om vanuit een geformuleerde behoefte een schoolontwikkeling in 

gang te zetten. Het kan zijn dat er naar een product toe gewerkt wordt, maar het kan ook 

zijn dat er ingezet wordt op professionaliseren (kennis vergroten) of attitudevorming (wat 

gaan we anders doen).  
  
Binnen de agenda worden de ontwikkelingen per standaard van het Onderzoekskader 2021 
van de Inspectie van het Onderwijs weggezet. Het gaat bij de ontwikkelagenda over concrete 
verbeteractiviteiten. Het resultaat wordt in doelstellingen weggezet en hierop wordt ook 
geëvalueerd.   
 
De ontwikkelagenda wordt jaarlijks geëvalueerd (jaarverslag) door het team, herzien en 
vormt feitelijk het schoolplan. In het schoolplan zijn de kwaliteitsindicatoren beschreven en 
aan de hand van de evaluaties wordt jaarlijks een nieuwe schoolontwikkelagenda 
samengesteld.   
 
Participeren in ontwikkelteams vergroot het eigenaarschap van elk teamlid en zorgt voor 
verbinding van de thema’s.   
Steeds zal de vraag zijn: Klopt het? Doen we wat we hebben afgesproken, voldoet het aan de 
succescriteria? Studiedagen en teambijeenkomsten zullen ijkpunten en evaluatiemomenten 
zijn van de schoolontwikkelagenda: Waar staan we? Zijn we op koers?  
 
De thema’s waar we in schooljaar 2022-2023 prioriteit aan geven zijn: 
1. Het versterken van de woordenschatontwikkeling en het bieden van een taalrijke 

omgeving. We leggen hierbij in eerste instantie de nadruk op de 
onderbouwgroepen. Met de training die we in het afgelopen schooljaar hebben 
gevolgd, hebben we een gedegen basis om verder te ontwikkelen. We werken 
hierbij samen met de kinderopvang, met het oog op het kindcentrum dat we op 
termijn willen realiseren. We richten ons op specifiek taalaanbod en het versterken 
van de doorgaande lijn van voor- naar vroegschool. 

2. Het verder versterken en zichtbaar maken van ons pedagogisch handelen. We 
zoeken de verbinding tussen Beweegwijs en KiVa, succesvolle programma’s die 
bijdragen aan een veilig pedagogisch klimaat.  

3. De professionele leercultuur en werken naar verdere kwaliteitsverbetering. We 
volgen een teamscholing die gericht is op het vergroten van eigenaarschap en 
bewustwording van de bijdrage als teamlid aan de schoolontwikkeling. We 
vergroten tevens de efficiëntie van teambijeenkomsten op inhoud en 
tijdsinvestering. 
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Identiteit 

Basisschool Flora is van oudsher een katholieke basisschool. De stichting waaronder de 

school viel (stichting Komt), is in 2019 gefuseerd met Marcant-BSV en heet nu stichting 

Brigantijn. De geloofsidentiteit is daarmee niet meer uitgangspunt van ons onderwijs. Wel 

vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen van de       school (kinderen, team en ouder(s)/ 

verzorger(s)) met zorg, respect en vertrouwen met elkaar omgaan. Dit betekent dat alle 

kinderen welkom zijn.

 

2 Het onderwijs 
 

2.1 Groepen en leraren 

 

Groepen op school 

Onze leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd in leerstofjaargroepen. Vanwege het 

leerlingenaantal hebben we in schooljaar 2022-2023 een combinatiegroep 1/2. Als er 

zoveel kleuters instromen dat groep 1/2 te groot wordt, richten we een instroomgroep in. 

 

Groep 1/2: Noraly Gervink *, Marjon Stokkers, Sarah Speelman en Cathrien Holterman ** 

Groep 3: Jacqueline Kruize en Briggit Hoogland*** 

Groep 4: Mariska Kempers en Leonie Franken 

Groep 5: Marjolein Speekenbrink en Anne Kienhuis 

Groep 6: Mariët Ganzeboom en Marjon Stokkers 

Groep 7: Wesley Rood en Jelle Heutink **** 

Groep 8: Nikee ter Mors, Anne Kienhuis en Briggit Hoogland *** 

 

*invalleerkracht ** onderwijsassistent *** vaste invalleerkracht **** zij-instromer 

 

Daarnaast hebben leerkrachten ook ondersteunende taken: 

ICT-er:   Leonie Franken  

Vertrouwenspersoon: Jacqueline Kruize 

KiVa coördinator:  Marjon Stokkers 

Beweegwijs coördinator: Wesley Rood 

Leescoördinator:  Leonie Franken 

 

Intern begeleider:    Daniëlle Hop 

Facilitaire ondersteuning conciërge:  Els Vlutters 
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Verlof personeel 

Wijze van vervanging bij ziekte en verlof: 

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt altijd eerst een beroep gedaan op de vaste 

invalpool van stichting Brigantijn. Elke school van Brigantijn heeft een eigen invalleerkracht. 

Deze leerkracht wordt  ook ingezet voor andere scholen binnen en buiten de stichting. 

Mocht de vaste invalleerkracht niet beschikbaar zijn, dan wordt er een beroep gedaan op 

de regionale invalpool, waarbij de stichting is aangesloten.  

In het uiterste geval dat er geen invalleerkracht beschikbaar is en er binnen het vaste team  

geen leerkracht is die in kan springen, wordt de groep verdeeld over de andere groepen. 

Mochten meerdere leerkrachten afwezig zijn en er is geen vervanging mogelijk dan kan er 

besloten worden tot  het naar huis sturen van de leerlingen. In dat geval wordt u zo snel 

mogelijk geïnformeerd via de schoolinformatie-app Mijnschool. 

 

2.2  Invulling onderwijstijd 

Wat is onderwijstijd? 

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De 

invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op 

voldoende uren onderwijs. 

 

 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Taal (kring) 3 uur en 45 min 3 uur en 45 min 

Rekenen (kring) 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs 4 uur 4 uur 

Sociaal emotionele ontwikkeling 5 uur 5 uur 

Fijne motoriek 1 uur 1 uur 

Muziek 1 uur 1 uur 

Spel* 5 uur 5 uur 

* Tijdens spel komen verschillende vakken aan de orde. 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 tot en met 8 

 

Vak Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Lezen 4 uur en 30 min 4 uur en 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal 4 uur en 30 min 4 uur en 20 min 4 uur en 30 min 4 uur en 30 min 4 uur 4 uur 

Rekenen 4 uur en 30 min 4 uur en 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereld- 

oriëntatie 

1 uur en 30 min 1 uur 3 uur 3 uur 3 uur en 30 min 3 uur en 30 min 

Creatieve 

vorming 

2 uur 2 uur 1 uur en 30 min 1 uur en 30 min 1 uur 1 uur 

Bewegings- 

onderwijs 

2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engels     30 minuten 30 minuten 

Schrijven 1 uur en 30 min 1 uur 30 minuten 30 minuten 15 minuten 15 minuten 

Sociale 

vaardigheden 

1 uur en 30 min 1 uur en 30 min 1 uur en 30 min 1 uur en 30 min 1 uur en 30 min 1 uur en 30 min 

Educatief 30 minuten 1 uur 15 minuten 15 minuten 30 minuten 30 minuten 

 

Onze taak is het verzorgen van goed kwalitatief onderwijs. Minimaal de helft van de leertijd 

gaat naar de kernvakken: taal, lezen en rekenen. We vinden het belangrijk dat kinderen 

tussen de leeractiviteiten  voldoende bewegen en tijd hebben voor ontspanning. Er wordt 

daarom veel gebruik gemaakt van bewegende werkvormen en is er gekozen voor 15 

minuten buitenspelen tijdens de ochtendpauze en 25  minuten buitenspeeltijd na de lunch. 

Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van de leerkrachten volgens de methode 

Beweegwijs. 

 

 

2.3  Extra faciliteiten 

 
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

 

• Bibliotheek 

• Speellokaal 
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Op Flora hebben we een aantrekkelijke bibliotheek voor alle kinderen vanaf groep 1. In de 

bibliotheek zijn meer dan 600 boeken te vinden: zowel verhalende boeken als informatieve 

boeken. De  Bibliotheek op School is een landelijk project en wordt gerund door 

bibliotheekouders en de leescoördinator samen met de Bibliotheek van Borne. Het doel is 

het plezier in lezen bij leerlingen te vergroten. Dit is erg belangrijk omdat het goed 

technisch kunnen lezen een basis is voor alle vakken op school. 

 

 

2.4  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

 
Wat is voor- en vroegschoolse educatie? 

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht 

voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse 

educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 

educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor 

samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het 

betrekken van ouders zeer belangrijk. 

 

Voorschoolse educatie en aansluiting bij Flora: 

 

Wanneer uw kind een VVE indicatie heeft gekregen start het VVE programma al op de 

peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf. Spelenderwijs is er meer aandacht voor 

ontwikkelingsgebieden zoals taal en sociaal emotioneel. Basisschool Flora sluit met haar 

vroegschoolse aanbod in de groepen 1 en 2 aan bij het aanbod van de voorschoolse 

educatie. Niet alleen kinderen met een VVE-indicatie krijgen deze zorg op maat, de 

ondersteuning geldt voor alle kinderen die hier behoefte aan hebben. Een belangrijk 

onderdeel van het VVE beleid is een goede schriftelijke en mondelinge overdracht van 

onderwijsbehoeften van uw kind van voorschool naar school. 
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3 Ondersteuning voor leerlingen 

3.1 Het handelingsgericht werken 

Op Flora wordt eigentijds en regulier onderwijs aangeboden. We houden daarbij zoveel 

mogelijk rekening met de mogelijkheden, leerbehoeften en interesses van de kinderen. We 

werken met een leerstofjaarklassensysteem. Het is ons doel om leerlingen cognitief en 

sociaal te ontwikkelen, zodat ze  kunnen doorstromen naar een passende vorm van 

vervolgonderwijs. We vinden het belangrijk dat de leerlingen zelf actief betrokken zijn bij 

het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Dit stimuleren      we met diverse (digitale) 

leermethoden en met activerende en coöperatieve werkvormen. Daarnaast stimuleren we 

dat leerlingen positief kritisch kijken naar hun eigen leerproces: dat ze zich bewust zijn van 

wat ze goed kunnen en wat ze nog gaan leren. 

 
De Zorgstructuur 

Op Flora werken we ‘handelingsgericht’. Dat is een mooie term, maar wat zegt dat nou? 

Het houdt in dat we in elke groep werken met een groepsplan per vakgebied. De leerkracht 

beschrijft hierin het plan   van aanpak en welke leerlingen welk soort instructie nodig 

hebben. Dit is de basis van waaruit de leerkracht werkt in de klas: een plan met het 

opstellen van doelen, hier gericht de lessen op voorbereiden, tijdens de lessen de 

verschillende kinderen zoveel mogelijke voorzien van een passende instructie en daarnaast 

elke dag controleren en evalueren of kinderen de gestelde doelen beheersen. 

 

Hoe ziet dat eruit in de klas? 

Tijdens de instructie van de leerstof checkt de leerkracht regelmatig of de leerstof begrepen 

wordt. Op  basis van deze tussentijdse checkmomenten wordt het verloop van de verdere 

les bepaald: Kinderen die de stof al beheersen of snel oppakken, krijgen een korte instructie 

en beginnen dan aan de zelfstandige verwerking. Er is een groep kinderen die de reguliere 

instructie krijgt, deze kinderen zitten goed op niveau en om  dat zo te houden, hebben ze 

instructie en verwerking nodig. 

 

Daarnaast is er nog een groep kinderen die meer instructie nodig heeft om de stof te 

begrijpen en te verwerken. Soms zijn dit leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’. 

Wat deze kinderen nodig hebben, wordt beschreven binnen het groepsplan. In het 

groepsplan wordt benoemd wat het aanbod  voor de verschillende instructiegroepen is en 

hoe daaraan wordt gewerkt. De aanpak wordt na een periode gecheckt en geëvalueerd 

door de leerkracht en in de groepsbespreking besproken met de intern begeleider. 

Kinderen die extra instructie nodig hebben, krijgen na een les extra aandacht in de vorm 

van een herhaalde instructie, of extra instructie en begeleiding. 
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Kinderen die de leerdoelen behaald hebben en bij wie is vastgesteld dat zij moeilijkere 

leerstof aankunnen dan gemiddeld, krijgen, in plaats van de reguliere verwerkingsstof, 

verrijkende leerstof en opdrachten aangeboden. Zij krijgen daarbij extra ondersteuning bij 

het uitvoeren van deze opdrachten  in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisondersteuning 

 

Vanuit het werken met zo’n groepsplan over een langere periode, vindt een bespreking 

plaats met de intern begeleider: de groepsbespreking. Er wordt dan gekeken naar hoe het 

gaat in de groep op de verschillende gebieden. Tijdens de periode van werken met het 

groepsplan vallen soms leerlingen op  die een ‘specifieke onderwijsbehoefte’ hebben die 

niet meer binnen de organisatie van een groepsplan past. Er wordt dan besproken met 

collega’s in het team welke aanpak nog meer waardevol kan zijn. 

Wanneer dit overleg niet tot het gewenste resultaat leidt, is de volgende stap een melding 

bij de  intern begeleider. Zij zal samen met de leerkracht bekijken hoe het kind alsnog kan 

aansluiten bij de  groepsinstructie. 

 

Diepteondersteuning 

Wanneer de basisondersteuning onvoldoende tot resultaten leidt (of zal leiden) wordt er 

doorgeschakeld naar de diepteondersteuning: Vanuit deze aanpak kan er besloten worden 

om extra hulp in te schakelen. Dit wordt besproken in een zogenaamd SOT-overleg: 
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schoolondersteuningsteam overleg. Voor dit overleg vragen wij altijd uw toestemming en 

wordt u uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens dit overleg zullen verschillende 

disciplines aanschuiven zoals de orthopedagoog, Jeugdzorg, de GGD, maar bijvoorbeeld 

ook een organisatie waarbij het kind al hulpverlening krijgt. Dit valt onder de noemer 

bovenschoolse zorg en is een vorm van ‘diepte ondersteuning’ waarbij te denken  valt aan 

de inzet van een observatie, een onderzoek of overige hulp vanuit externen om het kind 

adequaat te kunnen ondersteunen. 

 

Arrangement voor langdurige ondersteuning 

Het kan zijn dat vanuit zo’n traject besloten wordt dat er een aangepast aanbod qua 

leerstof gerealiseerd moet worden of extra ondersteuning aangevraagd moet worden om 

deze kinderen goed  te kunnen begeleiden. Als dat het geval is, (extra langdurige 

ondersteuning), kan er besloten worden  om een arrangement aan te vragen zodat 

specialisten kunnen ondersteunen bij de zorg voor uw kind. Vanuit school wordt voor deze 

leerlingen een zogeheten Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Een  OPP bevat o.a. een 

beschrijving van de ondersteuning en begeleiding die nodig is en geboden zal worden, 

evenals een verwachte uitstroombestemming. Het OPP wordt regelmatig met ouders 

besproken en geëvalueerd. 

Op Flora werken we samen met externen zoals logopedisten, fysiotherapeuten, 

jeugdverpleegkundigen en schoolmaatschappelijk werk. De hulpverlening die geboden 

wordt door deze externen, wordt buiten schooltijd aangeboden. 

 

Samenwerkingsverband 20-23 

 

Flora is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 23-02 Primair Onderwijs. Dit is een 

samenwerkingsverband dat zich inzet om passend onderwijs vorm te geven: voor alle 

kinderen een  passende plek realiseren binnen het basisonderwijs, ook voor kinderen die 

meer begeleiding nodig hebben. Bij Samenwerkingsverband 20-23 zijn 10 basisscholen, 5 

speciale basisscholen en 7 scholen  voor speciaal onderwijs aangesloten in de gemeenten 

Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. 

Onderwijs op maat op Flora 

Op Flora zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het systematisch volgen van de 

ontwikkelingen en  vorderingen van onze leerlingen. Toetsen is een hulpmiddel om te 

onderzoeken of het geleerde ook werkelijk is opgenomen. De analyses van de toetsen 

geven richting aan het onderwijsaanbod voor de  leerling. Op Flora maken wij onderscheid 

tussen methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen. 
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Methode gebonden toetsen 

De methode gebonden toetsen (voortgangstoetsen) worden gebruikt als afsluiting van een 

bepaalde  hoeveelheid leerstof. De leerkracht gebruikt deze toetsen om te analyseren of de 

leerlingen zich de leerstof eigen hebben gemaakt of dat leerlingen nog meer moeten 

oefenen met specifieke onderdelen. 

Niet-methodegebonden toetsen 

Naast de methode gebonden toetsen nemen wij minimaal twee keer per jaar de CITO 

toetsen af. Voor elke toets geldt dat de daarop behaalde score wordt omgezet naar een 

score op één en dezelfde schaal, de vaardigheidsschaal. Aan elke vaardigheidsscore is een 

niveau score verbonden. Dit is een score in de schaal van I t/m V, waarbij I de hoogste score 

is en V de laagste score. Deze schaalscore geeft aan hoe goed leerlingen de leerstof 

beheersen in vergelijking met alle andere leerlingen in dezelfde leeftijdscategorie. 
 

 

 

 
Monitoren ontwikkeling van het jonge kind 

De ontwikkeling van het jonge kind volgen wij door middel van het programma 

Digikeuzebord. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en het sturen van dat 

proces, is een belangrijke taak  voor ons als school. Om het ontwikkelingsniveau van het 

kind in kaart te brengen gebruiken wij  het programma Digikeuzebord en nemen wij 

checklisten af voor de beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. 
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Monitoren sociaal en emotionele ontwikkeling 

Om de sociaal en emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen in de groepen 3 t/m 

8 maken wij gebruik van de KiVa-monitor. Naar aanleiding van de KiVa-monitor wordt 

er een groepsplan gemaakt waarbij doelen worden gesteld met betrekking tot de 

sociale en emotionele ontwikkeling.  

Analyse en aanbevelingen n.a.v. toetsen op groepsniveau 

Aan de hand van de CITO toetsen en de methodetoetsen worden analyses gemaakt. 

Deze analyses worden omgezet in aanbevelingen in een groepsplan. Twee keer per 

jaar is er een groepsbespreking  met de leerkracht en de Intern Begeleider waarin de 

ontwikkeling van de groep wordt besproken. 

Analyse en aanbevelingen n.a.v. toetsen op schoolniveau 

Twee keer per jaar, in januari en juni, worden data-overzichten gemaakt van de CITO 

toetsen. Deze data- overzichten worden door het team geanalyseerd. Vanuit deze 

analyse worden aanbevelingen gedaan die op schoolniveau worden uitgevoerd. 

Monitoring hiervan wordt gedaan door directie en  intern begeleider. 

 

Het Schoolondersteuningsprofiel 

 

Flora heeft een 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. Het Schoolondersteuningsprofiel kunt u inzien 

via de Mijnschoolapp, onder het tabblad documenten en op  onze website. 

 

 

3.2 Veiligheid 

Op Flora werken we op een oplossingsgerichte manier aan het voorkomen van 

pestgedrag. Pesten heeft verstrekkende gevolgen voor de gepeste leerling. Aspecten 

als veiligheid, geluk en eigenwaarde, maar ook de cognitieve ontwikkeling komen in 

het geding. Pestgedrag en een negatieve groepsdynamiek heeft daarnaast veel impact 

op de sfeer in de groep en het welbevinden van alle leerlingen.  

Preventie 

Wij vinden het belangrijk dat er op school een prettige rustige sfeer heerst. Een sfeer 

waarin iedereen tot ontwikkeling kan komen én waarin iedereen rekening houdt met 

elkaar en elkaar ziet. We zijn er van  overtuigd dat als de sfeer optimaal is, het 

pestgedrag geen voedingsbodem heeft. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt 
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aan het realiseren van een prettig klimaat op school. We hebben daarvoor onder 

andere de volgende stappen ondernomen:  

• Er zijn heldere positieve gedragsverwachtingen geformuleerd voor in de 

verschillende ruimtes (binnen en buiten) van de school. Deze 

gedragsverwachtingen zijn met de kinderen besproken en geoefend en worden 

regelmatig herhaald; 

• We geven kinderen complimenten voor positief gedrag, zodat dit gedrag bekrachtigd 

wordt; 

• Na de zomervakantie en andere vakanties die twee weken duren, houden 

we zogenaamde  'Gouden weken'. In de Gouden weken wordt veel 

aandacht besteed aan positieve  groepsvorming en de klassenregels ten 

behoeve van de sfeer in de groep; 

• We hebben de methode Beweegwijs geïmplementeerd, een 

gedragsregulerende methode voor het buitenspelen. Hierdoor wordt het 

buitenspel op een positieve manier begeleid, kunnen de  kinderen allen op eigen 

niveau spelen, leren ze samenwerken en leren ze leiding te nemen en te 

ontvangen van elkaar. 

• Sinds vorig schooljaar werken we met KiVa, een methode voor sociaal 

emotioneel leren die past bij onze visie. Middels wekelijkse KiVa-lessen en het 

groepsgesprek wordt preventief en oplossingsgericht gewerkt aan een prettige 

groepssfeer. 

Door een prettig klimaat in de school te realiseren verdwijnt de voedingsbodem voor 

pestgedrag. Toch kan het voorkomen dat een kind zich niet prettig voelt in de groep of 

meldt dat het gepest wordt. De methode KiVa geeft ons door middel van het curatieve 

groepsgesprek, de steungroepaanpak en de herstelaanpak handvatten om snel en 

adequaat om te gaan met pestgedrag. Het KiVa-team begeleidt leerkrachten bij de 

uitvoering van deze interventies.  

Daarnaast kan het voorkomen dat een groep behoefte heeft aan intensievere 

begeleiding, zoals groepscoaching of individuele coaching. Wanneer deze vragen naar 

voren komen op basis van observaties of meldingen van kinderen, leerkrachten en/of 

ouders, wordt er gepaste actie ondernomen. We werken daarbij met de werkwijze van 

Rots en Water. Mocht er coaching in de groep gaan plaatsvinden of komt uw kind in 

aanmerking voor coaching, dan wordt u als ouders altijd op de hoogte gebracht. 

Rapportage over werkwijze en de voortgang van de groepscoaching wordt naar de 

ouders van de groep verzonden via de Mijnschool app. 

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekozen voor een gepaste positieve aanpak om 

problemen op te  lossen. De intern begeleider coördineert de aanpak, altijd in overleg 

met het kind en de ouders en de leerkracht. 
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  Meldcode 

Veranderende meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm om 

melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele 

onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode  blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn 

aangepast. In stap 5 is het onderscheid vervallen tussen hulp verlenen of melden. De 

beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten: 

▪ Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? 

▪ Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk? 

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 

verplicht om als  beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van 

de meldcode. Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk geweld 

of de kindermishandeling en bij het  beslissen. 

 

Wanneer gebruikt een professional de meldcode? 

Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft 

van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om 

vermoedens van fysiek geweld, maar ook  om vermoedens van psychisch of seksueel 

geweld en vermoedens van verwaarlozing. 

 

  Stichting Brigantijn 

Binnen Stichting Brigantijn, waar Basisschool Flora onderdeel van uit maakt, is een eigen 

meldcode aanwezig. Deze meldcode is gebaseerd op het basismodel meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  

november 2016. Daarnaast is het Afwegingskader Meldcode onderwijs en leerplicht/ RMC, 

versie 1.5, ontwikkeld door de  LVAK, 2018 gebruikt. Deze meldcode is terug te vinden op de 

website van Stichting Brigantijn. 
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4 Ouders en school 

 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

 
Op basisschool Flora zien we ouders (lees: ouders/verzorgers) als partners in het onderwijs. 

Door het met elkaar delen van informatie en gebeurtenissen kunnen we beiden de 

ontwikkeling van de kinderen  zo optimaal mogelijk volgen. Dat vereist vertrouwen hebben 

in elkaar, maar ook vertrouwen op elkaar. Op verschillende manieren willen we ouders 

graag betrekken bij ons onderwijs. Dat doen we o.a. door middel van het organiseren van 

interactieve onderwijsinhoudelijke ouderavonden. 

Minstens 2 keer per jaar vinden de rapport/voortgangsgesprekken plaats over de 

ontwikkeling van uw kind. Daarnaast participeren ouders in de school d.m.v. de ouderraad 

en de medezeggenschapsraad. Maar ook in het dagelijkse onderwijs is hulp en 

ondersteuning van ouders  vaak meer dan welkom. Denkt u bijvoorbeeld aan creatieve 

activiteiten, excursies en de jaarlijkse feesten. 

 

Communicatie met ouders 

Via verschillende wegen wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van uw kind en over 

alle belangrijke zaken die op school spelen. U ontvangt de meeste informatie via onze 

communicatie-app Mijnschool. Deze app kunt u zowel op uw smartphone als op uw 

computer installeren. Via Mijnschool  ontvangt u alle nieuwtjes uit de groep(en) van uw 

kind(eren). Mocht het nodig zijn dan ontvangt u spoedberichten, bijvoorbeeld over 

plotselinge veranderingen van het programma van de komende schooldag, of afwezigheid 

van de vaste leerkracht. Daarnaast kunt u laagdrempelig contact opnemen met de 

leerkracht of directeur, door een berichtje te sturen. Dit kunt u doen via het ouderportaal 

van de Mijnschoolapp of uw desktop. 

 

Via Mijnschool kunt u ook de kalender bekijken waarop alle activiteiten, vrije dagen en 

vakanties zijn  te vinden. Ook kunt u belangrijke documenten inzien, via het tabblad 

documenten. Op de website: www.basisschoolflora.nl vindt u alle algemene informatie over 

Flora. Tevens kunt u daar de schoolgids, het schoolplan en andere belangrijke documenten 

downloaden. Via de ouderavonden informeren wij u over de onderwijsinhoudelijke 

ontwikkelingen in de school. Hiervoor ontvangt u uitnodigingen via de Mijnschoolapp. Voor 

de oudergesprekken (tienminutengesprekken; verwijsgesprekken etc.) krijgt u via de 

Mijnschoolapp een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. 

 

http://www.basisschoolflora.nl/
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Kortom, u wordt geïnformeerd op de volgende manieren: 

 

• Mijnschool communicatieapp 

• Website www.basisschoolflora.nl 

• Informatieavonden 

• Oudergesprekken 

 

Klachtenregeling 

Klachten horen we natuurlijk niet graag op school, maar waar gewerkt wordt, worden soms 

fouten gemaakt. In de regel lossen we het op door de zaak met elkaar te bespreken. Neem 

in eerste instantie contact op met de leerkracht (al dan niet in overleg met de directeur) en 

blijf niet met het probleem rondlopen. Mocht u de indruk krijgen dat uw boodschap niet 

goed is overgekomen, dan neemt u contact op met de directeur. Als u het gevoel heeft dat 

u het vertrouwen begint te verliezen, kunt u de MR of het bestuur benaderen.  

In geval van het bestuur, kunt u contact opnemen met de heer R. Dwars, bestuurder van 

Stichting Brigantijn. Wanneer er klachten zijn op het gebied van bestuur, directie en/ of 

leerkrachten en het probleem in een onderling gesprek niet opgelost kan worden, kunt u 

een (schriftelijke) klacht indienen bij: Bestuurskantoor Brigantijn Oostermaat 1A7623 CS 

Borne. Telefoon: (074) 278 29 70. Mail: R.dwars@stichtingbrigantijn.nl. De heer Dwars 

neemt dan contact met u op en u bepaalt (na overleg met hem) zelf of de klacht eerst op 

bestuursniveau wordt behandeld of dat de klacht wordt doorgezonden naar de Landelijke 

Klachtencommissie, waarbij het bestuur is aangesloten. Dit betreft de Klachtencommissie 

Christelijk Onderwijs van Verus. 

De vertrouwenspersoon  

Op Flora hebben we een vertrouwenspersoon aangewezen bij wie leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers terecht kunnen als het gaat om persoonlijke dingen 

en/of situaties, waarin iemand zich niet veilig voelt op school. Niet-veilige situaties 

ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. Met ongewenste 

intimiteiten bedoelen we: ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen, 

tijdens de les, in de school of op het schoolplein. Zowel volwassenen  als leerlingen kunnen 

deze dingen doen bij anderen. Het is goed daar met iemand over te praten. Ook  als de 

ander het niet met opzet gedaan heeft, mag men het toch vertellen aan bijvoorbeeld de 

vertrouwenspersoon. Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen met dit soort 

problemen terecht bij de vertrouwenspersoon. Zij zorgt ervoor dat de klacht zorgvuldig en 

in vertrouwen behandeld wordt. De vertrouwenspersoon is Jacqueline Kruize: 

j.kruize@stichtingbrigantijn.nl. 

  

http://www.basisschoolflora.nl/
mailto:R.dwars@stichtingbrigantijn.nl
mailto:j.kruize@stichtingbrigantijn.nl.
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Op bovenschools niveau kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Dit 

is Anne Overbeek  . . Telefoon: (06) 306 425 68. Mail: vertrouwenspersoon@jarabee.nl. 

 

Ouderinspraak 

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

• Ouderraad (OR) 

• Medezeggenschapsraad (MR) 

 

Op Flora zijn jaarlijks verschillende activiteiten waarvoor de hulp van ouders een grote 

ondersteuning is! Daarbij valt te denken aan de feesten als Sinterklaas, Kerst en 

Carnaval, waarvoor de ouders van de ouderraad zich inzetten om er samen met het 

team mooie feesten van te maken. Ook bij de sportactiviteiten en gymlessen vragen wij 

ouders om ons te helpen. Denk daarbij aan het meefietsen met de groep naar de 

sporthal of het zwembad. Elke groep heeft een klassenouder, die de hulp voor de groep 

coördineert. Bij buitenschoolse activiteiten zoals excursies, voorstellingen e.d. wordt 

meestal ook een beroep gedaan op hulp van ouders. Voor de bibliotheek in school 

verzorgen ouders de uitleenprocedure en zij begeleiden de kinderen bij het maken van 

een keuze voor boeken.  

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De 

MR praat en denkt mee over het beleid van de school. De MR heeft instemmingsrecht 

op o.a. het onderwijskundig beleid. Via mr.flora@stichtingbrigantijn.nl kunt u in contact 

komen met de MR van Flora.  

 

De school vindt de mening van de leerlingen ook erg belangrijk. Daarom hebben we 

een leerlingenraad, waarin een vertegenwoordiging zit van leerlingen van groep 5 t/m 

8. Er wordt gesproken over allerlei zaken die de kinderen bezighouden en waar zij zich 

een mening over kunnen vormen. 

   

  

mailto:vertrouwenspersoon@jarabee.nl
mailto:mr.flora@stichtingbrigantijn.nl
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4.2  Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen, voor activiteiten buiten de 

lesactiviteiten om. Voorwaarde is dat deze bijdrage vrijwillig is  en de ouders in de 

Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Ouders mogen besluiten om geen 

vrijwillige ouderbijdrage te betalen, zonder dat hun kind wordt uitgesloten van de activiteiten.  

 

 

 

 

Wij vragen een ouderbijdrage van € 40,- per kind met een maximum van €120,- per gezin. 

Dit bedrag bestaat voor €25,- aan de bijdrage voor het schoolreisje en voor €15,- aan de 

bijdrage voor andere activiteiten. Start uw kind na 31 december, dan zullen we €25,- 

vragen voor het schoolreisje en €7,50 voor andere activiteiten. Mocht er om welke reden 

dan ook geen mogelijkheid bestaan om de bijdrage ineens te betalen, dan kan een 

betalingsregeling getroffen worden. U kunt dit kenbaar maken bij de penningmeester van 

de oudervereniging: Mirjam de Koning: bolsie@home.nl. 

 

Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is: NL66RABO 0309 4079 15  

t.n.v. Kath. Oudervereniging Flora Basisschool. 

Van de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval en 

Paasfeest bekostigd. 

mailto:bolsie@home.nl.
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4.3 Schoolverzekering 

 
Er is sprake van een schoolverzekering. Bij een ongeval met uw kind wordt u hiervan zo 

spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien nodig, gaat iemand met het kind naar uw 

huisarts. Op school zijn personen aanwezig die de cursus Bedrijfshulpverlening hebben 

gevolgd en dit bijhouden. Zij zullen zoveel mogelijk eerste hulp verlenen. 

Stichting Brigantijn heeft voor Flora een verzekerings- pakket afgesloten, bestaande uit een 

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de 

ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, 

vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een 

ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige 

kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen 

dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade  (kapotte bril, fiets etc.) valt 

niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als 

degenen die voor de school actief zijn  (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking 

tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. 

 

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand: 

De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou 

alle schade die in schoolverband ontstaat, door de school moeten worden vergoed. De 

school heeft pas een schade- vergoedingsplicht, wanneer er sprake is van een verwijtbare 

fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar 

rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 

onrechtvaardigheid, bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril wordt 

gegooid. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Leerlingen, of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders, zijn primair zelf 

verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens 

andere door school georganiseerde activiteiten schade veroorzaakt door onrechtmatig 

handelen, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus 

van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 

hebben afgesloten. 
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4.4 Ziekmelden en verlof aanvragen 
 

Ziekmelding 

U kunt uw kind ziekmelden door tussen 8.00-8.30 uur naar school te bellen: 074-2672030. 

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 om op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de 

schoolleiding  toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. 

Verlof aanvragen 

Via school is een verlofformulier te verkrijgen. Nadat deze is ingevuld zal de directie  van de 

school al dan niet bevestigen of het verlof gehonoreerd kan/mag worden.  

Vakantieverlof 

• Wordt toegekend als wegens specifieke aard van beroep van een van de ouders het 

slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; Een 

werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële  

schoolvakanties mogelijk is; 

• Mag eenmaal per schooljaar worden verleend; 

• Mag niet langer duren dan tien schooldagen; 

• Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; 

 

Gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per jaar of minder 

• Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren 

kan geschieden; 

• Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 

• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de vierde graad 

voor 1 of ten  hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten 

de woonplaats van belanghebbende; 
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• Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad; 

• Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes; 

• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 

dagen; van bloed of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 

dag; 

• Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig 

huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor 1 dag; 

• Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directie belangrijke 

redenen, maar geen  vakantieverlof; 

 

Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 

tien schooldagen  per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de 

directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de 

leerling te worden voorgelegd. 
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4.5 Sponsoring 

 
Op Flora volgen we de onderstaande wettelijke voorwaarden m.b.t. sponsoring: 

Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. Ouders en leerkrachten 

hebben het recht om via de MR hun stem te laten horen over een sponsorcontract. Verder 

zijn scholen verplicht om ouders in de schoolgids en het schoolplan te informeren over het 

sponsorbeleid.  

 

Sponsoring kan bijvoorbeeld in de vorm van: 

• Betalen voor aanvullend materiaal, zoals boekjes, folders, posters en spellen; 

• Gesponsorde activiteiten als schoolfeesten, sportdagen etc. 

• Meebetalen aan de inrichting van school of schoolplein 

 

Vaak vermeldt de school de sponsor in bijvoorbeeld de nieuwsbrief, schoolgids of 

sportshirts. Deze tegenprestatie komt het meeste voor. In het basisonderwijs zijn sponsoren 

vaak winkels en bedrijven in de directe omgeving van de school. 

 

Voor scholen is er een convenant met gedragsregels rond sponsoring. Daarin staat 

beschreven waar scholen op moeten letten en waar sponsoren aan gebonden zijn. Er wordt 

beschreven wat eventuele valkuilen bij sponsoring zijn en hoe scholen de inspraak m.b.t. 

sponsoring moeten organiseren. Enkele voorbeelden van de regels uit het convenant zijn: 

• Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde leefstijl van leerlingen; 

• Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke 

betrokkenheid; 

• De samenwerking tussen scholen en bedrijven mogen niet nadelig zijn voor de geestelijke 

en lichamelijke ontwikkelingen van leerlingen; 

• De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring. 

Informatie over sponsoring en de afspraken uit het convenant zijn ook te vinden in de 

digitale brochure ‘Spelregels sponsoring op scholen’ op de website van de Rijksoverheid: 

www.rijksoverheid.nl 

 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/
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5 Ontwikkeling van leerlingen 

 

5.1 Tussentijdse toetsen 

 
Analyse en aanbevelingen n.a.v. toetsen op groepsniveau 

Aan de hand van de CITO toetsen en de methodetoetsen worden analyses gemaakt. 

Deze analyses worden omgezet in aanbevelingen in een groepsplan. Twee keer per 

jaar is er een groepsbespreking met de leerkracht en de intern begeleider waarin de 

ontwikkeling van de groep wordt besproken. 

Analyse en aanbevelingen n.a.v. toetsen op schoolniveau 

Twee keer per jaar, in januari en juni, worden data-overzichten gemaakt van de CITO 

toetsen. Deze data- overzichten worden door het team geanalyseerd. Vanuit deze 

analyse worden aanbevelingen gedaan die op schoolniveau worden uitgevoerd. 

Monitoring hiervan wordt gedaan door directie en  intern begeleider. 

 

 

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. 
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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. 

 

  

 
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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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau? 

 

 
 

Gekeken naar de afgelopen drie schooljaren heeft 95% van de leerlingen van Flora 1F-niveau 

behaald. De signaleringswaarde van de inspectie bedraagt 85%. Dit betekent concreet dat op 

elke school in Nederland minimaal 85% van de leerlingen het 1F niveau moet behalen. Het 

gemiddelde percentage leerlingen die dat op Flora hebben gehaald is 95% van de leerlingen.  

 

 

 
 

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau? 
 

 

 

Gekeken naar de afgelopen drie schooljaren heeft 48,6% van de leerlingen van Flora 2F/1S-

niveau behaald. De signaleringswaarde van de inspectie bedraagt 47,3%.  

Dit betekent voor Flora dat minimaal 47,3% van de leerlingen het niveau 1S/2F moeten 

behalen. Het gemiddelde percentage over de afgelopen drie jaar is op Flora 48,6%.  
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Route 8 eindtoets 
 

   Vanaf schooljaar 2020-2021 nemen wij de Route 8 af als eindtoets voor groep 8. 

Route 8 is een adaptieve eindtoets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van 

elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op 

basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot 

moeilijkere vragen en viceversa. 

Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van 

zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel 

weet in plaats van wat een  leerling niet weet. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau 

komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige 

vragen over. Op deze manier is het toetsen minder belastend voor de leerling. Bij elk 

onderdeel wordt de adaptieve routine opnieuw doorlopen. De leerling beantwoordt bij elk 

onderdeel een minimaal aantal vragen. Een onderdeel wordt afgesloten als  de score van de 

leerling betrouwbaar genoeg kan worden vastgesteld of wanneer het maximaal aantal 

vragen bereikt is. 

 

5.3 Schooladviezen 

 
Beleid advisering VO Basisschool Flora 

 

Om tot een goede advisering te komen is een langere periode van observatie en het 

verzamelen van gegevens nodig. Vanaf groep 6 zullen ouders en leerlingen worden 

meegenomen in dit traject. Bij het formeren van het voorlopig advies in groep 7 zijn de 

volgende teamleden betrokken: 

o 1e voorlopig advies: leerkracht groep 7, directie en intern begeleider 

o 2e voorlopig advies: leerkracht groep 8, directie en intern begeleider 

o Definitief advies: leerkracht groep 8, leerkracht voorgaand jaar, 

directie en intern  begeleider 

 

Tijdens deze gesprekken wordt gebruik gemaakt van het advies-document, waarbij het 

voorlopig/ definitief advies en eventuele bijzonderheden genoteerd zullen worden. 

 

Overwegingen om tot een goed advies te komen: 

- Resultaten CITO LOVS met de grafieken per vakgebied en uitgezet in de 

OPP-trap. Uitgaande van de criteria van scholen VO: (als op het hoogste 

niveau les gegeven wordt in de brugklas) 
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- Werkhouding/ sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling 

• Concentratie 

• Opname van leerstof 

• Zelfstandigheid 

• Motivatie 

• Interesse 

• Omgaan met huiswerk 

• Resultaten KiVa-monitor  

- Resultaten methode gebonden toetsen 

 

- Persoonlijke kenmerken: heeft een leerling een diagnose, faalangst, autisme of 

dyslexie waardoor toetsscores lager uitvallen in vergelijking met dagelijks werk? Zijn 

er andere zaken die  het functioneren van de leerling beïnvloeden? 

 

- Afname eindtoets, in de vorm van Route 8: 

Advies Voortgezet Onderwijs ROUTE 8 2019 
 

Toetsadvies Standaardscore 

PRO/VMBO BB 100 - 118 

VMBO BB/VMBO KB 119 - 171 

VMBO KB/VMBO GL-TL 172 - 196 

VMBO GL-TL/HAVO 197 - 223 

HAVO/VWO 224 - 246 

VWO 247 - 300 

 

 

Gymnasium: Alle gebieden uit het CITO LOVS een I of 1+ 

Atheneum 
Inzichtelijke gebieden ( begrijpend lezen en rekenen) :I 

Overige gebieden: minimaal II 

HAVO 
Inzichtelijke gebieden: I/II 

Overige gebieden: II 

VMBO, 

Theoretische 

leerweg 

Inzichtelijke gebieden: II/III 

Overige gebieden: III 

VMBO, 

beroepsgerichte 

leerweg 

Inzichtelijke gebieden: III 

Overige gebieden :IV 

Praktijkonderwijs Vooral IV/V 
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- Eventuele afname ADIT: Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een 

leerling in het  basisonderwijs gemeten waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de 

verbale en non-verbale intelligentie. In groep 6, 7 en 8 kan de ADIT worden ingezet. 

Voor groep 8 wordt ook een advies voor het voortgezet onderwijs weergegeven op 

de rapportage. Als school kiezen wij ervoor om dit onderzoek in te zetten als er 

vanuit school twijfel is over het uitstroomniveau van uw kind.  

Voor dit onderzoek hebben we de toestemming van ouders nodig om het te mogen 

afnemen. NB. Voor leerlingen waarbij in het voorgaande schooljaar een IQ bepaling is 

afgenomen binnen de stichting of een instantie heeft de afname van de ADIT geen 

toegevoegde waarde. 
 

 

Overig 

Na het definitieve adviesgesprek, laten de ouders de leerkracht weten welke school zij met  

hun kind kiezen voor VO. Zij ontvangen tijdens het gesprek het aanmelddocument POVO 

van de leerkracht, waarmee ze hun kind kunnen aanmelden bij de gewenste school.  

Wanneer de uitslag van de Eindtoets Route 8 lager uitvalt dan het eindadvies van de 

basisschool, blijft het advies van de basisschool van kracht. Wanneer de uitslag van de 

Eindtoets hoger is dan het advies,  moet de school het eindadvies eventueel herzien. Dit 

gebeurt in overleg met ouders. In overleg met de leerkracht en de IB-er worden conclusies 

aan de analyse verbonden. Deze worden gecommuniceerd met ouders en school voor 

Voortgezet Onderwijs. 

 

Afspraken m.b.t. definitief advies VO: 

We geven een enkelvoudig advies en kiezen uit onderstaande lijst van de inspectie: 

Praktijkonderwijs; Vmbo bl; Vmbo kl; Vmbo tl; Havo en Vwo.  
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Tijdschema advisering schooljaar 2022-2023 
 

 

 
Groep 6 Groep 7 Groep 8 Note: 

Oktober 2022   Eventueel afname ADIT Indien ouders 

akkoord geven 

Oktober 2022   Oudergesprekken OPP- 

trap en ADIT – 

2e voorlopig advies 

 

Januari 2023 Afname Cito M-toets Afname Cito M-toets Afname Cito M-toets  

Februari 2023 Oudergesprekken 

met OPP-trap 

Oudergesprekken  

met OPP-trap – 

 1e voorlopig advies 

Oudergesprekken 

met OPP-trap – 

definitief advies 

 

Maart 2023  Eventueel afname      

ADIT 
Overstapdossiers 

klaarzetten volgens OSO 

(Parnassys) 

Afstemmen wie 

OSO klaar zet 

ADIT: indien 

ouders akkoord 

geven 

April/ Mei 2023   Eindtoets Route 8 

Indien nodig bijstellen 

advies 

 

Juni 2023 Afname Cito E-toets Afname Cito E-toets   

Juni 2023 Indien nodig 

oudergesprekken 

OPP-trap met rapport 

naar huis 

Indien nodig 

oudergesprekken 

OPP-trap met 

rapport naar huis 

  

 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021? 
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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. 
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Veilig en verantwoordelijk 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 
 

 
 

 

 

Tijdens het inspectiebezoek van november 2019 is geconstateerd dat onze uitvoering van 

het veiligheidsbeleid en het pedagogisch handelen voor verbetering vatbaar is. Met het 

team en met ouders, externe professionals, kinderen en bestuur is er in de vorm van een 

onderwijscafé een visie ontwikkeld voor Flora waarbij de volgende kernwaarden als 

belangrijke uitgangspunten zijn benoemd  voor het beleid m.b.t. het pedagogisch klimaat en 

veiligheid: 

 
• Respect: hebben voor elkaar en je schoolomgeving; 

• Vertrouwen: in jezelf en de ander, vertrouwen geven, elkaar zien en nieuwsgierig zijn naar 

elkaar, je kunt zelfstandig zijn; 

• Veilig en verantwoordelijk: duidelijke afspraken en structuur in de school; je mag zijn wie 

je bent, je  kunt positief kritisch zijn. We hebben als team uitgesproken dat we het 

belangrijk vinden dat onze leerlingen zich de principes van het persoonlijk leiderschap 

eigen maken, waardoor ze verantwoordelijk en zelfstandig gedrag laten zien. 

 

Werkwijze Sociale opbrengsten 

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig en vertrouwd voelen in de school. 

Dit is de basis  om goed te kunnen leren. Om een rustige sfeer in de school te realiseren 

hanteren we heldere schoolregels die voorschrijven hoe iedereen zich in het schoolgebouw 

en buiten op het plein gedraagt. In de klas worden samen met de leerlingen regels 

opgesteld en geoefend. Dit doen we onder andere met KiVa, de methode voor sociaal 

emotioneel leren. Tijdens de pauzes op het plein werken we met de methode Beweegwijs. 

Deze methode voorziet erin dat alle leerlingen veilig en met plezier kunnen spelen met 

elkaar. 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwen in jezelf/ anderen Respect voor elkaar/omgeving 
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5.5 Kwaliteitszorg en schoolplan 

 
Wat is kwaliteitszorg? 

Scholen werken met een schoolplan 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. 

 

Doelen in het schoolplan 

 
Kwaliteitszorg op Flora 

 

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de 

onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert: het team gaat actief na wat de 

onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is. Het onderwijsleerproces moet daarop 

afgestemd worden. Het team kijkt systematisch hoe de leerlingen zich handhaven in het 

onderwijs en of de gestelde doelen behaald zijn. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om 

kwaliteitszorg, want juist door te kijken wat wel en niet goed gaat, kunnen de werkpunten 

verbeterd worden. Aan de kwaliteitszorg liggen een aantal sturende beleidsdocumenten 

ten grondslag. Het schoolplan vormt het uitgangspunt voor onderliggende plannen en 

beleidsdocumenten van waaruit er gewerkt wordt. 
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Het schoolplan 

 

Een schoolplan is een document waarin de school eens in de 4 jaar het beleid en de 

kwaliteit van de school beschrijft. Een school laat hiermee zien te voldoen aan alle 

wettelijke eisen. In de wet staat dat  het schoolplan voor elke school verplicht is en in ieder 

geval het volgende bevat: 

- Het onderwijskundig beleid:  

hier omschrijft de school hoe ze de onderwijsdoelen van het ministerie invult en wat 

zij daar eventueel zelf aan toevoegt. Daarnaast staat in het onderwijskundig beleid 

welke  sfeer op de school heerst, op welke manier les wordt gegeven en hoe de 

school zorgt voor een veilige omgeving. Antwoorden op vragen als: welke lesmethode 

hanteert de school? En welke materialen  gebruikt de school daarbij? Tot slot bevat 

dit beleid de ondersteuning die de school geeft aan leerlingen met een speciale 

onderwijsbehoefte, zoals het Schoolondersteuningsprofiel. 

- Het personeelsbeleid:  

hier omschrijft de school hoe het personeel bijdraagt aan de kwaliteit van het 

onderwijs. Het gaat hierbij om scholing en begeleiding van leerkrachten en 

ondersteunend personeel en de eisen waar zij aan moeten voldoen, de regels voor 

het personeel die bijdragen aan goed onderwijs en de manier waarop leerkrachten in 

de les omgaan met kinderen en lesgeven. Tot slot staat hierin omschreven hoe de 

school een evenredig aantal vrouwen in de schoolleiding probeert te krijgen en in 

hoeverre dat lukt. 

- De manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert: 

hier omschrijft  de school hoe het onderwijs op de leerling wordt afgestemd, zodat ze 

een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en geen achterstand 

oplopen. Tot slot beschrijft de school hier welke verbeteringen er nodig zijn in het 

onderwijs en op welke manier zij deze verbeteringen willen doorvoeren. De school 

bekijkt hiervoor bijvoorbeeld de leerresultaten van de leerlingen, maar  kan ook aan 

ouders vragen wat zij de sterke en zwakke punten vinden in het onderwijs.  

De Onderwijsinspectie controleert het schoolplan en de uitvoering daarvan. Elk vastgesteld 

schoolplan of wijziging daarvan wordt dan ook aan de Onderwijsinspectie toegestuurd. 

 
Rol van de medezeggenschap 

Elke 4 jaar stelt de school samen met de MR een nieuw schoolplan vast. Soms is het nodig 

om  tussentijds een aanpassing te doen. De school moet voor zowel de vaststelling, als voor 

elke wijziging instemming aan de MR vragen. 
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Doelen van het schoolplan van Flora 

In het schoolplan 2019-2023 van Flora staan de volgende grote doelen beschreven: 

• Op Flora is er een veilig pedagogisch schoolklimaat, waarin alle leerlingen tot hun 

recht komen  en het beste uit zichzelf kunnen halen. 

• Op Flora hebben de leerkrachten goed zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen, 

zodat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Er wordt planmatig 

gewerkt aan de ontwikkeling door middel van groepsplannen en dagplanningen. 

• Op Flora geven we effectief les volgens het EDI-model, met werkvormen die 

samenwerken en interactiviteit bevorderen. 

• Het team Flora heeft een leergerichte cultuur en het vermogen om te veranderen. 

• Op onze school leren wij kinderen zelfregulerende vaardigheden. Wij leren kinderen 

om in verschillende situaties zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te 

nemen over hun eigen  gedrag en resultaten. 

 

Bovenstaande grote doelen vormen de prioriteiten van ons beleid voor de komende jaren. 

De doelen  van het schoolplan worden opgenomen in de schoolontwikkelagenda die elk jaar 

wordt bijgesteld. Zie paragraaf 1.2. 

 

Hoe bereiken we deze doelen? 

 
Evaluaties, peilingen en bijstellingen 

Hoe weten we welke doelen prioriteit hebben? Dat doen we door de cyclus van 

kwaliteitszorg van stichting Brigantijn aan te houden als werkwijze. In deze cyclus zijn 

verschillende vormen van (zelf)evaluatie en peilingen in de tijd uitgezet. Daarbij valt te 

denken aan tevredenheidspeilingen; schoolzelfevaluaties; kwaliteitsgesprekken met het 

bestuur en jaarevaluaties. Bevindingen uit deze evaluaties en peilingen worden omgezet in 

concrete doelen voor in het schoolplan en soms ook direct voor in het schooljaarplan. De 

cyclus van kwaliteitszorg voorziet ook in een planning voor het voeren van  verantwoording 

naar het bestuur, MR en onderwijsinspectie. 
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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). 
 
 

Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groepen 1 en 2 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-12.00 8.30-14.15 8.30-12.00 

Groepen 3 en 4 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-12.00 

Groepen 5 t/m 8 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-14.15 8.30-14.15 

 
Bewegingsonderwijs 

 
De groepen 3 tot en met 8 krijgen de lessen bewegingsonderwijs aangeboden in sporthal ’t 

Wooldrik. De  kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gaan op de fiets naar de sporthal, 

onder leiding van de leerkracht. Voor groep 5 fietst er in de eerste helft van het schooljaar 

een ouder mee. De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan met de bus  naar de sporthal. 

De kleuters krijgen hun gymlessen in het speellokaal op school. Het dragen van 

gymschoenen is hierbij verplicht, de gymschoenen blijven het hele jaar op school. 

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 dragen doorgaans een korte broek met een T-

shirt, meisjes  eventueel een turnpakje. De kinderen van de groepen 7 en 8 kunnen na de 

gymles douchen. Zij dienen  dan ook een handdoek mee te nemen. Wanneer uw kind om 

een of andere reden niet kan meedoen met de gymles, verwachten we daarvan een 

telefonisch of schriftelijk bericht. 

 

De groepen 3 t/m 8 hebben op twee keer per week gymles. Dit is voor groep 3 tot en met 5 

op woensdag en vrijdag en voor groep 7 en 8 op maandag en vrijdag. Een keer per week 

hebben de kinderen les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De andere les  wordt 

gegeven door de eigen leerkracht. 

 

6.2 Opvang 

Voor buitenschoolse opvang, voor- of na schooltijd kunt u terecht bij Kinderopvang Borne. 
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Kinderopvang Borne 

Wingerdstraat 3 

7621 CP Borne 

074-2659944 

info@kinderopvangborne.nl  

www.kinderopvangborne.nl 

 

 

6.3 Vakantierooster 

 

 

Vakanties 2022 - 2023 
 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023 

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023 

Zomervakantie 24 juli 2023 01 september 2023 

 

Door het jaar heen worden er verschillende studie(mid)dagen en extra vrije dagen gepland. 

Deze data worden bekend gemaakt via Mijnschool en zijn terug te vinden in de kalender. 

 

6.4 Wie is wanneer te bereiken? 
 

We vinden het belangrijk om goed contact met u te hebben en te houden. Daarvoor 

hebben we een aantal vaste contactmomenten door het jaar heen gepland. Daarnaast is 

het natuurlijk mogelijk om op een ander moment met ons te spreken. 

Gesprek met leerkracht 

Het is altijd mogelijk om de leerkracht van uw kind te spreken. 

Wanneer u alleen een korte mededeling heeft voor de leerkracht (bijv. doktersbezoek) 

dan kunt u dat via  Mijnschool of voor schooltijd aan de leerkracht doorgeven. Wilt u een 

gesprek over de voortgang  van uw kind, dan maken we daarvoor een afspraak met u. 

Gesprek met directie 

Voor u als ouder staat onze deur altijd open! We staan u waar mogelijk direct te woord en 

anders maken we een afspraak met u voor een gesprek.  

mailto:info@kinderopvangborne.nl
http://www.kinderopvangborne.nl/

