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

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
PCB Johannes Post
Sportparklaan 1
2391AX Hazerswoude-Dorp
 0172-589766
 http://www.johannespostschool.nl
 directie.jp@wijdevenen.nl
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Schoolbestuur
Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 3.099
 http://www.wijdevenen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Directeur Johannes Post

directie.jp@wijdevenen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

113

2019-2020

Het leerlingaantal is in de afgelopen schooljaren stabiel gebleven. In het schooljaar 2019-2020 is een
lichte groei zichtbaar. De piek in leerlingaantal het schooljaar 2015-2016 komt door sluiting van een
andere Protestant Christelijke school uit Hazerswoude-Rijndijk.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Respectvol omgaan met elkaar

Aandacht en vertrouwen

Eigentijds modern onderwijs

Samen werken-leren-spelen

Samen Beter

Missie en visie
Onze Missie:
‘respect, eigentijds, samen’, zijn de waarden waaruit goed onderwijs wordt aangeboden.
Onze visie:
‘Samen werken, Samen leren, Samen spelen’ = SAMEN BETER!
Onderwijs betekent samenwerken. Het leren van en met elkaar, met en van leerlingen, ouders en
collega’s.
Binnen de Johannes Post werken we met coöperatieve leerstrategieën. Deze worden gebruikt tijdens
de reguliere lessen.
Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine groepen op een
gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel.
Bij alles wat wij bedenken, ontwikkelen en doen op onze school, zijn we ons bewust, dat samenwerking
een meerwaarde heeft en dat we ‘samen beter’ zijn.
Eigentijds
Op de Johannes Post is een pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door een eigentijds karakter. Het
onderwijs is gericht op kennis en vaardigheden die leerlingen niet alleen nu, maar ook in de toekomst
nodig hebben.
Respect
Respect onderling en tegenover alles en iedereen is een basiskenmerk van alles, wat wij op onze school
doen. Respectloosheid, in welke vorm dan ook, zal niet passeren zonder aandacht voor hoe het beter
had kunnen gaan.

Prioriteiten
Uitgangspunten van waaruit ons onderwijs vorm krijgt:
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De ontwikkeling van de leerling staat centraal.
•
•
•
•
•
•

De leerling is medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en bepaalt mede zijn eigen
leerdoelen.
De vrijheid in keuze is afhankelijk van wat de leerling aankan.
Het aanbod is op het niveau van de leerling
De omgeving daagt uit en motiveert tot leren
Er is aanbod van verschillende (coöperatieve) werkvormen
Er is aandacht voor een brede ontwikkeling, ruimte voor leren, beweging, ontspanning en
expressie

Een waarde gestuurde school
Kernwaarden vormen het uitgangspunt voor pedagogische kwaliteit. Deze kernwaarden zijn respect,
veiligheid, vertrouwen. Het team is in het normbesef duidelijk en handelt hier eenduidig en consequent
naar. School en ouders zijn partners in de ontwikkeling en blijven met elkaar hierover in gesprek
(startgesprekken, kindgesprekken). Vorig schooljaar is gestart met de ouder-kind portfoliogesprekken.
Tijdens deze gesprekken vertellen de kinderen over hun (leer)ontwikkeling op school. De leerkracht vult
tijdens dit gesprek aan. Tevens wordt besproken wat de volgende te behalen doelen zijn.
Leren voor de maatschappij van morgen – leren van feiten, vaardigheden en inzichten
Door het werken met thema’s bij de wereldoriënterende vakken worden door de leerlingen vanuit
verwondering, ervaring en daarna vanuit begrip inzichten verworven over hoe de wereld om hen heen
in elkaar zit en hoe alles met elkaar te maken heeft. In de wereld van internationalisering speelt Engels
een belangrijke rol. Er is daarom aanbod van Engels van groep 1 tot en met 8.
Een onderzoekende en kritische houding wordt gestimuleerd.
In de veelheid van informatie krijgen de leerlingen handvatten in de vorm van stappenplannen en
strategieën om hier goed mee om te gaan. Leerlingen hebben een goed beeld van zichzelf en weten
welke competenties/kwaliteiten sterk ontwikkeld zijn en wat een manier van leren is die bij ze past. Ook
kunnen ze benoemen wat minder makkelijk gaat en waar extra oefening of ondersteuning nodig is. De
leerkrachten houden regelmatig een kind(leer)gesprek om hier inzicht in te krijgen. Wij zijn ook als
school bezig om een keuze te maken in alles wat de huidige maatschappij van ons vraagt (21e eeuwse
vaardigheden).
De prioriteiten liggen voor het komend schooljaar (net als het vorige schooljaar) bij:
•
•
•
•
•

verder ontwikkelen eigenaarschap van leerlingen
verder ontwikkelen coöperatieve leerstrategieën
onderhouden van Expliciete Directe Instructievaardigheden.
onderzoeken nieuwe rekenmethode
vasthouden en verder ontwikkelen van opgedane ict vaardigheden, die de didactiek kunnen
versterken.

Identiteit
PCB Johannes Post is een open protestants christelijke school. De waarden en normen uit deze traditie
zijn belangrijk . Respect, vertrouwen en omzien naar elkaar, zijn hierin de bouwstenen om de kinderen
te leren de waarden en normen te verbinden met het hier en nu. De Bijbelverhalen en andere verhalen
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die de mensen al eeuwenlang met elkaar delen, zijn een bron van inspiratie en wijsheid. We staan
vanzelfsprekend stil bij de verschillende identiteiten die er zijn in onze maatschappij.
Hoe ziet dit er uit in de praktijk?
Een schooldag op onze begint met een opening en eindigt met een sluiting. Dit kan zijn in de vorm van
een gebed, Bijbelverhaal, gedicht of lied.
'Kind Op Maandag' is de methode die hierbij gebruikt wordt.
Daarnaast staan we bewust stil bij de kerst en paascyclus. Ieder schooljaar is er aandacht voor een
spaarproject, waarbij we de leerlingen laten ervaren dat we omkijken naar elkaar.
Wij hebben contact met de kerken in het dorp en de predikanten zijn betrokken bij de vieringen die
worden gehouden.
Naast onze identiteit vinden we het belangrijk dat we een fijne school zijn.
De basis van een goede ontwikkeling is het gevoel van veiligheid en vertrouwen in volwassenen. Alleen
op basis daarvan kunnen de leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken. Daarom bieden we de
leerlingen een betrouwbare en goede sfeer. Binnen het pedagogisch klimaat van de Johannes Post
geven we zoveel mogelijk individuele aandacht aan de leerlingen.
Op de Johannes Post maken we gebruik van de methode KWINK voor de sociaal- emotionele
ontwikkeling. Door het gebruik te maken van deze methode wordt er gewerkt met een doorgaande lijn.
De methode informeert ouders door middel van een ouderbrief en de koelkastposters. Op deze posters
worden de basisbegrippen uitgelegd. Dit zorgt er voor dat zowel thuis als op school dezelfde taal
gesproken kan worden, wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Belangrijke trefwoorden die op de Johannes Post centraal staan: respect – veiligheid –vertrouwen. Er
wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem ZIEN. Dit is een webbased applicatie. Via de site
kunnen vragenlijsten door de leerkracht, de ouders en de leerling zelf worden ingevuld. De vragenlijst
voor de leerling is afgestemd op de doelgroep en is te gebruiken vanaf groep vijf van de basisschool.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Binnen de school wordt gewerkt vanuit handelingsgericht werken (HGW). Bij HGW stem je als
leerkracht het onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoeften van leerlingen en bepaal je hoe om te
gaan met verschillen tussen leerlingen. Deze werkwijze zegt iets over hoe de leerkracht omgaat met
verschillen tussen leerlingen en zegt niet direct iets over het leiden naar betere leeropbrengsten. Bij
opbrengstgericht werken (OGW) werk je als leerkracht op basis van de verzamelde leeropbrengsten
planmatig en resultaatgericht aan het verhogen van de opbrengsten waarbij vooraf een ambitie (norm)
wordt vastgesteld. Deze manier van werken levert informatie op over het effect van de aanpak van de
leerkracht. Hierbij passen het werken met een datamuur (alle toetsen van de groepen in een overzicht)
of het maken van een trendanalyse (per toets/groep/leerjaar de resultaten over de afgelopen drie jaar in
beeld brengen)
In de afgelopen periode is het handelingsgericht en opbrengstgericht werken met elkaar verbonden.
Het één sluit het ander niet uit, maar versterkt elkaar. Op de Johannes Post worden de werkwijzen met
elkaar gecombineerd. “Handelingsgericht werken aan opbrengsten”.
Op onze school wordt aandacht besteed aan zelfstandig werken. Dat betekent dat de leerlingen in alle
groepen met regelmaat zelfstandig werken, binnen een van tevoren afgesproken tijd. Deze vorm van
zelfstandig werken geeft de leerkracht tijd om verlengde instructie te geven aan leerlingen die een
langere uitleg nodig hebben, of geeft hen de tijd om leerlingen te begeleiden die extra uitdaging nodig
hebben.
De duur van het zelfstandig werken wordt vooraf door de leerkracht aangegeven en wordt tevens
visueel gemaakt door een klok op het digibord. Op de klok wordt de werktijd aangegeven. De
leerlingen kunnen aan het terug tikken van de tijd zien hoeveel tijd ze nog hebben om hun werk te
maken. De leerkracht loopt een ronde langs de leerlingen om hulp te bieden of vragen te
beantwoorden, of de leerkracht is met een groepje leerlingen in de kleine kring aan het werk is. De
leerlingen weten dat ze dan niet naar de leerkracht toe mogen komen en zachtjes moeten werken. In
alle groepen wordt er gewerkt met een stoplicht. De kleuren van het stoplicht hebben allemaal een
eigen betekenis. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen ook een blokje op hun tafel waarmee ze aangeven
of ze een vraag hebben (een vraagteken) of ze gestoord kunnen worden (een groene cirkel) of juist niet
gestoord (rode cirkel) mogen worden. Wanneer het stoplicht op rood staat, mogen de leerlingen niet
overleggen. De blokjes staan dan op rood of op het vraagteken. Nadat de rode tijd voorbij is, gaat het
stoplicht op oranje of groen. Elke leerling kan dan aangeven of het zelfstandig door wil werken (blokje
op rood), of dat het openstaat voor vragen van andere leerlingen in het tafelgroepje (blokje op groen).
Dit komt ook overeen met de kleuren van het stoplicht.
Wanneer de klok is gezet en het stoplicht aanstaat, komen de leerlingen niet naar de leerkracht toe.
Wanneer zij even niet verder kunnen, zetten zij hun blokje op het vraagteken. Zo kan de leerkracht
tijdens het rondlopen gemakkelijk zien dat de leerling een vraag heeft. De leerling hoeft dus niet met
de vinger in de lucht te wachten tot de leerkracht hem of haar kan helpen. Wij leren de leerlingen op
deze manier omgaan met uitgestelde aandacht. Het is aan de leerling om te bedenken wat het op dat
moment wel kan doen. Misschien kan hij of zij de som overslaan en alvast verder gaan met de
volgende. Of misschien is er nog werk dat afgemaakt moet worden. Gekoppeld aan de kleuren is de
manier waarop leerlingen hun stem gebruiken, rood betekent er wordt stil gewerkt, oranje: je mag
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fluisteren, groen: samen overleggen mag. Deze manier van werken geldt voor alle ruimtes in onze
school.
Wij willen iedere leerling het beste uit zichzelf laten halen. Wij werken met EDI (Expliciete Directe
Instructie). De positieve betrokkenheid van de leerlingen wordt met behulp van deze instructie
vergroot.
Een EDI-les is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de leerlingen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te
schrijven.
Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les,
maar waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
Onderwijzen van het concept. De begrippen die in het lesdoel staan beschreven, worden
uitgelegd.
Onderwijzen van de vaardigheid. De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven
vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.
Belang van de les. Waarom leer je dit?
Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen
controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze
het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. à Zelfstandige verwerking.
Verlengde instructie. De leerlingen waarbij tijdens de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog
niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

Het gebruik van digitale middelen is niet meer uit ons onderwijs weg te denken. Nieuwe ontwikkelingen
en nieuwe digitale methodes vragen voortdurend aandacht bij invoering en gebruik. Voor groep 4 t/m 8
zijn Chromebooks beschikbaar. De verwerking op de Chromebooks heeft een vaste plaats gekregen in
het lesprogramma en wordt gebruikt bij de meeste methodes. Daarnaast worden Chromebooks
ingezet voor het oefenen van allerlei vaardigheden (bijvoorbeeld: maken van verslagen en
werkstukken).
Als einddoelstelling hebben we geformuleerd, dat onze leerlingen als vanzelfsprekend de computer
leren gebruiken voor informatieverwerving en informatieverwerking. In de onderbouw wordt gebruik
gemaakt van iPads, waarbij leerlingen verschillende leerapps tot hun beschikking hebben. Voor een
groot aantal gebruikte methodes hebben wij de bijbehorende software aangeschaft. Dit stelt de
leerkrachten in staat op zeer interactieve wijze digitale toepassingen te gebruiken in hun lessen.
Tablet en/of Chromebook
De leerlingen van groep 4 t/m 8 maken gebruik van een Chromebook. Iedere leerling heeft zijn eigen
Chromebook en verwerkt daarop de lesstof. Via het Chromebook krijgt iedere leerling opdrachten
aangeboden op zijn eigen niveau. Dit wordt gedaan met de verwerkingsopdrachten van Snappet.
Hierdoor blijven de leerlingen uitgedaagd en gemotiveerd. De leerkracht geeft eerst een interactieve
instructie aan de groep. Daarna verwerken de leerlingen de lesstof van rekenen en spelling digitaal.
Dit levert een aantal voordelen op:
•

•

Leerlingen krijgen direct feedback op hun gegeven antwoord. Ze krijgen een groene krul of een
rode streep. De leerlingen kunnen hun foute antwoorden direct corrigeren. De verwerking van
Snappet is dus zelfcorrigerend.
Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten. Leerlingen kunnen
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•

•

•

dus op hun eigen niveau aan de slag.
De verwerking bij Snappet biedt leerlingen inzicht in de mate waarin ze hun leerdoelen hebben
bereikt. De verwerking bij Snappet biedt de leerlingen extra oefenstof om te kunnen werken aan
nog niet behaalde leerdoelen. Leerlingen worden zo mede-eigenaar van hun leerproces.
De leerkracht kan tijdens de les de vorderingen van de leerlingen direct volgen en besluiten tot
extra instructie en begeleiding daar waar nodig. De leerkracht heeft meer tijd voor het
voorbereiden van de lessen, doordat ze het werk van de leerlingen niet hoeft na te kijken.
Bij het voorbereiden van de les kan de leerkracht de informatie van de resultaten van Snappet
gebruiken om de les zo goed mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de groep in te richten.

De verwerkingen gemaakt bij Snappet ondersteunen de leerkracht bij het realiseren van passend en
opbrengstgericht onderwijs. In groep 4 starten we met de opbouw hiervan, waarna het werken met de
Chromebooks verder wordt uitgewerkt naar de hogere groepen. Vanaf groep 1 worden de iPads
gebruikt. Hiermee wordt voor de onderbouw oefenstof aangeboden.
Omdat wij op school werken met Chromebooks en de verwerking moeten kunnen inzien, kijkt de
leerkracht mee met wat de leerling aan het doen is op het internet/dashboard en de software.
Naast het inzetten van deze middelen, proberen we bewust om te gaan met de hoeveelheid tijd dat ze
worden ingezet. Naarmate leerlingen ouder worden, maken ze meer verwerkingen op hun
Chromebook. De leerlingen worden bewust gewezen op het feit dat schrijven een belangrijk onderdeel
blijft en ook dat het van belang is om niet al te lang achter een scherm te zitten.
Binnen onze school is een team aanwezig dat in afstemming met elkaar de lessen verzorgd. De
leerkrachten krijgen ondersteuning van onderwijsondersteunend personeel. Dit zijn de intern
begeleider, onderwijsassistent, administratief medewerkster, vrijwilliger die conciërgetaken voor ons
uitvoert en de directeur.
Sommige leerlingen hebben baat bij een instructie op een ander niveau dan de jaargroep waar zij
zitten.
Op PCB Johannes Post is het mogelijk dat leerlingen in andere groepen instructie krijgen. Met behulp
van de inzet van Chromebooks en de verwerkingen op Snappet hebben zij altijd hun leerinhoud bij de
hand.
Per schooljaar wordt bekeken welke groepen enkelvoudig of gecombineerd worden. Er wordt gekeken
naar groepsgrootte en groepsdynamiek.

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

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Binnen de formatie (inzet personeel) is rekening gehouden met planbare vervanging. Hierbij kan het
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gaan om leerkrachten die in een netwerk zitten en bijeenkomsten vanuit het netwerk volgen. Vanuit
Stichting WIJ de Venen is extra formatie ingezet, zodat de planbare vervanging door een leerkracht
binnen het team van de Johannes Post ingevuld kan worden.
Voor overige verlofaanvragen en of ziekmeldingen maken wij gebruik van het Regionaal Transfer
Centrum (RTC) die onze verlofaanvragen regelt.
www.rtccella.nl

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

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
Op PCB Johannes Post wordt ingezet op zoveel mogelijk spelend leren.
Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om de dingen te leren die passen bij hun ontwikkeling. De
leerkracht volgt deze ontwikkeling door middel van observaties en gesprekken.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Wij bieden dagelijks een stevige basis voor rekenen, lezen en taal aan. Tegenover de dagelijks structuur
van rekenen, taal en rekenen staat de aandacht voor het sociaal-emotioneel leren en het aanbod op het
gebied van Godsdienst, Wereldoriëntatie, Bewegingsonderwijs en Engels.
Wereldoriënterende vakken worden geïntegereerd gegeven. Dit betekent dat natuur en techniek,
aardrijkskunde en geschiedenis door middel van de methode Faqta! wordt aangeboden.
Godsdienst wordt gegeven met behulp van Kind op Maandag en Sociaal Emotioneel leren vanuit de
methode KWINK!
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

Bibliotheek
BSO Polderpost

Ter bevordering van gemotiveerd leesonderwijs heeft de school een samenwerking met Bibliotheek op
School.
Bibliotheek 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.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
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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.
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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.
Op de Johannes Post is de onderwijsassistent in verschillende groepen werkzaam, voor ondersteuning
van de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zij voert onder de verantwoording van de
groepsleerkracht en de Intern Begeleider de lichte arrangementen van het samenwerkingsverband uit.
Er is nauw contact met de experts van de Algemene Educatieve Dienst Leiden, Auris en de experts van
het samenwerkingsverband. En er is vanuit de gemeente Alphen aan de Rijn een samenwerking met Go
voor Jeugd!

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

8

Specialist hoogbegaafdheid

4

i Coach

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij volgen in alle groepen het KWINKprogramma. Deze methode is gebaseerd op Sociaal Emotioneel
Leren.
In alle groepen worden dezelfde onderdelen aangeboden en er wordt jaarlijks een ouderavond
gehouden om alle ouders te informeren.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
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ZIEN leerlingenenquete.
Op school wordt de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen gemonitord door de tweejaarlijkse
afname van ZIEN, de jaarlijkse rondgang in alle groepen door de sociale veiligheidscoördinator. De
school handelt volgens de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Carla van Wieringen. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via ib@johannespostschool.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. extern. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Het kind staat centraal, dit betekent dat alle beslissingen staan in het teken van de vraag: Hoe wordt
het kind hier beter van.
Daarom is het vanzelfsprekend dat de ouderbetrokkenheid van belang is. Ouders en kinderen worden
gezien als gesprekspartners. Waarbij we uitgaan van pedagogisch ouderschap en de leerkracht als
onderwijsprofessional.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Op de Johannes Post worden de ouders op de volgende manier geinformeerd:
Ouder vertelgesprekken/startgesprekken
U kunt aan het begin van het schooljaar inschrijven voor een ouder vertelgesprek. Het doel van het
gesprek is om informatie uit wisselen over uw kind, de school en thuissituatie. Ook aan het uitspreken
van verwachtingen over en weer hechten wij veel waarde. Het gesprek bevat drie vaste onderdelen:
1.

2.

3.

Informatie van de ouders: waarover willen de ouders de leerkracht iets vertellen. U kunt als ouder
bijvoorbeeld vertellen over wat er leuk en sterk is aan uw kind. Waar heeft uw kind belangstelling
voor en welke talenten heeft hij/zij. Hoe beleeft uw kind de school? Wat vertelt uw kind thuis over
school?
Informatie van de school: welke informatie willen de ouders van de school. De leerkracht vertelt
waar hij/zij met de groep aan gaat werken. De leerkracht vertelt over de eerste indruk van het
kind, qua leren, speel/werkhouding, en sociaal-emotioneel functioneren.
Afspraken: waarover willen zij met de leerkracht een afspraak maken.

Natuurlijk wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De ouder vertelgesprekken worden
gevoerd met de ouders van leerlingen die een ‘nieuwe’ leerkracht hebben.
Vanaf groep 1 houden we startgesprekken. Tijdens dit gesprek heeft de desbetreffende leerling zelf zijn
inbreng in het gesprek. Bij dit startgesprek worden doelen voor de nieuwe periode in overleg met de
leerling vastgesteld. De gemaakte afspraken/doelen worden in het portfolio vastgelegd. Naarmate de
leerlingen in een hogere groep komen, hebben zij meer verantwoording voor de verslaglegging in hun
portfolio.
Portfoliogesprek
De portofolio’s kunnen op school met de leerkracht besproken worden. Hiervoor krijgen alle ouders en
leerlingen een uitnodiging. Indien de school of u het nodig vindt, dan kan er een andere afspraak
gemaakt worden, zodat er meer tijd beschikbaar is. De leerlingen vanaf groep 5 gaan mee naar het
portfoliogesprek. De leerlingen van de lagere groepen zijn altijd van harte welkom. Wanneer het nodig
is om een gesprek zonder uw kind te houden, dan kunt u altijd naast de portfoliocyclus een gesprek
aanvragen bij de groepsleerkracht.
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Rapportage
U kunt gedurende het schooljaar zelf de vorderingen van uw kind op toetsen in het ouderportaal
(ParnasSys) volgen. Wanneer uw kind een toets heeft gemaakt, zal de score voor u zichtbaar zijn. Dit
geldt voor zowel de CITO-toetsen als voor onze methodetoetsen. Daarnaast neemt uw kind vanaf
groep 1 twee keer per jaar een portfolio mee naar huis.
Infopost
Iedere maand verschijnt er een Infopost. Daarin staat informatie over het reilen en zeilen van de school.
De Infopost wordt digitaal verspreid en op de website geplaatst.
Website/mail/app (Parro)
Informatie over de school kunt u lezen op onze website: www.johannespostschool.nl. De school
publiceert op haar website en in de schoolgids foto’s. Deze zijn bedoeld om een sfeerbeeld te geven van
de situaties op school. Wanneer u bezwaar hebt tegen het gebruik van een beeld kunt u dat aangeven in
de Parroapp/privacy instellingen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt opnieuw uw toestemming
gevraagd. In eerste instantie is de website bedoeld voor (eventuele) nieuwe leerlingen. U kunt op de
website ook de formulieren downloaden voor verlofaanvragen en de schoolgids lezen. Ook staan er
links op naar onze externe partners.
Naast de website maken wij gebruik van Parro, een app om via een AVG veilige omgeving te
communiceren met de ouders. Via deze app worden het laatste nieuws, de foto’s en activiteiten uit de
schoolkalender gedeeld. Ook is het mogelijk om via deze app aan te geven of u wel of niet aanwezig
bent.
Het inplannen van gesprekken gebeurt ook via deze app.
De ParnasSys mail wordt voornamelijk gebruikt voor bijvoorbeeld het versturen van brieven. Denkt u
bijvoorbeeld aan het betalen van de kampbijdrage of iets dergelijks.
Koffieochtenden
Regelmatig wordt er een koffieochtend georganiseerd. Hier worden onderwerpen die op school spelen
op een informatieve en mogelijk interactieve manier besproken. De data van deze koffieochtenden
staan in de jaarkalender. De directeur is op deze momenten aanwezig.
Informatieavond
Dit schooljaar is er een informatie inloopavond. Tijdens deze avond mogen de leerlingen zelf aan hun
ouders vertellen wat er allemaal nieuw in hun groep is. Verder krijgt iedereen de groepsinformatie per
mail toegestuurd.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een
klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een
veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken
anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. In de klachtenregeling wordt
onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder
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machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige
klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen
op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de
klachtencommissie. Op onze school is er een contactpersoon benoemd: Nicoline Slootweg
(leerkracht) Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik
te bespreken. Zij zal uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen
worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school,
aangesteld door ons schoolbestuur.
De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij
eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met
deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De
klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen
maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten. U
kunt de klachtenregeling vinden op de website van Stichting WIJ de Venen.
We gaan ervanuit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld
de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna
nog niet tevreden, dan kunt u het schoolbestuur SPO WIJ de Venen inlichten, waarna, samen met u,
naar een oplossing gezocht zal worden.
Contactgegevens
Contactpersoon:
Nicoline Slootweg

0172-589766

n.slootweg@johannespostschool.nl

Externe vertrouwenspersoon (via de GGD Hollands Midden):
Secretariaat PZJ

088 308 3342

externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

070 386 16 97

info@klachtencommissie.org (zie: www.GCBO.nl)
Op school is er een interne sociale veiligheidscoördinator sociale veiligheid. Dit is onze intern
begeleider Carla van Wieringen. (ib@johannespostschool.nl) Zij is tevens onze aandachtfunctionaris
Sociale Veiligheid.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Op de Johannes Post spreken we over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Onder
ouderbetrokkenheid wordt verstaan: Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren
en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken
gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van de
leerling. Daarnaast hebben we ook ouderparticipatie. Op school zijn we erg blij dat er altijd veel ouders
voor de school klaar staan om bijvoorbeeld te helpen bij activiteiten of te rijden naar excursies.
Binnen de school zijn de volgende geledingen actief:
Medezeggenschapsraad
Aan de school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Daarin zitten minimaal twee ouders en
twee personeelsleden. De MR heeft een controlerende taak t.a.v. beleidsvorming op school. De taken
en bevoegdheden zijn wettelijk geregeld en voor onze school mede vastgelegd in het
Medezeggenschapsreglement van WIJ de Venen. De MR heeft een aantal rechten, zoals
informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Voor uiteenlopende zaken wordt advies dan wel
instemming gevraagd aan de MR. Soms ligt dat op het terrein van het personeel, soms betreft het
zaken met een direct belang voor ouders en kinderen.
Binnen de stichting is er voor alle vijftien scholen ook nog een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zitten per school vertegenwoordigers van zowel de ouderals de teamgeledingen. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn
voor de aangesloten scholen. Het staat alle ouders vrij om onze vergaderingen, die op school
plaatsvinden, bij te wonen. Dit moet wel van tevoren bij de voorzitter gemeld worden. De agenda en de
notulen van de MR worden bij de infopost als bijlage verspreid.
Samenstelling van de medezeggenschapsraad 2020-2021
Oudergeleding MR:
Renze de Gelder

voorzitter MR

Adriaan de Wilde

tevens lid van GMR

Teamgeleding MR:

Nicoline Slootweg, Sanne Rietveld

De MR is te bereiken via: mr@johannespostschool.nl, u kunt ook altijd een van de leden aanspreken.
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van onze school. De ouderraad
ondersteunt het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het
schooljaar.
Te denken valt aan de volgende activiteiten:
•

ondersteunen bij sint- en kerstviering
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•
•
•
•
•
•
•
•

sportdagen
catering bij verschillende activiteiten
onderhoud schoolbibliotheek
organiseren Postpicknick
juffendag
ondersteunen bij kinderboekenweek
afscheid groep 8
enzovoorts

De ouderraad bestaat uit negen leden, acht ouders en één teamlid. Het teamlid, die de vergaderingen
bijwoont fungeert als contactpersoon naar het team.
Samenstelling van de ouderraad 2020-2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martijn Sparnaaij
Judith Visser
Jamie Bergman
Monique Boer
Monique Bisschop
Louiza Bikker
Marleen Pels
Ulka Vervaart
Nicoline Slootweg

voorzitter
penningmeester

teamlid

Zowel de MR als de OR maakt jaarlijks een verslag, waarin verantwoording van het vorig schooljaar
wordt afgelegd en een planning voor het komend schooljaar wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt er
een openbare jaarvergadering gehouden.
Klassenouders
Aan het begin van elk schooljaar vraagt ieder leerkracht een ouder uit de klas om klassenouder te
worden. Deze ouder fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen de
groepsleerkracht en de ouders van de klas. De klassenouder regelt extra handen bij activiteiten,
waardoor de leerkracht meer aandacht kan besteden aan het onderwijs en/of de inhoud van het
lesprogramma. Wanneer er bijvoorbeeld een excursie gepland staat, waarbij vervoer geregeld moet
worden, dan vraagt de leerkracht aan de klassenouder of hij/zij hiervoor een aantal ouders van de groep
wil benaderen. Zoals u begrijpt zijn de leerkrachten erg blij met deze hulp en is het voor hen ook erg fijn
om een vast aanspreekpunt te hebben.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,50
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Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
•
•
•

vrijwillige bijdrage tussenschoolse opvang, 30,00 per gezin
kamp en schoolreisje (gedeeltelijk bekostigd uit de vrijwillige bijdrage)
eventueel vervanging van schoolvulpen 9,00 euro

Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 32,50 per kind. Ook is er
een spaarsysteem voor het kamp van groep 8. Jaarlijks wordt hiervoor € 5,- gespaard. Dit gaat al van
start in groep 1. In groep 8 moet er dan nog ongeveer € 90,00 bij worden betaald. U hoort hier aan het
begin van het schooljaar alle informatie over. Voor het schoolreisje wordt een gedeelte vanuit de
vrijwillige ouderbijdrage betaald en daarnaast wordt ook een bedrag per leerling gevraagd. U ontvangt
van de ouderraad een brief met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Wij hopen op
uw medewerking.
Ieder schooljaar is er een specifieke begroting waaraan de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed. Al
het geld van deze bijdrage wordt besteed aan extra activiteiten en materialen die niet uit de
vergoedingen vanuit het ministerie bekostigd kunnen worden. U kunt dan bijv. denken aan extra
aanschaf van leesboeken, eten en drinken tijdens vieringen etc.
Tijdens de jaarvergadering van de OR wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd en
verantwoording afgelegd over het afgelopen schooljaar.
Zowel de MR als de OR maakt jaarlijks een verslag, waarin verantwoording van het vorig schooljaar
wordt afgelegd en een planning voor het komend schooljaar wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt er
een openbare jaarvergadering gehouden.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school is verzekerd via Verus.

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:
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Ziekmeldingen gebeuren voor aanvang van de les. Ouders kunnen de school telefonisch melden dat
hun kind ziek is. Wij stellen het op prijs wanneer er een telefonische melding is, zodat we weten wat er
precies aan de hand is.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Het aanvragen van verlof is mogelijk via de mail. De benodigde verlofformulieren zijn via de website
opvraagbaar.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wat zijn tussentijdse resultaten?
De ontwikkeling van leerlingen is op verschillende manieren te volgen. Dit kan door middel van
observatie instrumenten en of het verzamelen van (niet)methodegebonden toetsgegevens.
Methodegebonden toetsen worden afgenomen, nadat een blok met behandelde stof voldoende is
uitgelegd en in geoefend. Niet methodegebonden toetsen worden twee keer per jaar afgenomen en
beslaan de kennis en vaardigheden van het voorgaande halfjaar. Daarnaast zijn er ook niet toetsbare
resultaten, zoals vaardigheden die passen bij het coöperatief leren.
Werkwijze
De ontwikkeling van leerlingen op de Johannes Post wordt op verschillende manieren gevolgd. Voor de
cognitieve ontwikkeling (met name op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en
rekenen) maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito en van methode toetsen. De
resultaten van Cito en methode toetsen worden verwerkt in ParnasSys. Door de behaalde resultaten te
analyseren en deze te koppelen aan de vaardigheidsscore, is vast te stellen welke interventies voor de
leerlingen passend zijn. Dit wordt gekoppeld aan de basisondersteuning waar de leerling ingedeeld
wordt voor een basis-, plus- of intensief aanbod.
Individueel handelingsplan (IHP)
Wanneer een leerling zich onvoldoende ontwikkelt over meerdere meetmomenten en onvoldoende
baat heeft bij de aanpak vanuit het reguliere intensieve aanbod, wordt een individueel handelingsplan
opgesteld. Dit is met name in de bovenbouw voor leerlingen met een groeiende achterstand en is
mogelijk de eerste aanzet of er eventueel overgestapt moet worden naar een eigen leerlijn voor een
bepaald vakgebied. De intern begeleider stelt het plan met de leerkracht en ouders op en evalueert de
ontwikkeling meerdere momenten per jaar.
Ontwikkelingsperspectiefplan (OOP)
Wanneer een leerling zeer specifieke onderwijsbehoefte heeft, waarbij verwacht wordt dat de leerling
daar zijn gehele schoolloopbaan in ondersteund zal moeten worden, wordt een
ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis, problematiek rondom hoogbegaafdheid, het volgen van onderwijs op een
eigen leerlijn etc. De keuze voor een OOP wordt gemaakt na analyse van de complexiteit aan
problemen die een leerling ervaart of kan ervaren tijdens het verblijf op school.
Groeidocument
Wanneer de school bij een leerling een moeizaam verloop ziet in de cognitieve en de sociaal emotionele
ontwikkeling, kan de school ervoor kiezen om voor de betreffende leerling een groeidocument aan te
maken. Het groeidocument kan de start zijn voor het arrangeren van het ondersteuningsteam waar de
specialist van samenwerkingsverband Rijnstreek bij betrokken wordt. Een groeidocument kan
kortstondig zijn, maar kan ook met de leerling meegroeien om de hulpvraag goed te kunnen blijven
monitoren. Extern onderzoek Wanneer de ouders en de school gezamenlijk onvoldoende ontwikkeling
constateren bij de leerling, kan gekozen worden voor nader onderzoek door een externe specialist.
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Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gebruik gemaakt van verschillende expertisecentra.

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.
Bij het formuleren van de (voorlopige) schooladviezen wordt tevens berekend wat de verwachte
eindopbrengst zou kunnen zijn van groep 8. Deze uitslag past in de berekening en bij de adviezen die
zijn gegeven.
Dit schooljaar 2019-2020 zijn er landelijk geen eindtoetsen afgenomen. Dit door de uitbraak van het
Covid 19 virus. De groep 8 leerlingen hadden voor die tijd al een definitief schooladvies gekregen. Er
zijn geen heroverwegingen geweest.
Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 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.

5.3

Schooladviezen

Na groep 8 gaan de leerlingen naar verschillende scholengemeenschappen. De leerkrachten van groep
6, 7 en 8, de directeur en intern begeleider worden betrokken bij het vormen van het advies. In gesprek
met elkaar kijken zij naar de leerling en zijn/haar kenmerken en komen tot een advies. We kijken o.a.
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naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen, gegevens omtrent sociaal
emotionele ontwikkeling, indruk betreffende werkhouding en omgang met huiswerk. Ook speelt de
motivatie van de leerling hierin een grote rol.
Wij nemen de ouders en leerlingen mee in het hele proces om tot een goed advies te komen. Het doel is
om al vroeg met ouders en de leerlingen in open gesprek te komen, over de verwachtingen die er zijn.
Daarom zal het eerste oriëntatiegesprek over het voorgezet onderwijs aan het eind van groep 6
plaatsvinden met de ouders en leerlingen. De gesprekken over het definitieve advies zullen in groep 8
(februari) plaatsvinden met de school, ouders en de leerling. Dit advies wordt daarna aan de
plaatsingswijzer getoetst, welke wordt gevormd door de CITO-toetsen vanaf groep 6 t/m 8.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

10,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

20,0%

vmbo-(g)t / havo

10,0%

havo

20,0%

havo / vwo

30,0%

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:

respect

veiligheid en vertrouwen

samen

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
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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.
Op school werken we vanuit de drie kernwaarden: Respect, Veiligheid, Vertrouwen.
Daarnaast zijn de twee pijlers om tot leren te komen: welbevinden en betrokkenheid.
Iedere leerling heeft recht op een veilige vertrouwde leeromgeving, op basis van wederzijds respect.
Vanuit alles wat we doen, gaan we voor hoe we dingen Samen Beter kunnen maken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Signaleren en effectief handelen
Het tijdig signaleren, begrenzen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag is van cruciaal belang.
De school heeft het vignet: Gezonde school. zie:
https://www.johannespostschool.nl/bestanden/511677/SOCIALE-VEILIGHEID-WIJDEVENEN-PCBJOHANNES-POSTSCHOOL.pdf
Peilen van de veiligheidsbeleving
Een belangrijke instrument om het sociale klimaat te verbeteren of op peil te houden, is om zicht te
krijgen op de veiligheidsbeleving door leerlingen en medewerkers. Jaarlijks wordt door de school een
meting gehouden onder de leerlingen van de groepen 7 en 8 door middel de enquête tool vanuit
Vensters. Tevens wordt jaarlijks een medewerkers tevredenheidspeiling gehouden. Daarnaast is het
belangrijk om incidenten op fysiek en sociaal-emotioneel gebied te registreren, zodat er een goed
beeld ontstaat van de veiligheid binnen de school.
Twee keer per jaar wordt de vragenlijst van ZIEN ingevuld. De resultaten worden met de Intern
Begeleider en de directeur besproken. Het handelen van de leerkracht wordt vastgesteld. Dit kan zijn in
de vorm van een individuele aanpak, of een groepsaanpak. Daarbij wordt gekeken of er verband kan
worden gelegd met de sociaal-emotioneel ontwikkelingsmethode.
Aan het eind van het schooljaar worden de sociale opbrengsten overgedragen naar tijdens de
groepsoverdrachtbesprekingen.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Visie op kwaliteitszorg
Het primaire proces heeft onze focus. Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de
school, maar behoort naar onze mening een focus te hebben op het primaire proces; de dagelijkse
praktijk van het lesgeven. Om deze dagelijkse praktijk van goede kwaliteit te laten zijn, is het van
cruciaal belang dat iedereen voortdurend bezig zijn met de eigen professionaliteit en ontwikkeling.
Naast de teamscholing die op verschillende onderwijsinhoudelijke aspecten wordt gevolgd door het
team, zal de directeur in principe de wensen van leerkrachten honoreren op het gebied van nascholing.
Ieder schooljaar wordt er gestuurd op het behalen van de gestelde doelen. Deze doelen worden met
elkaar afgesproken aan de hand van de gestelde schoolnorm. Er wordt gekeken wat een haalbaar doel
is voor de desbetreffende groep. Daarnaast wordt gekeken naar de groepen in de afgelopen
schooljaren.
In het document zelfevaluatie worden alle resultaten bij elkaar gebracht en vastgesteld of er
bijgestuurd moet worden. Deze acties worden vastgelegd in het nieuwe plan van aanpak voor het
nieuwe schooljaar.
Vanuit Stichting WIJ de Venen is er een nascholingsbudget beschikbaar, dit wordt teambreed of
individueel ingezet. Gevolgde professionalisering wordt gedeeld, zodat het gehele team kan delen in de
opgedane kennis. Dit is een onderdeel van Samen Beter.
Binnen de stichting zijn er verschillende netwerken actief op het gebied van:
•
•
•

interne begeleiders (onderwijs en kwaliteit)
iCoaches (onderwijs en ict)
plusleerkrachten (onderwijs en kwaliteit)

Daarnaast zitten de de directeuren in verschillende werkgroepen, om samen te werken aan de kwaliteit
van onderwijs.
Kwaliteitszorg begint dan ook altijd intern. Echter, interne kwaliteitszorg is niet voldoende. De inhoud
en de opbrengt van de activiteiten moeten extern getoetst worden. Een extern oordeel kan worden
gegeven door deskundigen, collega's van andere scholen, de ouders of de overheid.
Op de Johannes Post wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten ingedeeld op basis van het
toezichtskader van de onderwijsinspectie.
Onderwijsresultaten:
•
•
•
•
•

het monitoren van leerresultaten van leerlingen op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen,
technisch lezen, spelling en taalontwikkeling algemeen en het formuleren van verbeterpunten
zelfevaluaties op groeps- en schoolniveau en het formuleren van verbeterpunten
het analyseren van methode gebonden toetsen op gebied van rekenen en taal en aanpassingen
maken in de groepswerkplannen en individuele handelingsplannen
het monitoren van het sociaal welbevinden van leerlingen
leerling-leerkracht gesprekken met leerlingen over hun ontwikkeling en verbeterpunten vanaf
groep 1

Onderwijsproces:
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•

•
•
•

Het hanteren van protocollen en beleidsdocumenten die richtinggevend zijn voor het handelen
van leerkrachten. Denk daarbij aan het veiligheidsprotocol, antipestprotocol, het
communicatiebeleid, taal- en rekenbeleid.
Het school ondersteuningsplan jaarlijks evalueren en het formuleren van verbeterpunten
collegiale consultaties op het gebied van het pedagogisch- en didactisch handelen
groeps en flitsbezoeken door directeur, intern begeleider en iCoach

Schoolklimaat en veiligheid:
•
•
•
•

Het monitoren van het sociaal welbevinden van de leerlingen met behulp van een sociogram en
maken van een plan van aanpak
Het monitoren van het pedagogisch klimaat in de klassen door middel van ZIEN
Het afnemen en analyseren van een leerling tevredenheid peiling
Het monitoren van de tevredenheid onder ouders en personeel

Organisatorische, personele en financiële instrumenten:
•
•
•
•
•

Het schoolplan (afgeleid van het strategisch veranderplan van WIJ de Venen) en het schooljaar
plan als richtinggevend document
De gesprekscyclus voor alle teamleden in de school.
Scholingsplan/taakbeleid leerkrachten
De begroting en meer-jaren investeringsplannen
Het formatieplan en meer-jaren-formatieplan. Samenhang tussen de plannen. Eén keer in de vier
jaar wordt het strategisch veranderplan bepaald door het College van Bestuur. Aan de hand van
dit plan wordt de eigen visie van de school en de ambitie van de school, vastgelegd in het vierjarig
schoolplan.
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6

Schooltijden en opvang

’s Morgens gaat de eerste bel tien minuten voordat de lessen beginnen, dus om 08.20 uur. Dan worden
de deuren aan beide ingangen opengedaan en mogen de leerlingen naar binnen. Ze geven de
leerkracht een hand bij het binnengaan van de klas en kunnen dan eventueel iets aan de meester of juf
vertellen. Als om 08.30 uur de tweede bel gaat, beginnen de lessen. Wij vinden het heel erg belangrijk
om dan ook echt te starten. Wilt u zorgen, dat uw kind op tijd op school is? Stuur uw kind niet te vroeg
naar school. Bij slecht weer kunnen ze namelijk ook pas bij de eerste bel naar binnen. Voor de
leerlingen van groep 1 tot en met 4 wordt de ingang aan de kant van het schoolplein gebruikt. De
leerlingen van groep 5-8 maken gebruik van de hoofdingang (kant Landvliethal). Vervolgens lopen zij
over het leerplein naar hun desbetreffende klas. Leerlingen van groep 1 t/m 8, die met de auto worden
gebracht, lopen over de stoep (langs de Sportparklaan) naar het plein of door de hoofdingang. Daar
wachten zij net als alle andere leerlingen op de bel. Voor de veiligheid van de leerlingen: Laat de
leerlingen in- en uitstappen op de parkeerplaats en niet bij de ingang van het plein of op de
parkeerplaats van AVANTI. Na schooltijd is het druk op de Sportparklaan. Als de leerlingen tussen de
struiken door lopen, zijn ze niet te zien voor het verkeer dat de brug af komt rijden! Bij activiteiten in de
avond, is het parkeerterrein van AVANTI NIET beschikbaar.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:15

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: groep 1-4 tot 12.15

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 1 tot en met 8

wisselend
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Polder Post Junis en Apetrots, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Junis en BSO Apetrots, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Onze school heeft een continurooster. Dat wil zeggen dat de ochtendlessen en de middaglessen
onderbroken worden door een middagpauze van een half uur. Een voordeel is dat de school ’s middags
eerder eindigt. Vanwege dit continurooster is de school verplicht om gelegenheid te bieden aan de
leerlingen om over te blijven op school. Voor het gemak spreken we van “de overblijf”. De overblijf geldt
voor alle groepen. Tijdens de overblijf kunnen de kinderen eten en spelen, onder het toezicht van
overblijfouders. De overblijfouder krijgt een vrijwilligersvergoeding. Voor dit schooljaar is de vrijwillige
TSO bijdrage vastgesteld op € 30,00 per gezin. De leerkrachten hebben op dat moment ook hun pauze
of hebben pleinwacht. De leerlingen brengen zelf hun brood en drinken mee naar school. Bij iedere
groep staat een koelkast voor de lunch. Wij gaan ervanuit dat u een gezonde lunch meegeeft. Snoep in
de trommel is niet toegestaan.
Op woensdag en donderdag hebben wij een fruitdag. Dit houdt in dat de leerlingen voor de kleine
pauze iets van groente of fruit meenemen. Wij vinden het fijn wanneer er bekers in plaats van pakjes
etc. worden meegeven, zodat de hoeveelheid (zwerf)afval beperkt kan worden. Ook dit schooljaar
hebben wij een aanvraag gedaan voor het EU-subsidieprogramma: Schoolfruit. Wanneer wij hiervoor in
aanmerking komen, krijgen alle leerlingen 20 weken drie keer in de week gratis groente of fruit.
De opvang op vrije dagen en/of tijdens schoolvakanties wordt geregeld door Junis en BSO Apetrots

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

studiedag JP

16 oktober 2020

16 oktober 2020

Herfstvakantie

19 oktober 2020

23 oktober 2020
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Kerstvakantie

21 december 2020

01 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021

26 februari 2021

studiedag JP

01 maart 2021

01 maart 2021

Goede Vrijdag

02 april 2021

02 april 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

05 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

03 mei 2021

14 mei 2021

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

24 mei 2021

studiedag JP

25 mei 2021

25 mei 2021

studiedag JP

07 juli 2021

07 juli 2021

Zomervakantie

19 juli 2021

27 augustus 2021

Groep 1-2 extra vrij op:
maandag 21 september tot en met 25 september.
daarnaast nog drie extra te bepalen vrije dagen.

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)

GO! voor jeugd

dinsdag

13.00-16.00

De leerkrachten zijn na schooltijd bereikbaar tot 16.30.
Go! voor jeugd is iedere dinsdagmiddag op school aanwezig.
De ambassadeur heet: Jannie van de Meeberg.
contactgegevens
Chopinlaan 2 2394 GL Hazerswoude - Rijndijk
rijnwoude@govoorjeugd.nl

088-2542354

info@govoorjeugd.nl
jannie.vandemeeberg@govoorjeugd.nl
Zie GO!voor jeugd.
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