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Beste ouders/verzorgers,

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 De Hoeksteen,

Marijan Koster (directeur)

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool De Hoeksteen
Homoetsestraat 38 A
4021HH Maurik

 0344691660
 http://www.hoeksteen-maurik.nl
 infohoeksteen@cpob.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Marijan Koster m.koster@cpob.nl

Adjunct-directeur Helen Peeks h.peeks@cpob.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

311

2019-2020

Basisschool De Hoeksteen in Maurik groeit gestaag.
In 2020-2021 starten we met 14 groepen. Afhankelijk van het aantal 4-jarigen die wij in de loop van het 
schooljaar nog mogen inschrijven, wordt bekeken of in de loop van het schooljaar een instroomgroep 
wordt gestart.
Gedeeltelijk komt dat door de groei in het dorp, anderzijds staan we als school goed bekend in het dorp 
en de omgeving.

De  Hoeksteen
Homoetsestraat 38A
4021HH Maurik
 0344691660

Extra locaties

Schoolbestuur

Stg. Chr. Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 3.342
 http://www.cpob.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs                                     .
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Gelukkig heeft ons prachtige gebouw tot nu toe voldoende plaats voor alle leerlingen. De gemeente 
Buren heeft het gebouw destijds 'op de groei' gebouwd. Binnen de Brede School Maurik is om de 6 
weken een overleg; hier staat het ruimtegebruik op de agenda. Mochten wij in schooljaar 2020-2021 
een instroomgroep starten, dan wordt in overleg bepaald welke ruimte daarvoor beschikbaar is.

Ook qua facilitering door ons bestuur, het CPOB, is alles goed geregeld, waardoor wij meubels en 
nieuwe touchscreens voor nieuwe groepen kunnen aanschaffen.

En gelukkig is ons enthousiaste team compleet om alle groepen te kunnen 'bemannen'.

Kernwoorden

Gezonde schoolKanjerschool

Visible Learning Coöperatieve werkvormen

Missie en visie

Onze missie: wat geven we onze kinderen mee? 

Onze opdracht is om kinderen voor te bereiden op hun toekomst: dat zij een plekje vinden in de 
maatschappij waar zij gelukkig kunnen zijn. Dat kan alleen maar als kinderen bij ons op school 
voldoende kennis en vaardigheden verwerven om dat plekje in de maatschappij te realiseren. 

Het kind staat daarbij centraal; het team van De Hoeksteen, de ouders en andere kinderen dragen bij 
aan deze ontwikkeling. Om deze ontwikkeling te stimuleren is een veilige en respectvolle omgeving 
belangrijk. Wij willen dat kinderen bij ons op school plezier beleven aan leren! Op deze wijze kunnen 
kinderen zich ontwikkelen tot mensen met gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen die geleerd 
hebben om te gaan met de veranderingen in de maatschappij en de nabije omgeving. 

Dat houdt in dat de leerkrachten op onze school over een goed gevulde didactische gereedschapskist 
beschikken (21first century skills) om kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen van de 
belangrijkste vakken, maar ook werken aan: 

• verantwoordelijkheidsgevoel, 
• zelfstandigheid, 
• bewust worden van hun eigen identiteit en respect.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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• Onze waarden: hoe we willen handelen om onze missie en visie te realiseren.

Bij de waarden geven we antwoord op de vraag: Hoe willen wij als De Hoeksteen een team zijn op 
weg naar onze missie en visie? De waarden vormen de leidraad voor het gedrag dat mensen die 
bij ons werken, laten zien. De centrale waarden bij de Hoeksteen zijn:

Vakkundigheid 
Op De Hoeksteen zijn alle teamleden volledig bevoegd en professionalisering vindt voortdurend plaats.

Positiviteit
Vanuit de Kanjertraining wordt benadrukt en getraind dat positief gedrag een positieve reactie uitlokt, 
vanuit Visible Learning benadrukken we dat fouten maken mag; zelfs moet, omdat je zonder fouten te 
maken niet zult leren.

Samenwerken 
Leerlingen werken samen doordat veel coöperatieve werkvormen in de klas worden toegepast; 
leerkrachten werken samen in het voorbereiden van lessen en binnen allerlei schoolse activiteiten; als 
school zien we ouders als partner en werken we zoveel mogelijk met hen samen; als school werken we 
samen met de omgeving, dichtbij binnen de brede school, wat verder weg met de gemeente, met 
externe partners en met de scholen binnen ons bestuur.

Groei
Ons doel is dat de leerlingen bij ons op school letterlijk en figuurlijk als gezonde en ontwikkelde 
leerlingen opgroeien. Binnen de Brede school hebben wij het predikaat gezonde school; hier wordt 
gedurende het jaar en vanuit bepaalde uitgangspunten constant aandacht aan besteed. De groei in 
ontwikkeling staat altijd centraal; hierover leest u meer in deze schoolgids.

Integriteit 
Respect en vertrouwen zijn 2 basisvoorwaarden vanuit onze identiteit en onze kanjerstraining; hiervoor 
is het nodig dat iedereen binnen de school betrouwbaar, eerlijk en oprecht is en dat dit ook zichtbaar is 
en zo gevoeld wordt. Dit is wat wij bedoelen met integriteit.

Loyaliteit 
Ook dit hebben de teamleden als waarde gekozen vanuit onze identiteit en vanuit eigen overtuiging; 
het is voor het team een voorwaarde om op een goede manier te kunnen samenwerken en deze 
samenwerking is weer noodzakelijk om als team/als school goed onderwijs voor onze kinderen te 
kunnen verzorgen. Goed onderwijs voor onze kinderen is uiteindelijk het doel waar alle andere 
waarden, keuzes en activiteiten aan moeten bijdragen.

Hiernaast besteden wij veel aandacht aan 'gezond leven'. Samen met de andere school binnen de Brede 
School Maurik hebben wij het predikaat gezonde school verkregen.
We willen gezond eten op de Brede School voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een 
goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens 
de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele 
afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging. 

Eten in de ochtendpauze: Op De Hoeksteen zijn de fruit/groentedagen; maandag, dinsdag, donderdag 
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en vrijdag. De woensdag is een vrije keuze dag. 

Eten tijdens de lunch: De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We vragen ouders om een zo 
gezond mogelijk lunch in het Hoeksteen koeltasje te stoppen; in ieder geval geen koek of snoep.

Het goede voorbeeld. Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als leraren 
een snoepreep nemen als pauzehap, terwijl de kinderen een stuk fruit eten. Op De Hoeksteen geven 
leerkrachten dan ook het goede voorbeeld. Het beleid geldt dus niet alleen voor de kinderen.

Prioriteiten

Door de sterke groei van de school met veel leerlingen die als zij-instromer binnenkomen (zij komen 
soms in groep 6 of groep 7 pas naar onze school), moeten we onze resultaten nog beter monitoren en 
interventies inzetten als dit nodig is.
In schooljaar 2019-2020 hebben wij, mede na een inspectiebezoek, de kwaliteitszorg en zicht op 
ontwikkeling goed onder de loep genomen.
Alle afspraken die hierover gemaakt zijn, worden in schooljaar 2020-2021 verder in praktijd gebracht en 
goed gemonitord.
Er is een strakke planning van klassenconsultaties door specialisten (rekenen, lezen, gedrag en MHB), 
intern begeleiders en de directie.
In het najaar van 2020 heeft de inspectie ons opnieuw bezocht om te zien of we deze beide indicatoren 
weer op voldoende niveau hebben kunnen brengen. Dit is zeker gelukt, we krijgen een dikke voldoende 
van de Inspectie voor alle standaarden.

ontwikkeling van de leerlingen groep 1/2
De methode Kleuterplein is in schooljaar 2019-2020 ingevoerd; de begeleiding hierbij wordt in 
schooljaar 2020-2021 nog voortgezet. Mede door de gevolgen van de Corona crisis, hebben niet alle 
begeleidingsmomenten kunnen plaatsvinden.

Om de leerlingen in groep 1 en 2 goed te kunnen observeren en deze observaties in ons 
registratiesysteem Parnassys in te kunnen voeren, gaan we vanaf augustus 2020 werken met de 
leerlijnen van Parnassys. Hierin worden de teamleden begeleid door een deskundige van Parnassys.

Rekenen
Vanaf augustus 2020 werken de groepen 4 t/m 8 met de digitale versie van Wereld in Getallen 5; dit is 
onze rekenmethode. Inmiddels zijn er voldoende Chromebooks om alle kinderen op een eigen 
Chromebook te laten werken tijdens rekenen. De methode werkt adaptief; dit houdt in dat aan de hand 
van de resultaten van het werk van de leerlingen, het programma meer van hetzelfde of moeilijkere 
leerstof aanbiedt.
Vanaf augustus is dit programma ook voor groep 8 beschikbaar, daarom starten we in augustus met 
begeleiding voor het team bij deze methode. De digitale verwerking vraagt andere vaardigheden en 
inzichten; om de methode zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken, kiezen we voor deskundige 
begeleiding.
Tijdens de thuiswerktijd in de Corona crisis is gebleken, dat het digitale werken veel voordelen heeft, 
zeker als dit tijdelijk op afstand moet gebeuren.

Taalbeleidsplan
Door de sterke groei verandert ook de populatie van De Hoeksteen geleidelijk. De aandacht en zorg die 
leerlingen nodig hebben kan hierdoor verder uit elkaar lopen. Met name de taalvaardigheid is in en 
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rondom Maurik een aandachtspunt; zowel voor een deel van de lokale bevolking als voor kinderen met 
een andere moedertaal.
In 2019-2020 is gestart met de begeleiding van leerlingen uit groep 1 en 2, die op het gebied van 
taalvaardigheid niet voldoende 'bagage' hadden. In dit schooljaar zal dit uitgebreid worden tot een 
taalbeleidsplan voor de hele school.

Visible learning
De ontwikkeling van Visible learning zal ook in 2020-2021 worden voortgezet.

De Hoeksteen volgt het trainingsprogramma voor scholen dat prof Hattie heeft ontwikkeld.

De focus ligt op: 

• het leren van de leerling 
• de impact van de leraar
• het leren van manieren om de impact te vergroten 
• continue verbetering door het evaluaren van het effect van het handelen van de leraar op de 

leerling. 

Dit programma helpt ons scherp te krijgen wat de impact is van ons onderwijs op het leren van 
leerlingen.

Feedback (geven en ontvangen) en het werken met succescriteria (waar moet ik aan voldoen om mijn 
opdracht goed te maken) is reeds goed ingeburgerd.

Identiteit

Basisschool De Hoeksteen behoort bij de Stichting CPOB. De Hoeksteen is een christelijke basisschool 
die uitdrukkelijk en herkenbaar vorm geeft aan haar identiteit door kinderen ervaringen op te laten 
doen met de brede christelijke traditie. De bijbel is de inspiratiebron om te werken vanuit een positief-
christelijke levensovertuiging. Daarbij proberen we eigentijdse inhoud te geven aan sleutelbegrippen 
van het christelijk geloof, zoals gerechtigheid, verantwoordelijkheid, liefde, hoop en dankbaarheid. In 
onze school gaat het niet alleen om het realiseren van deze sleutelbegrippen vanuit het christelijk 
geloof, wij hebben ook actieve aandacht voor uiteenlopende godsdienstige en maatschappelijke 
waarden en normen. We brengen kinderen daarmee op een actieve manier in aanraking en dagen 
leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Het gaat er onder meer om dat kinderen 
verscheidenheid leren respecteren. Bij ons op school vinden wij het dan ook belangrijk dat kinderen op 
een respectvolle manier met elkaar samenwerken vanuit een gevoel van eigenwaarde. 
Zowel in de godsdienstlessen met de methode Trefwoord als de lessen sociale vaardigheid door middel 
van de Kanjertraining, wordt gelezen, verteld, gesproken en geoefend over en met deze waarden. 

Tijdens de godsdienstlessen worden de normen en waarden uit de bijbel omgezet naar hedendaagse 
gebeurtenissen. Bij de jongere kinderen beginnen we juist met een hedendaagse gebeurtenis en maken 
de koppeling met het Bijbelverhaal. We hopen hiermee te bereiken dat de normen en waarden die wij 
belangrijk vinden zowel binnen als buiten de school als vanzelfsprekend worden ingezet.

Bij de kanjerlessen worden de volgende thema's ingezet:
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Hoe zie ik mijzelf. 
Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens wat zijn dat? 

Hoe voelt een ander zich? 
Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven. 

Luisteren en samenwerken. 
Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden. 

Hoe ga ik met pesten om.
Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

De leerkrachten hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie naar kinderen en ouders. 

Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat er op onze school plaats is voor kinderen en ouders met 
een andere geloofsovertuiging met respect voor onze eigen identiteit.  
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Op De Hoeksteen krijgen we steeds meer gespecialiseerde leerkrachten.

Deze specialisaties worden gedeeld met elkaar. Als de specialist op bewegingsonderwijs les geeft aan 
een andere groep, wordt zijn groep door de andere leerkracht overgenomen.
Dit gebeurt ook bij andere vakgebieden.
Dit kun je misschien geen vakdocenten noemen, omdat die vaak 'extra' de school in komen, maar het 
effect is naar ons idee hetzelfde en van meerwaarde voor de leerlingen. 

Binnen De Hoeksteen zijn een gedragsspecialist, twee rekenspecialisten, een leesspecialist en een 
specialist meer- en hoogbegaardheid aanwezig.
Tevens zijn er 2 kanjercoördinatoren, een cultuurcoördinator en een ICT-er.

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
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Helaas is het niet te voorkomen dat ook onze leerkrachten wel eens ziek zijn. Ook kan er een andere 
reden zijn dat een leerkracht niet kan werken (nascholing of buitengewoon verlof). Op dat moment is 
het erg fijn dat onze Stichting CPOB is aangesloten bij IPPON. Dit is een organisatie die voor 15 
besturen alle vervangingen probeert te regelen. Meestal lukt dat. Toch kan het voorkomen dat er geen 
vervanger beschikbaar is. Zeker als er een griepepidemie heerst. Op dat moment maakt de school 
gebruik van een stappenplan waarbij we eerst kijken of er nog intern een collega gevonden kan worden 
om (extra) te werken. Lukt ook dit niet dan kan er besloten worden om de kinderen op te  delen over de 
andere groepen. Maar ook deze oplossing kent haar grenzen. Als er geen andere opties meer 
beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt om de kinderen niet naar school te laten komen. U wordt 
daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan 
zullen we als school uw kind opvangen.      

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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

Taal/lezen
10 uur 10 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
45 min 45 min

Kunstzinnige 
vorming/muziek 30 min 30 min

Bewegingsonderwijs
6 u 15 min 6 u 15 min

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min

Engels
30 min 30 min

Kanjertraining
30 min 30 min

Marge uren
25 min 25 min

In de groepen 1 en 2 vindt de ontwikkeling veelal plaats via spelen; vakgebieden worden spelenderwijs 
aangeboden en het buiten spelen en bewegen in het speellokaal zijn vaste onderdelen van de 
dag/week.
Vanaf schooljaar 2019-2020 vormt de methode Kleuterplein de leidraad.
Engels wordt gegeven vanaf groep 1.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 7 uur 7 uur 7 uur 7 uur 7 uur 

Taal
5 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Onderwijstijd, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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Aan alle vakgebieden wordt, volgens rooster,  voldoende aandacht besteed.
In groep 3 en 4 ligt veel accent op het technisch lezen.
Daarnaast is er in alle groepen veel aandacht voor taal, omdat Maurik en omgeving bekend staat als 
een taalarm gebied.
Het bewegingsonderwijs vindt plaats in één blokuur per week in de gymzaal/speelzaal. Het overige 
bewegingsonderwijs vindt buiten plaats.
De buitenspeel kwartieren zijn in de bewegingstijd meegerekend.
Engels wordt gegeven vanaf groep 1.

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 u 05 min 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
3 uur 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 40 min 40 min 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Kanjertraining
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Marge uren
25 min 1 u 10 min 1 u 30 min 1 u 25 min 1 u 10 min 1 u 10 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Handvaardigheidslokaal en veel materialen voor techniek onderwijs

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.

Binnen de Brede School Maurik werkt De Hoeksteen samen met SKLM aan preventieve zorg.
Eén keer per zes weken is er overleg tussen de intern begeleider van De Hoeksteen, de intern 
begeleider van de Boogerd (de andere basisschool binnen de Brede School) en de zorgcoördinator van 

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.
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de SKLM

Binnen de gemeente Buren zijn sinds 2019 ook gelden voor onderwijsachterstandenbeleid. De directeur 
en de intern begeleider van De Hoeksteen nemen deel aan de werkgroep van de gemeente Buren die 
zich hier beleid op aan het ontwikkelen is.
Een groot deel van deze gelden zal naar de voorschoolse organisaties gaan met als doel de 
achterstanden weg te werken voordat een kind naar de basisschool gaat. Het basisonderwijs in de 
gemeente Buren pleit ervoor om ook gelden beschikbaar te stellen om de begeleiding van deze 
leerlingen in de eerste jaren van het basisonderwijs  voort te kunnen zetten.
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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.

Zoals omschreven in ons schoolondersteuningsprofiel bieden wij onderwijs aan leerlingen met een 
beperking, onder andere het syndroom van Down of leerlingen met een fysieke beperking.

Sinds de invoering van Passend Onderwijs merken wij dat het voor onze leerkrachten soms moeilijk is 
om leerlingen met gedragsproblemen op de juiste wijze te kunnen ondersteunen. Op dit moment is er 
op CPOB niveau de mogelijkheid om hierbij ondersteuning te krijgen van de Koningin Juliana School in 
Culemborg. Zij hebben tijdelijke opvang voor leerlingen met gedragsproblemen; na een periode 
kunnen de leerlingen terug worden geplaatst op de huidige school en krijgt de leerkracht van de leerling 
begeleiding bij deze terugplaatsing.
Echter, deze terugplaatsing is niet altijd mogelijk; dan wordt gezocht naar de best passende school voor 
deze leerling.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 8

Intern begeleider 10

Onderwijsassistent 16

Rekenspecialist 18

Remedial teacher 2

Specialist hoogbegaafdheid 10

Fysiotherapeut 2

Leesspecialist 8

logopediste 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma
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Kanjertraining.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis 
voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 
Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, 
vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met 
haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je 
best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen 
die in de toekomst houdbaar zijn. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Alle leerkrachten zijn geschoold en gecertificeerd. Nieuwe leerkrachten volgen, als zijn nog niet 
gecertificeerd zijn, in het eerste jaar dat zij op De Hoeksteen werken, de opleiding. Eventueel (als de 
opleiding pas later in het jaar start) worden de kanjerlessen tijdelijk door een collega gegeven.

Kanjertraining staat (preventief) elke week op het rooster.

Bij aanvang van het schooljaar wordt gedurende 6 weken, via de Kanjerafspraken, de sociaal veilige 
basis voor het nieuwe schooljaar gevormd.

Daarnaast is er een, door de GGD goedgekeurd, sociaal Veiligheidsplan; dit is te vinden in PO vensters.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas ( Kanjertraining) en kindgesprekken.

De vragenlijsten van de Kanjertraining worden ingevuld door de leerkrachten en vanaf groep 5 ook door 
de leerlingen zelf. Dit gebeurt twee keer per schooljaar.
Indien nodig wordt er gericht actie ondernomen.

Daarnaast wordt de vragenlijst van PO Vensters m.b.t. veiligheid iedere 2 jaar afgenomen. Een 
weergave hiervan vindt u op PO vensters.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Helen Peeks. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via h.peeks@cpbob.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Joke Coerver. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via j.coerver@cpob.nl.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, dus ook op school, worden helaas fouten gemaakt. Wij vinden het 
belangrijk dat iedereen met een klacht serieus genomen wordt. Klachten kunnen het beste in eerste 
instantie met de leerkracht en/of andere direct betrokkenen worden besproken. Bij problemen probeert 
de leerkracht samen met de leerling of zijn/haar ouder(s) de beste oplossing te vinden. Mocht u het 
gevoel krijgen dat u niet serieus behandeld wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt 
u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon van de school, die door het bestuur is 
aangesteld voor de bespreking van klachten. De contactpersoon bij ons op school is Joke Coerver. Als 
uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u een beroep doen op een externe en 
onafhankelijke vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken door te bellen 
met het secretariaat van de Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op telefoonnummer: 088-
1447330. U wordt dan, afhankelijk van de aard van uw klacht, doorverbonden met één van de vier 
externe contactpersonen die beschikbaar zijn voor Stichting CPOB.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Door middel van de hierboven genoemde 
gesprekken en via Social Schools, een digitale omgeving waardoor de ouders een 'inkijkje' hebben in 
het leven van hun kind op school.
Dit middel wordt ook gebruikt om de ouders op de hoogte te houden van allerlei praktische zaken.
De leerkrachten delen zaken via Socials Schools met betrekking tot hun eigen groep.
De directie deelt zaken met alle ouders van de school; in ieder geval één keer per twee weken het 
infoblad van de Hoeksteen.
De MR heeft een eigen account op Social Schools en deelt vanuit de MR zaken met de ouders.

Wij zien ouders als partner; samen bereiken we meer.

Daarom worden ouders nauw betrokken bij het proces van leren van hun kind en starten wij ieder jaar 
met een zogenaamd oudervertelgesprek.
De leerkracht krijgt informatie van de ouders.

Gedurende het schooljaar zijn er diverse gesprekken; rapportgesprekken, inloopgesprekken, op maat 
worden afspraken met ouders gemaakt.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• activiteiten kunnen jaarlijks wisselen, bijv. bij een jubileum van de school of een activiteit in 
het kader van  "Gezonde school"

• Pasen

• sport en spel

• Kerst

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

praktische zaken:

• rijden bij excursies, 
• ondersteuning bij festiviteiten
• bibliotheek
• 'gastlessen' indien mogelijk
• lezen
• crea middagen
• ICT - met name bij de groepen 1, 2 en 3 helpen ouders bij het werken met computers door de 

leerlingen van deze groepen.

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich per groep intekenen om bij de diverse activiteiten 
te ondersteunen. De activiteiten kunnen per jaar verschillen, bijvoorbeeld bij de lessen door de ANWB 
streetwise; die zijn één keer per twee jaar.
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Het ene jaar gaan alle groepen (behalve groep 8) op schoolreis; Voor de schoolreiskosten, de 
excursiekosten en de kosten voor het schoolkamp wordt bij de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het andere jaar gaan alle groepen op excursie; deze kosten zijn beduidend minder dan de kosten van 
een schoolreisje en worden ook als vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd.

In schooljaar 2020-2021 gaan alle groepen (ook groep 8) op schoolreis aan het begin van het schooljaar. 
Dit is zo gepland, omdat de schoolreis in schooljaar 2019-2020 door het Corona virus niet kon doorgaan.

De vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnr: NL30 RABO 0330 0593 78  ten name 
van: CPOB-DHS-OR.

4.3 Schoolverzekering

Stichting CPOB (waar onze school onder valt) heeft voor al haar scholen en leerlingen twee 
verzekeringen afgesloten, t.w.: een aansprakelijkheidsverzekering en een school- en 
ongevallenverzekering. U kunt bij de directie navraag doen of en wanneer u hier een beroep op kunt 
doen. Wel is het belangrijk om te weten dat de verzekeringsmaatschappij altijd zal kijken of de schade 
in eerste instantie via uw eigen verzekering te claimen is of via de verzekering van degene die de schade 
heeft veroorzaakt.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch - 0344 691660.
Ziekmeldingen moeten voor schooltijd (dus voor 08.25 uur) gedaan worden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een verlofformulier, verkrijgbaar bij de directie. Het formulier is ook te downloaden vanaf de 
website.

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De ontwikkelingen van de leerlingen van groep 1/2 worden vanaf augustus 2020 geregistreerd via het 
observatie instrument leerlijnen van Parnassys.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden tussentijds getoetst via methode gebonden toetsen.

Door het toepassen van de afspraken die we met de scholing Visible learning maken, geven we veel 
vaker direct feedback aan de leerlingen, tijdens het proces.
Tevens wordt samen met de leerlingen inzichtelijk gemaakt naar welk doel zij toe werken; de leerling 
volgt dit ook zelf en voelt zich hier verantwoordelijk voor.

Met het leerlingvolgsysteem van Cito worden alle leerlingen twee keer per jaar getoetst. Deze vinden 
plaats in een periode in januari/februari en in juni/juli. De toetsen worden in principe in een periode van 
2 weken afgenomen, zodat hierna de analyse kan plaatsvinden en snel aan de vernieuwde doelen kan 
worden gewerkt. De exacte data van afname worden ieder jaar afgestemd op het vakantierooster. Met 
name of de zomervakantie vroeg of laat valt, is bepalend.

Vanaf 2020 is bepaald door het ministerie van onderwijs dat er in de groepen 1 en 2 geen Cito meer mag 
worden afgenomen.
Naast het observatiesysteem leerlijnen Parnassys, zal ook de methode Kleuterplein een leidraad zijn bij 
het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen in groep 1en 2.

Indien blijkt, in één van de 4 groepsbesprekingen, dat de ontwikkeling van een leerling stagneert of juist 
sneller verloopt, wordt in kaart gebracht welke extra hulp en/of uitdaging de leerling nodig heeft en 
wordt dit in de verlengde instructie en/of extra tijd in de groep gerealiseerd. 
Worden de doelen als een leerling stagneerde, dan nog niet gehaald, dan wordt de zorg een niveau 
opgeschaald en krijgt de leerling een individueel hulpplan op het gebied waarop dit nodig is. De 
ondersteuning vindt dan zowel binnen als buiten de groep plaats. Buiten de groep o.a. door 
ondersteuners, zoals onderwijsassistenten en/of externen.

Voor leerlingen die sneller door de stof heen gaan en meer uitdaging nodig hebben, wordt dit in eerste 
instantie ook binnen de groep/binnen de school gerealiseerd. De specialist meer/hoogbegaafdheid 
heeft hierbij een adviserende rol.
Als blijkt, dat een leerling op een breed gebied meer uitdaging nodig heeft, kan de plusklas van het 
CPOB een optie zijn. Hiervoor wordt eerst het protocol van het CPOB doorlopen; dit gebeurt via een 
digitaal handelingsprotocol en wordt beoordeeld door de coördinator van de CPOB plusklassen. Als een 
leerling voldoet aan de vereisten, kan hij/zij één ochtend per week deelnemen aan deze  plusklas. Vanaf 
2018-2019 is één van de CPOB plusklassen in de Brede School Maurik gevestigd en wordt 
samengewerkt met de andere school binnen de Brede School.

5.2 Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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De eindscores op basisschool De Hoeksteen variëren per jaar. In de afgelopen 3 jaar zijn veel leerlingen 
vanuit andere basisscholen naar De Hoeksteen gekomen; dat zijn leerlingen van allerlei leeftijden en 
dus ook van alle groepen. Dit komt door 2 oorzaken; rondom de school wordt veel nieuwbouw 
gepleegd. Gezinnen met schoolgaande kinderen komen in Maurik wonen en een groot deel van deze 
gezinnen kiest voor De Hoeksteen.
Daarnaast stromen er leerlingen uit de omgeving in, ouders zijn om één of andere reden niet meer 
tevreden over de school die hun kinderen bezoeken. Aangetoond is, dat leerlingen die een 'overstap' 
maken een terugval krijgen in hun leerprestaties.

Een leerwinstonderzoek heeft aangetoond, dat de ontwikkeling van de leerlingen in de tijd dat ze de 
basisschool De Hoeksteen bezoeken, in overeenstemming is met wat men van de ontwikkeling in een 
basisschool mag verwachten. Ondanks dit zet De Hoeksteen de komende jaren flink in op 
verbeteren/verhogen van de resultaten.

Het gebied waar Maurik binnen valt staat bekend om gedeeltelijk 'taalarm'. Ook de gemeente Buren 
onderneemt acties om deze taalachterstand vroegtijdig in te lopen. De komende tijd focussen we ons 
daarom meer op hoe de leerlingen starten in groep 1; door hier en in de voorschoolse periode, vooral 
meer aandacht aan taal/geletterdheid te, hopen we dat de leerlingen die met een taalachterstand het 
basisonderwijs in komen, meer kansen te geven. De Hoeksteen zelf gaat vanaf schooljaar 2019-2020 de 
methode Kleuterplein gebruiken in de groepen 1 en 2 om een eventuele taalachterstand door het juiste 
aanbod zo snel mogelijk in te lopen en hierdoor de start in groep 3 te verbeteren.
In schooljaar 2020-2021 zal dit in een taalbeleidsplan voor de hele school verwerkt worden.

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

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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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,6%

vmbo-b 10,5%

vmbo-b / vmbo-k 10,5%

vmbo-k 15,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 18,4%

vmbo-(g)t 10,5%

vmbo-(g)t / havo 13,2%

havo 2,6%

havo / vwo 5,3%

vwo 10,5%

Vanuit basisschool De Hoeksteen waaieren de leerlingen van groep 8 uit, naar alle kanten en naar alle 
soorten van vervolgonderwijs.
Wij volgen de leerlingen de eerste jaren na hun afscheid nog, door gesprekken met het VO waar zij naar 
toe zijn gegaan.
Wij krijgen feedback van de mentoren van het VO en merken, dat de leerlingen veelal op de juiste plaats 
en op het juiste niveau terecht zijn gekomen.
De feedback van het VO gebruiken wij om, daar waar het wellicht wenselijk en nodig is, te reflecteren 
op de totstandkoming van het schooladvies VO. 
We proberen zo goed mogelijk recht te doen aan de (toekomstige) mogelijkheden van ieder individueel 
kind.

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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positief

respectvertrouwen

De Hoeksteen zet de kanjertraining in om de sociale vaardigheden te trainen, maar ook om het 
welbevinden te toetsen.

Met Kanvas, het volgsysteem van de Kanjertraining worden klassen- en schooloverzichten gemaakt.

In kleuren wordt weergegeven of een bepaald onderdeel aandacht vraagt op school-, klasse- of 
individueel niveau.

Via de 2-wekelijkse nieuwsbrief en oudergesprekken en/of ouderavonden houden we de ouders op de 
hoogte.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg en schoolplan

De leerkrachten van De Hoeksteen geven les volgens het directe instructiemodel. Aan het begin van de 
les wordt verteld wat het doel is van de les; kennis die al aanwezig is/behoort te zijn, wordt opgehaald 
en daarna volgt de instructie en het verwerken van de nieuwe lesstof. Aan het eind van de les wordt 
besproken of het doel van de les is gehaald.
Tijdens het verwerken wordt, volgens de uitgangspunten van Visible learning, feedback gegeven, 
waardoor leerlingen die niet op de juiste manier aan het verwerken zijn, snel op het goede pad worden 
gezet.
De leerkracht vraagt dagelijks feedback van de leerlingen op zijn/haar lesgeven, waardoor ook hier snel 
bijgesteld kan worden.

Professionalisering van leerkrachten vindt plaats d.m.v. schoolontwikkelingstrajecten en deelname aan 
CPOB academie. Hier maken de leerkrachten individuele keuzes in. Sommige leerkrachten volgen een 
andere, meer uitgebreide opleiding, die ook door De Hoeksteen/CPOB bekostigd wordt.

Daarnaast vindt teamscholing plaats, in 2020 is dit Parnassys leerlijnen voor de groepen 1/2, rekenen en 

Doelen in het schoolplan 

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.
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Visible learning voor zover dit vorig schooljaar vanwege Corona geen doorgang heeft kunnen vinden.

In schooljaar 2020-2021 wordt een taalbeleidsplan uitgewerkt; de begeleiding van leerlingen in groep 
1/2 met het risico op een taalachterstand die vanaf 2019 plaatsvindt, is hier onderdeel van

Op Bovenschools niveau (CPOB) zijn de volgende afspraken (Grip op kwaliteit) gemaakt:één keer per 
twee jaar tevredenheidsonderzoek bij ouders/leerkrachten/, ieder jaar bij leerlingen groep 6/7/8één keer 
per twee jaar (eerste periode jaarlijks) een leerwinstonderzoek (er wordt onderzocht of de leerlingen in 
de periode  groep3-groep7 , voldoende hebben geleerd/wat je van een basisschool mag 
verwachten)directeuren van de CPOB scholen gaan één keer per twee jaar bij elkaar kijken en een audit 
uitvoeren en bieden de school een rapport aan,waarin bevindingen en aanbevelingen staan.  In het 
bijgestelde zorgplan zijn alle zaken met betrekking tot kwaliteitszorg vastgelegd (zie bijlage).

Hoe bereiken we deze doelen?
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

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

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:25 08:25 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:25 08:25 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:25 08:25 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:25 08:25 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:25 08:25 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 18:30

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 4 t/m 8 maandag, woensdag en vrijdag

De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 krijgen bewegingsonderwijs in het ruime speellokaal in het 
gebouw.

De groepen 4 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal in Rijswijk.

We hopen dat de geplande gymzaal in Maurik, dicht bij de school, snel gerealiseerd kan worden.
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen:
donderdag 19 november 2020
Maandag 25 januari 2021
maandag 1 maart 2021
vrijdag 2 juli 2021

Roostervrije dagen op: 2,3 en 4 juni 2021

De Hoeksteen heeft het vakantierooster en de planning van de studie- en roostervrije dagen afgestemd 
op het wettelijk aantal uren onderwijs die door leerlingen in een schooljaar en in de acht jaar dat ze 
gemiddeld op de basisschool zitten, moeten ontvangen.
Er is een marge gehouden van één schooldag voor bijvoorbeeld calamiteiten.

Mocht er een andere aanleiding zijn, zoals recent de maatregelen vanwege de Corana crisis, dan kan er 
van deze reguliere schooltijden worden afgeweken als dit door het ministerie van Onderwijs wordt 

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

2e Pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKLM en Buitenpret Rijswijk, in en buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKLM en Buitenpret Rijswijk, in en buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor opvang bij SKLM, Buitenpret of een andere 
instantie tijdens vrije dagen of schoolvakanties, wordt een vergoeding gevraagd.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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voorgeschreven. De school zal, indien zich dit voordoet,  de ouders hierover zo snel en zo goed mogelijk 
informeren.

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)

logopediste woensdag, donderdag en vrijdag op afspraak

schoolarts volgens agenda volgens agenda

schoolverpleegkundige volgens agenda volgens agenda

kinderfysiotherapeut donderdag op afspraak

medewerken Stib dinsdag middag

De spreekuren worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt via de jaarkalender.

Hierna worden ouders op de hoogte gehouden via berichten op Social Schools.
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