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

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool St Joan
Van Schaiklaan 9
6027PL Soerendonk
 0495591350
 http://www.stjoan.nl
 infostjoan@skozok.nl
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Schoolbestuur
SKOzoK: samen koersen op zichtbare onderwijskwaliteit
Aantal scholen: 30
Aantal leerlingen: 5.313
 http://www.skozok.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Willem-Jan van Hest

wjvanhest@skozok.nl

Kwaliteitsondersteuner

Loes Aarts

laarts@skozok.nl

Kwaliteitsondersteuner

Sylvia Bragt

sbragt@skozok.nl

Directieondersteuner

Mijke Smolders

msmolders@skozok.nl

De directie van St. Joan bestaat uit een directeur en twee kwaliteitsondersteuners.
De directeur is de eindverantwoordelijke voor de gehele school, de kwaliteitsondersteuners sturen het
onderwijsinhoudelijke proces aan en waarborgt de kwaliteit van onderwijs.
De directie wordt ondersteunt door een management team (MT).
Het MT bestaat naast de directie uit twee leerkrachten (één onderbouw en één bovenbouw) en de
directieondersteuner. De MT-leden zijn juffrouw Ine Langens en meester Louis.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

136

2018-2019

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
veiligheid

relatie

dorpsschool

competentie

autonomie

Missie en visie
De missie van St Joan:
Basisschool St. Joan biedt een krachtige en gevarieerde leeromgeving waarin kinderen en volwassenen
uitgedaagd worden om in een positieve sfeer samen veel te leren. Op St. Joan vinden wij, de sfeer en
dat men er zich thuis voelt, erg belangrijk.
Wij hechten veel waarde aan de veiligheid, want alleen dan kan een kind volledig tot ontplooiing
komen. Ons streven is om kinderen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te
geven, binnen samenwerkend leren en begeleid door leerkrachten.
Visie van de school:
Visie op … Maatschappelijke positionering
Sociale en Culturele vaardigheden zijn belangrijk, we zijn betrokken bij de maatschappelijke omgeving.
Zichtbaar: aulavieringen, ateliers, coöperatief leren, burgerschap en projecten
Visie op … Onderwijs
Onderwijs moet uitdagend en passend zijn bij de doelgroep en een beroep doen op de ondernemerszin
van kinderen. Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van autonomie.
Zichtbaar: rekencircuit, atelierwerk, nieuwsbegrip en inzetten op de talenten
Visie op … Opbrengsten
Competentiegericht onderwijs, proces en product gericht.
Zichtbaar: referentiedoelen, streven naar hoogst haalbare resultaten, differentiëren in groepsplannen
Visie op… Interactief leren
De leerkracht heeft een coachende en begeleidende rol en geeft leerlingen verantwoordelijkheid in
leren. De leerling is eigenaar van het eigen leerproces in samenwerking met anderen.
Zichtbaar: rekencircuit, handelingsgericht werken, slimplan en topondernemers
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Visie op … Schoolklimaat
Kinderen leren in een veilige omgeving en voelen zich prettig op school. Het aangaan van relaties is
belangrijk.
Zichtbaar: omgangsprotocol, grip op de groep, sociaal gedrag, kennis van jezelf en rekening houden met de
ander

Prioriteiten
meer uitgewerkt kunt u hier meer over lezen in schoolplan.nu
Hier worden de jaarplannen van de komende in uitgewerkt. (in ontwikkeling)
Voor het schooljaar 2019-2020 ligt onze focus vooral op Gepersonaliseerd Leren. Hier zijn we verleden
jaar mee gestart met begeleiding vanuit SKOzoK. Daarnaast heeft St.Joan extra focus op Cultuur.

Identiteit
Wij zijn van mening dat het Katholieke karakter van onze school herkenbaar moet zijn in de praktijk van
elke dag.
We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat dit past binnen de idealen van een
wenselijke samenleving, gebaseerd op de voorbeelden uit de christelijke traditie.
We vieren de katholieke feestdagen.
In de lessen maken de kinderen kennis met andere godsdiensten en via informatie trachten we in deze
lessen de kinderen te leren respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging.
Natuurlijk zitten op onze school niet alleen kinderen uit katholieke gezinnen. Iedereen is welkom op
school.
De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie wordt door de parochie zelf georganiseerd.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

De groepsverdeling voor schooljaar 19-20 ziet er als volgt uit:
Groep 1-2:
Juf Irma: maandag, dinsdag en woensdag (ivanelk@skozok.nl)
Juf Frida: donderdag en vrijdag (fhertogs@skozok.nl)
Groep 3:
Juf Ine: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (ilangens@skozok.nl)
Groep 4:
Juf Patricia: maandag, donderdag en vrijdag (pbiemans@skozok.nl)
Juf Frida: dinsdag en woensdag (fhertogs@skozok.nl)
Groep 5:
Meester Louis: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (ldignouts@skozok.nl)
Juf Ellen: woensdag (eteeuwen@skozok.nl)
Groep 6/7
Juf Paula: maandag, dinsdag en woensdag (pkoolen@skozok.nl)
Juf Ellen: donderdag en vrijdag (eteeuwen@skozok.nl)
Groep 8:
Meester Mark: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (mmadou@skozok.nl)
Bij de formatie proberen we zo goed mogelijk een afweging te maken bij de inzet van de leerkrachten,
in relatie tot de grootte van de groep, de behoefte van de leerlingen en de kwaliteiten van de
leerkracht. Aangezien we in Soerendonk te maken hebben met een dalend aantal leerlingen zal daar
elkaar opnieuw een afweging in gemaakt moeten worden.
In de bijlage kunt u de prognose m.b.t. het aantal leerlingen.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel
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Via het bestuur wordt er gewerkt met een flexpool. Deze flexpool is gevuld met leerkrachten die
hebben aangegeven voor vervanging beschikbaar te zijn.
We maken een onderscheid tussen geplande en ongeplande vervanging.
Bij geplande vervanging weten we dit vaak van te voren (bijv. verlof wegens verhuizing). Hierop kunnen
wij vooraf anticiperen.
•
•
•
•

We kunnen een aanvraag bij de flexpool uitzetten
We kunnen nagaan of er leerkrachten iets kunnen ruilen
Welllicht kan een collega's extra werken
Inzetten van Lio, stagiaire of onderwijs assistent

Bij ongeplande vervanging is het vaak schakelen op korte termijn
•
•
•
•
•
•
•

We kunnen een aanvraag bij de flexpool uitzetten
We kunnen nagaan of er leerkrachten iets kunnen ruilen
Welllicht kan een collega's extra werken
Inzetten van Lio, stagiaire of onderwijsassistent en/of ondersteuning opgeven
Maar ook kan het zijn dat we hulp van ouders inroepen
4 en 5 jarigen leerlingen kunnen we vragen thuis te blijven (niet leerplichtig) waardoor we een
leerkracht 'vrij spelen'
leerlingen een brief meekrijgen dat er de eerstvolgende schooldag géén school is.

Duurt ziekte verlof onverhoopt langer kan het zijn dat:
•
•
•
•

we de groepsverdeling/ondersteuning anders moeten gaan organiseren en/of moeten opgeven
tijdelijk andere leerkrachten aan school verbonden worden
we gebruik moeten maken van structureel inzetten van onderwijs assistenten
we over moeten stappen naar een 4 daagse schoolweek (max. 7 weken)

Vooralsnog hopen we niet over te moeten stappen naar deze draconische maatregelen, echter dient
men wel op de hoogte te zijn dat er landelijk een groot en structureel te kort is aan bevoegde
leerkrachten. De flexpool staat op dit moment 'droog'.
In de bijlage vindt u het stroomschema behorende bij het protocol vervanging.

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.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

24 u 30 min

24 u 30 min

Onderwijs

In groep 1 en 2 staan de ontwikkelingsmaterialen centraal. Ook hier wordt vooral gekeken naar de
behoefte van het kind en proberen we daar zo goed mogelijk onderwijskundig bij aan te sluiten door de
kinderen uit te dagen hun grens te verleggen in hun ontwikkeling

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

24 u 30 min

24 u 30 min

24 u 30 min

24 u 30 min

24 u 30 min

24 u 30 min

Onderwijs

De kinderen op St Joan krijgen per week 24 uur en 30 minuten onderwijs aangeboden.
De urenverdeling naar vakgebied per week is per groep uitgewerkt door de leerkracht. Dit is afgestemd
op de aanwijzingen vanuit de methode in combinatie met de cognitieve vaardigheden van een kind.
Grofweg kan gesteld worden dat de aandacht in groep 3 veelal ligt op gebied van lezen en schrijven en
naar groep 8 rekenen en taal (spelling) een belangrijkere plek in nemen evenals wereldoriëntatie
(topondernemers).
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2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Aula

Op school maken we gebruik van de Speelzaal die in het gebouw aanwezig is. Deze ruimte wordt
gedeeld met de andere gebruikers (Brassertjes) en is bedoeld voor gym-/speellessen aan de leerlingen
van groep 1-2.
Zij gebruiken het lokaal ook wel eens als toevlucht voor het buitenspelen, wanneer het regent. Deze
leeftijd heeft de beweging nodig en dat in het speellokaal prima.
De aula gebruiken we voor vieringen, openingen en voor voorstellingen of informatieavonden en hierin
is ook de Bibliotheek op School gevestigd. Hier werken wij in samen met bibliotheek De Kempen.
De gymzaal is in het beheer van de gemeente maar wordt door ons gehuurd voor de gymlessen aan alle
leerlingen
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Wij werken samen met De Brassertjes van Peuterdorp.
Zij zijn een VVE peuterspeelzaal. Jaarlijks vindt er tussen de PSZ en onze school afstemming plaats over
bepaalde leerlingen.
dit kunnen leerlingen zijn die nog moeten komen, zodat wij bepaalde trajecten of aandachtspunten
kunnen overnemen, of om feedback te vragen over leerlingen die reeds op school geplaatst zijn.
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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.
Kenmerkend voor onze basisondersteuning en dus onze schoolpopulatie is:
De schoolpopulatie kenmerkt zich door een hechte dorps cultuur met grote samenhang en weinig
differentiatie.Vanwege de ligging in het grensgebied besteden we extra aandacht aan woordenschat
ontwikkeling.We richten ons voornamelijk op de middengroep (65%) en bieden differentiatie naar
boven (25%) en beneden (10%).
Het didactisch handelen van het team kenmerkt zich door:
- IGDI-lesmodel (interactieve gedifferentieerde directe instructie)
o Start van de les
o Instructie
o Begeleide inoefening
o Feedback
o Afsluiting
- Gepersonaliseerd Leren
o bewustwording van Mindset
o inzet Junior Einstein (ICT)
o doelen zichtbaar maken
- Inzetten van coöperatieve werkvormen
- Gebruik van digitale leermiddelen
- Hanteren van een datamuur
- Eenduidig taalgebruik
Het pedagogisch handelen van het team kenmerkt zich door:
* Regels en Routines (hoe gaan we met elkaar om!)
* Kindgesprekken > aansluiten bij persoonlijke onderwijsbehoeften
* Basisbehoeften:
o Autonomie > zelfstandig willen handelen
o Competentie > geloof in eigen kunnen
o Relatie > behoefte aan waardering
* Persoonlijke positieve aandacht
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* Grip op de groep: positieve groepsvorming in een veilige omgeving
* Leerkracht heeft een voorbeeldrol
* Kinderen leren mét elkaar
Wij sturen vanuit een leerlijn (leeftijdsadequaat) op een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wij werken vanuit een plannend beredeneerd aanbod.
Wij werken vanuit een bewustzijn bij kinderen zodat ze leren eigen keuzes te maken.
Onze wijze van differentiëren.
- Instructie
- Verwerking
- Leertijd
Wij sturen erop aan dat de leertijd effectief wordt ingezet door actieve leerlingen.
Voor het volledige schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar de website van onze school.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

8

BHV
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij gebruiken voor sociaal emotionele vorming de methode Leefstijl.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
DUO Onderwijsonderzoek.
Daarnaast hanteren we de methode Zien en Kijk, waarbij de sociale veiligheidsbeleving 2x per jaar bij
de kinderen wordt afgenomen en vastgelegd.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Biemans. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
pbiemans@skozok.nl.
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De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Biemans. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
pbiemans@skozok.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We proberen ouders zoveel mogelijk bij onze school en activiteiten te betrekken. Dat doen we op
verschillende manieren. Communicatie over of met uw kind doen wij het liefst in een persoonlijk
gesprek. face to face!
De SKOZapp
Deze app kunt u downloaden op uw smartphone. In de SKOZapp kan de leerkracht berichten, oproepen
of foto's plaatsten in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk zijn voor de ouders van uw groep.
Daarnaast kunnen resultaten van de Cito met u gedeeld worden, heeft u inzicht in de activiteiten
kalender of kan school berichten berichtenplaatsen.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt een keer per (ongeveer) 6 weken. In deze nieuwsbrief proberen we u zo goed
mogelijk te informeren over onderwijs inhoudelijke zaken waar school mee bezig is.
Mail
Mail gebruiken we voor het maken van afspraken, als een signaal functie van u naar school, voor het
verzenden van nieuwsbrieven of andere algemene informatie en/of documenten. We willen niet via de
mail over kinderen diepgaande inhoudelijke gesprekken aangaan.
Telefoon
De telefoon kunt u gebruiken om 's ochtends uw kind ziek te melden. Wordt de telefoon niet
opgenomen dan kunt u ook even snel een mailtje sturen. Verder kunt u na schooltijd ook bellen voor
maken van of het doorgeven van een afspraak.
Kind/oudergesprekken
Twee keer per jaar (sept en febr) hebben we oudergesprekken. Vanaf groep 5 is uw kind daarbij ook
aanwezig. We kijken dan met de resultaten van het afgelopen jaar (het rapport) vooruit en gaan met u
en uw kind in gesprek over wat onze doelen voor de komende periode worden.
Op aanvraag.
Mocht u behoefte hebben aan een extra gesprek, heeft u zorg, dient school geiïnformeerd te worden
over de thuis- of medische situatie van uw kind of andere zaken. Dan kunt u altijd een afspraak maken
met de leerkracht eventueel KO-er erbij.
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op aanvraag

Klachtenregeling

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderpanel
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Ouders worden breed ingezet bij diverse activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sint inhalen
kerstactiviteiten (herdertjestocht, kerstontbijt of -diner, kerstmarkt) wisselend
paaseieren zoeken
versieringen in de school (het hele jaar door)
EHBO (groep 8)
afscheidsavond groep 8
schoolkamp groep 8
sport- speldag
schoolreis
jubilea
meester- en juffendag
Carnaval
MR en OR

MR Medezeggenschapsraad (MR)
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg tussen team en
ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders
vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Over
sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere
zaken geeft de MR advies.
MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten.
De MR bestaat uit de volgende leden:
* Dhr. J. Liplijn, oudergeleding
* Mw. I. van Seggelen, oudergeleding
* Mw. P. Koolen, teamgeleding
* Mw. I. Langens, teamgeleding
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is een directe gesprekspartner voor het
College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de
GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen besluiten.
Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle
aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen
vallend. Ook is er twee keer per jaar een ontmoeting met de GMR en de RvT.
De voorzitter van de GMR is Pearl van Gils (ouder), Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00
Daarvan bekostigen we:
•

sportdag en traktaties

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
BIJDRAGE CONTINUROOSTER
Sinds januari 2017 hanteren we op St Joan een continurooster. Daardoor is de middagpauze ingekort en
zijn we op het einde van de dag eerder uit. Samen met de TSO bieden we alle leerlingen de
mogelijkheid om tussen de middag op school te blijven.
Dit stimuleren we maar is niet verplicht.
De TSO wordt voor drie dagen aangeboden, namelijk op de maandag, dinsdag en de donderdag.
Hiervoor wordt een vergoeding in rekening gebracht. Afhankelijk of u 1, 2 of 3 dagdelen afneemt
betaalt u respectievelijk €35, €55 of €75 voor het hele schooljaar.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn
tijdens de schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij
thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd.
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien 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 het eigen risico).
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen.
De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er
sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus aantoonbaar
nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Voor leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen
en laten van hun kind(eren).
Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk.
Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus 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

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:
Als blijkt dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de
leerkracht kenbaar maakt. U kunt dit doen door 's ochtends voor 08.30 uur naar school te bellen. De
administratie/leerkracht zal ervoor zorgen dat de ziekmelding in het administratie systeem wordt
verwerkt zodat de leerkracht van uw kind ook op de hoogte is. Heeft u niet gebeld dan zal school ná
09.00 uur met u contact opnemen via de bij school bekende contactgegevens.
Bij langdurige ziekte kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent
onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch
ziekenhuis. Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen
voor goed onderwijs.
Wij vinden het ook belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de
leerkracht.
Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief
blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een
leerling die ziek is achterop raakt waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van doubleren. Als u meer wil
weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw kind
of de KO-er.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof In de leerplichtwet is bepaald dat ouders of verzorgers de verplichting hebben om ervoor te
zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Deze leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met
16 jaar.
Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat er geen lestijd verzuimd mag worden zonder dat er
gewichtige omstandigheden in het geding zijn die buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen.
Daarom mogen leerlingen in principe niet buiten de schoolvakantie om op vakantie gaan. Alleen in
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uitzonderlijke gevallen kan er vrijstelling van de leerplicht verleend worden.
Bij het nemen van een beslissing hierover wordt het algemeen onderwijsbelang afgewogen tegen het
persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Er kunnen maximaal 10 verlofdagen per schooljaar
buiten de reguliere vakanties om toegekend worden. Dit verlof moet tijdig voor aanvang van de
vakantie bij de schooldirecteur schriftelijk worden aangevraagd.
Als er voor meer dan 10 schooldagen (in 1 of meerdere keren bij elkaar) per schooljaar vrij gevraagd
wordt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Richtlijnen voor het toekennen van extra
verlof vanwege uitzonderlijke omstandigheden:
·
Er wordt gedurende de eerste twee weken van het schooljaar geen verlof verleend.
·
Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie.
·
Er wordt geen verlof toegekend voor verzuim vanwege topsport.
·
In gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers het
onmogelijk maken om in de schoolvakanties op vakantie te gaan en/of er in de zomer periode
aantoonbaar is sprake van piekdrukte kan 1 keer per jaar een aanvraag op bijzonder verlof gedaan
worden. Dit moet ruim van tevoren (8 weken) worden aangevraagd. Voor deze vrijstelling kan nooit
langer dan 10 schooldagen extra vakantie toegekend worden (ook niet door de leerplichtambtenaar);
·
Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:
- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan en er een verklaring van de
medicus overlegd wordt;
- bij verhuizing;
- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van de leerling;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van de leerling;
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van de leerling;
- bij een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders van de leerling;
- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen in het geval dat de leerling plichten
moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de wet
en het nemen van maatregelen als de wet overschreden wordt. De directeur is verplicht om verlof dat
wordt opgenomen zonder toestemming van de directie te melden bij de leerplichtambtenaar omdat
het dan gaat om ongeoorloofd verzuim
Als de verlofaanvraag wordt afgewezen door de directeur van school kunnen ouders bezwaar
aantekenen bij het bevoegd gezag van SKOzoK. Bij afwijzing van de verlofaanvraag door de
leerplichtambtenaar kan er bezwaar tegen de beslissing ingediend worden bij de leerplichtambtenaar
die het besluit heeft genomen. Op de website is het aanvraagformulier voor bijzonder verlof te vinden.
Neem voor meer informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met de directie.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wat wij op school willen is dat de kinderen met plezier naar school gaan en mede daardoor veel leren.
De leerkrachten zetten zich in voor een fijne sfeer in hun groep en doen er alles aan uit het kind te halen
wat erin zit. Om dat waar te maken moet er goed les gegeven worden en moet goed in de gaten
gehouden worden hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Om bij te houden of de kinderen
voldoende vooruit gaan, hebben we een leerlingvolgsysteem opgezet.
Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen en een aantal observaties, die we
regelmatig inzetten. Daarmee volgen we de ontwikkeling van de kinderen en krijgen we tijdig signalen
als er iets mis dreigt te gaan.
In groep 1 en 2 worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling met behulp van het programma KIJK
(een observatie en registratieprogramma). Vanaf groep 3 wordt steeds twee keer per jaar getoetst hoe
het staat met de basisvaardigheden: technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. In groep 2
wordt nagegaan hoe het zit met de vaardigheden, die kinderen nodig hebben om met lezen, schrijven
en rekenen te beginnen in groep 3. Alle toetsen die we gebruiken zijn toetsen, die door Cito speciaal
ontworpen zijn voor een dergelijk leerlingvolgsysteem.
Daarnaast vinden we het ook belangrijk goed in de gaten te houden hoe het staat met het welbevinden
van het kind op school. Dat een kind lekker in z'n vel zit is de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet
zijn, wil een kind iets kunnen leren. Ook de ontwikkeling van de kleuters willen we goed volgen.
Daarom gaan alle leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 ook twee keer per jaar bij alle kinderen (door
middel van observaties) na, hoe het zit met een aantal belangrijke zaken zoals: het werkgedrag, de
contacten met andere kinderen en met de leerkracht, het zelfvertrouwen, de betrokkenheid bij het
klassengebeuren, sociale vaardigheden etc. We brengen deze aspecten in beeld met het onderdeel
”Zien” uit het leerlingvolgsysteem.
Alle toetsen en observaties van ons leerlingvolgsysteem staan op een toetskalender, die elk
jaar nauwkeurig gevolgd wordt. De uitslagen van de toetsen en de gegevens van de observaties worden
door de groepsleerkracht samen met de Kwaliteitsondersteuner bekeken en doorgesproken. Als blijkt
dat er kinderen zijn, die niet voldoende vooruit gaan, wordt nagegaan waar dit aan kan liggen en
worden zo nodig extra maatregelen genomen.
Specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen:
In iedere groep zitten leerlingen die extra hulp en extra zorg van de leerkracht nodig hebben. Die extra
zorg is er in verschillende vormen. Aan alle vormen van extra hulp stellen we uitdrukkelijk de volgende
eisen:
•
•
•
•
•

voorop staat dat het kind zijn gevoel voor eigenwaarde behoudt
een kind moet succeservaringen op kunnen doen
liever preventief werken, dan kinderen eerst een teleurstelling bezorgen,
als kinderen daaraan toe zijn (en dat is eerder dan vaak gedacht wordt) mogen ze zelf meedenken
over de vorm waarin ze hulp ontvangen,
extra zorg is altijd in samenwerking met ouders
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De extra hulp wordt meestal gegeven door de eigen leerkracht van het kind. In iedere groep werken de
leerlingen enkele keren per week zelfstandig aan hun weektaak. Op deze momenten heeft
de leerkracht de handen vrij om met individuele of groepjes kinderen te werken. Ook extra aandacht
vragen kinderen die erg goed kunnen leren en extra uitdaging nodig hebben, om de lessen interessant
te blijven vinden.
De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen geen werk hoeven te maken dat ze allang onder de
knie hebben. Ieder kind heeft er recht op nieuwe dingen te leren, ook het meerbegaafde kind. Daarom
is er in iedere groep lesmateriaal aanwezig dat juist voor deze leerlingen bedoeld is en dat
uitdagend voor hen is. Als blijkt dat de hulp die we een kind geven niet voldoende resultaat oplevert,
gaan ouders, leerkracht en KO-er om de tafel zitten om te bespreken wat er gedaan moet worden.
De laatste tien jaar komt op onze school een verwijzing naar het speciaal onderwijs minder vaak voor,
omdat we op school steeds meer mogelijkheden hebben om ook kinderen, die extra zorg
nodig hebben, op de basisschool op te vangen. We stellen daaraan de volgende voorwaarden:
1.
2.
3.

Het kind moet zich thuis voelen op school en tussen de andere leerlingen.
Het kind moet vooruit gaan, er moet ontwikkeling zijn.
Het moet verantwoord zijn ten opzicht van de andere leerlingen en de leerkrachten.

Als aan deze drie voorwaarden voldaan wordt, vinden we het heel fijn om een kind op school te houden
tussen de vriendjes of vriendinnetjes uit het eigen dorp. Meestal is het nodig ons leerstofaanbod
helemaal of gedeeltelijk aan te passen aan zo’n kind. We maken daar dan een plan voor dat we
afstemmingsplan noemen.
Wanneer duidelijk is dat het niet verantwoord is om een kind op school te houden omdat we
bijvoorbeeld niet de speciale begeleiding kunnen geven die het kind nodig heeft, zullen we dit onder
ogen moeten zien. We gaan dan samen met de ouders op zoek naar een school die meer mogelijkheden
biedt voor het kind.
De manier waarop wij omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben staat beschreven
in ons zorgplan. Daarin wordt beschreven hoe we problemen signaleren door middel van het
leerlingvolgsysteem dat we hanteren. Welke toetsen we daarvoor gebruiken en wat we doen met de
uitslagen van deze toetsen. Hoe we erachter proberen te komen wat er precies aan de hand is en hoe
we een extra hulpprogramma opzetten met behulp van een handelingsplan. Dit zorgplan ligt op school
ter inzage. Ouders, die daar interesse in hebben, kunnen altijd op school terecht om dit te bekijken. Ook
staat in dit plan beschreven hoe we omgaan met kinderen met dyslexie. Het dyslexieprotocol is daarin
opgenomen.

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-b

20,0%

vmbo-k

5,0%

vmbo-(g)t / havo

25,0%

havo

40,0%

vwo

10,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

competentie

autonomie

Relatie.
Een kind presteert het beste wanneer hij zich goed en veilig voelt in de klas en op school. Een goede
relatie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, is dan ook heel belangrijk.
Competentie.
Wanneer kinderen het gevoel hebben dat ze de dingen die ze doen, goed doen, zullen zij zich trots en
voldaan voelen. Steeds geconfronteerd worden met werk dat je niet aankunt, vermindert je gevoel van
eigenwaarde en maakt iemand hopeloos.
Autonomie.
Een kind moet zich autonoom kunnen voelen. Zelf beslissingen mogen nemen en zelf verantwoordelijk
zijn over hoe ze leren. Wat ze leren beslissen wij.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Hoe werken wij aan relatie?
Met kinderen in gesprek te gaan over hun werk en over algemene dingen, door kinderen te accepteren
zoals ze zijn, met kinderen te spreken over gedrag en samen oplossingen te zoeken voor de toekomst,
bouwen we een band op die essentieel is. We focussen dan ook liever op alles wat goed gaat i.p.v. op
wat fout gaat.
Hoe werken wij aan competentie?
We streven er dan ook naar dat kinderen kunnen en mogen presteren op hun niveau. Dat betekent dat
we differentiëren passend bij de onderwijsbehoeften van kinderen. We willen er dus voor zorgen dat
alle kinderen zich competent voelen en weten dat ze hun werk aankunnen.
Hoe werken wij aan autonomie?
Tijdens het zelfstandig werken bepalen kinderen zelf waar ze aan werken en op welk tijdstip. Ook
kunnen onderwerpen binnen een bepaald thema gekozen worden, zo zijn ze betrokken bij datgene dat
ze willen leren. We zien er op toe dat de kinderen zich ontwikkelen en zoveel en goed mogelijk de
kerndoelen behalen. Zo werken we aan een zo hoog mogelijke leeropbrengst voor ieder kind.

5.5

Kwaliteitszorg
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Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
OND kinderen
OND-kinderen zijn kinderen die in oktober, november of december jarig zijn, zij starten hun
schoolloopbaan direct na hun 4de verjaardag in groep. Voor deze kinderen geldt het volgende beleid:
•
•

•
•
•

Bij aanmelding informeert de directie, de ouders van OND leerlingen over het beleid.
Hierbij wordt aan u inzichtelijk gemaakt, hoe de schoolloopbaan van een kind kan verlopen, dat
verlengen van de kleuterperiode tot de mogelijkheden behoort, maar eerder uitzondering moet
zijn, dan regel.
OND kinderen krijgen extra aandacht, zij moeten immers in minder dan 2 leerjaren voldoende
ontwikkeling doormaken.
Van alle OND kinderen wordt in groep 2 gekeken naar hun totale ontwikkeling.
School hanteert een kleutervolgsysteem KIJK

Leerkracht en KO-er hebben een overleg over de ontwikkeling van het kind. Deze wordt ook met
ouders besproken. Wanneer de ontwikkeling achterblijft, wordt het aanbod en de begeleiding
aangepast. Wel of niet doorstromen. Uiteraard kunnen school en ouders tot de conclusie komen dat
een leerling die voor 1 januari jarig is, voor kleuterverlenging in aanmerking komt.
De totale ontwikkeling van een kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is hiervoor bepalend en
niet de geboortedatum en leeftijd. Sociaal-emotionele aspecten alléén zijn onvoldoende aanleiding om
verlenging te onderbouwen. Blijkt in medio/eind van groep 2 dat de extra inzet onvoldoende resultaat
heeft opgeleverd, dan wordt in overleg met KO-er, leerkracht en ouders een beslissing genomen, over
het al dan niet verlengen van de kleutertijd.
Die beslissing nemen we heel zorgvuldig. Het advies van de school is bindend. Bij verlenging gaat
school de ontwikkeling van het kind verder stimuleren, dit wordt met ouders besproken. Bij
doorstromen wordt ook de ontwikkeling van het kind verder gestimuleerd, we blijven het kind goed
volgen.
NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Het is de bedoeling dat de ouders samen met de kinderen ongeveer halverwege groep acht hun keuze
bepaald hebben voor de vorm van voortgezet onderwijs, die het kind gaat volgen. In de maand maart
vindt het aanmelden op de scholen voor voortgezet onderwijs meestal plaats. Wij proberen de ouders
en de kinderen bij deze keuze te helpen.
Natuurlijk is het zo dat leerlingen en ouders in de loop van de jaren op de basisschool, zich al wel een
beeld gevormd hebben van de mogelijkheden en van de interesses van het kind. In het voorlaatste
schooljaar komt school met een pré-advies, zodat ouders in het najaar al meer gericht de Open-Dagen
van de VO-scholen kunnen bezoeken.
In het begin van het schooljaar wordt er tijdens de startavond informatie gegeven over alles wat met de
keuze te maken heeft. In de maanden januari-maart heeft de leerkracht van groep 8 individuele
gesprekken met de ouders, waarin het definitieve advies van de school wordt gegeven. Het advies is

25

gebaseerd op de prestaties van de afgelopen jaren en de werkhouding en motivatie van de leerling. Dit
advies komt tot stand in een overleg tussen leerkracht groep 7, leerkracht groep 8 en de directie.
Daarnaast wordt het advies getoetst door de resultaten van CITO-EINDtoets. In sommige gevallen
wordt het advies naar boven bijgesteld. Na dit alles is het aan de ouders om samen met hun kind de
uiteindelijke keuze te bepalen.

26

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).
Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3,4,5,6/7 en 8

dinsdag en donderdag

Vakleerkrachten voor gym worden via de gemeente Cranendonck geregeld en de lessen worden
uitgevoerd door Klikkelsteijn. Zij leveren MBO gediplomeerde leerkrachten voor de verzorging van de
gymles, waardoor de aanwezigheid van de leerkracht verplicht is. Niet elk jaar komen we hiervoor in
aanmerking.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
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Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Villa Vrolijk; judith verhees , in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Villa Vrolijk kan ook opvang bieden tijdens vrije dagen en/of schoolvakanties.
U kunt contact opnemen met Judith Verhees via mail: judithverhees@hotmail.com
De Tussenschoolse opvang biedt ook de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen, u kunt hiervoor
contact opnemen met de administratie.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

EXTRA Studiemiddag

07 oktober 2019

07 oktober 2019

Herfstvakantie

12 oktober 2019

20 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

EXTRA Studiemiddag

02 maart 2020

02 maart 2020

Tweede Paasdag

13 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

18 april 2020

03 mei 2020

Studiedag

04 mei 2020

04 mei 2020

Bevrijdingsdag

05 mei 2020

05 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

01 juni 2020

01 juni 2020

EXTRA Studiedag

29 juni 2020

29 juni 2020

Calamiteitendag *

10 juli 2020

10 juli 2020

Zomervakantie

11 juli 2020

23 augustus 2020

Calamitetendag
Zijn de leerlingen met calamiteiteitendag vrij?
Het antwoord daarop is ja, tenzij we er in de loop van het schooljaar gebruik van hebben gemaakt.
Wanneer maken we gebruik van Calamiteitendag?
Het kan voorkomen dat in een strenge winter de kachel het laat afweten en we onmogelijk die dag naar
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school toe kunnen. Die dag zijn de kinderen dan noodgedwongen vrij. Calamiteitendag wordt dan een
reguliere schooldag om zo aan het verplicht aantal lesuren per jaar te komen. U wordt hierover tijdig
geïnformeerd wanneer dit het geval is.
Studiedagen:
De studiedagen zijn met instemming van de MR voor dit schooljaar vastgesteld op:
studiemiddag: 7 oktober 2019
studiemiddag: 2 maart 2020
studiedag: 29 juni 2020

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

leerkracht

ná schooltijd of op afspraak

op afspraak

directie

alle dagen q

op afspraak

Aangezien de directie van St. Joan ook op andere scholen als directie actief is, is er geen vast moment
voor een spreekuur. U kunt de directie het best benaderen via mail infostjoan@skozok.nl. Dit mailadres
wordt beheert door de administratie. De administratie zal de mail naar het betreffende directielid of
naar de leerkracht doorsturen.
Op maandag en vrijdag is de directeur doorgaans op St Joan aanwezig.
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