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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 Passe-Partout

Voorwoord
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Contactgegevens

Passe-Partout
Marcel Duchampplein 802
3059RD Rotterdam

 0623229736
 http://www.obspassepartout.nl
 directienes@obspassepartout.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur mw. N. van de Laar noortje.vandelaar@obspassepartout.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

500

2019-2020

De leerlingaantallen blijven in de komende jaren redelijk stabiel.

KC5
Kosboulevaart 5
3059RD Rotterdam
 zie hoofdlocatie

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting BOOR
Aantal scholen: 99
Aantal leerlingen: 30.394
 http://www.stichtingboor.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam.

1.2 Profiel van de school
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Kernwoorden

Tweetalig: Engels 30-50% Hoogbegaafdheid

Onderwijs Ontwerpen Opbrengstgericht werken

Missie en visie

Wie zijn we als school? 

Hoe willen we dat anderen over ons praten?  Hoe willen we herkend worden? Kortom: “Wat hebben de 
kinderen eraan op onze school te zitten?” 

In onze visie zien proberen we deze waarden te verwoorden. Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling 
van alle kinderen tot zelfstandige, (zelf)reflecterende en verantwoordelijke wereldburgers. Op OBS de 
Passe Partout willen we vanuit een pedagogische benadering met kinderen aan de slag.

Dat betekent dat we onderwijsinhoud koppelen aan kijken naar hoe kinderen leren en kinderen ook zelf 
bewust te maken van hun eigen leerproces. Op die wijze hopen we kinderen iets extra’s mee te geven; 
zodra kinderen zicht hebben op hoe ze informatie eigen maken gaat leren makkelijker en met meer 
plezier. 

Succeservaringen in het leren geven meer zelfvertrouwen en leiden tot een positief zelfbeeld. En wat is 
belangrijker dan uw – en dus ook onze kinderen – te helpen in het ontwikkelen van goede 
leerstrategieën en hen te begeleiden ondernemende en zelfstandige lerenden te worden?     

Verbinding in leren door thema’s   

Om dat vorm te kunnen geven gebruiken we  de theorie van de Meervoudige Intelligentie. Deze 
benadering  is van onderwijspsycholoog Gardner. Gardner onderscheidt acht intelligentiegebieden: 
logisch / mathematisch, verbaal / linguistisch, visueel / ruimtelijk, auditief, kinesthethisch / motorisch, 
interpersoonlijk, intrapersoonlijk, en natuur.  Elk gebied heeft een eigen manier van benaderen en 
verwerken van informatie. Meervoudige Intelligentie geeft de mogelijkheid om nog beter in te gaan op 
de sterke kanten van uw kind en te helpen zwakkere kanten te ontwikkelen tot sterke kanten op een 
wijze die bij hem of haar past. 

De mindmap is een manier om het denken van de kinderen structuur te geven en geeft inzicht in welke 
intelligenties het kind gaat gebruiken. Een mindmap geeft denkprocessen richting en verbindt de beide 
hersenhelften. Dit gebruiken wij als middel om het denken over een onderwerp te structureren en 
vervolgens kunnen de kinderen dan met hun eigen leervraag over een bepaald thema zich verder 
ontwikkelen. Binnen het werken met thema’s is er ook aandacht voor: -      Engels -      Passend onderwijs 
-      Onderwijs ontwerpen   

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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Tweetalig onderwijs  

Sinds 2015 is de school door het ministerie verkozen om deel te nemen aan de pilot Tweetalig 
onderwijs. De school werkt al sinds 2005 met Engels als 2e taal. Tweetalig onderwijs betekent dat 30-
50% van alle lessen/activiteiten in het Engels gegeven zullen worden. Met name bij het werken met 
thema’s in het onderwijs ontwerpen leggen we de verbinding tussen de algemene kerndoelen en de 
Engelse taal. 

Uit onderzoek blijkt dat het tweetalig onderwijs de moedertaal en het taalgevoel bij kinderen versterkt, 
waardoor zij hogere resultaten behalen. Wij werken mee aan het onderzoek van de universiteit van 
Utrecht en Nijmegen om de vorederingen van de effecten van dit onderwijs te monitoren en dat dit ook 
bevorderlijk is voor de rekenvaardigheid. 

Vanuit het idee dat we onze kinderen willen leren een wereldburger te zijn, heeft de school Engels 
gekozen als 2e taal.  

Passend onderwijs  

In het schoolondersteuningsprofiel hebben we aangegeven waar de grenzen van zorg liggen. Ons 
profiel kenmerkt zich door een extra aanbod voor kinderen met meer-en hoogbegaafdheid. Wij hebben 
voor deze kinderen ” Minerva”,de meer- en hoogbegaafde kinderen, die gewoon in de basisgroep les 
krijgen, maar wel op hun niveau. 

Daarnaast hebben we een “Da Vinci”, voor kinderen  die op de voor hen gestelde doelen extra 
ondersteuning krijgen. Dit zijn hoogbegaafde kinderen die extra zorg en aandacht behoeven, omdat ze 
in de reguliere basisklas met Minerva uit vallen of dreigen uit te vallen. Onder begeleiding van een 
speciaal opgeleide leerkracht krijgen zij in modules naast de eigen basisgroep les. Deze kinderen 
hebben een “topdown”instructie nodig die afwijkt van de reguliere instructies.   

Onderwijs ontwerpen   

Onderwijs ontwerpen is voor de school de manier om kinderen toe te rusten met de 21th century skills.   
Vaardigheden worden in onze maatschappij steeds belangrijker en parate kennis is  vergankelijk. De 
combinatie van kennis en vaardigheden zorgt verbinding in denken. 

Wij streven naar de “metacognitieve “ vaardigheden, dat wil zeggen naar hogere denkprocessen. 

In de praktijk zult u merken dat we in onze thema’s deze “skills” verwerken. 

Basisvaardigheden 

Bij het leren van de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen, streven we naar hoge opbrengsten op de 
landelijke toetsen. Om dit te kunnen bereiken worden de instructies op 3 niveaus gegeven. Er is een 
basisinstructie voor het merendeel van de kinderen, verlengde instructie voor kinderen die net iets 
meer uitleg nodig hebben en verkorte instructie voor kinderen die met weinig uitleg toekennen. 

Deze laatste groep krijgt de leerstof in compacte vorm aangeboden met daarnaast een verrijkingsmap, 
wat ook verplicht is om te maken. Kinderen die met verlengde instructie nog altijd moeite hebben om 
mee te komen, krijgen een eigen leerlijn, net als kinderen die met compacten en verrijken extra 
uitdaging nodig hebben. 

We oefenen de basisvaardigheden ook met tablets, waardoor er voor elk kind maatwerk geleverd kan 
worden. 
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Prioriteiten

In het jaarplan 2020-2021 stellen we de verbinding cntraal.

Vanuit de visie besteden we aandacht aan:

1.      Verbeteren van het reken - en taalonderwijs

Zorgleerlingen met een eigen onderwijsprofiel krijgen hierbij extra zorg en begeleiding en worden in 
het EDI-Model apart meegenomen in de instructies. We streven naar gepersonaliseerd leren op dit 
gebied. Voldoen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Waar mogelijk wordt de prelatie gelegd in het 
onderwijs ontwerpen, met name bij woordenschat en begrijpend lezen.

2.       Tweetalig onderwijs met 30-50% van de lessen in het Engels 

We voeren dit nu verder door tot en met groep 7 en dat betekent dat we zoveel mogelijk activiteiten en 
lessen binnen ons onderwijs ontwerpen in het Engels geven. Door de samenwerking met de pilotgroep 
van EPNuffic monitoren en borgen we de tweetaligheid. 

3.        Onderwijs ontwerpen

In onderwijs ontwerpen komt ons onderwijs samen.  Door het werken met thema’s wordt  er verbinding 
gelegd met het Engels en is er de uitdaging voor hoogbegaafde kinderen binnen passend onderwijs.  
Hier komt ons onderwijs samen. 

Dit schooljaar komt de relatie met ICT centraal te staan. Kinderen leren te werken in "de cloud". 

Identiteit

Passe-Partout is een openbare basisschool, aangesloten bij stichting BOOR(Bestuur Openbaar 
Onderwijs Rotterdam). Op onze school is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. 

We leren de kinderen van jongs af aan respect te hebben voor de mening of overtuiging van anderen. 
Op hun beurt moeten de kinderen zich ook gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 

Binnen ons onderwijs ontwerpen tijdens thema's komt dit terug. In onderwijs ontwerpen zijn thema's 
gericht op wereldburgerschap.

Daarnaast werken we samen met de PABO door studenten in het AOS-project beter voor te bereiden 
op het vak van leraar. 
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Wij werken met specialisten. 

Naast vakleerkrachten hebben we specialisten op het gebied van hoogbegaagfdheid en gedrag in huis. 
Ook zij hebben een specifieke opleiding gevolgd.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Indien mogelijk worden groepen opgevangen door een onderwijsassistent en wanneer dit niet mogelijk 
is, worden groepen verdeeld. 

Door de inzet van de vervangingsgelden in de formatie heeft de school 1 extra leerkracht en 1 
onderwijsassistent voor vervanging in de formatie aangesteld. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

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.

Bij thematisch werken leggen wij verbinding in vakgebieden. 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taalontwikkeling
10 uur 10 uur 

rekenontwikkeling
2 uur 2 uur 

motorische 
ontwikkeling 6 uur 6 uur 

Engelse lessen
6 uur 6 uur 

overig
1 u 25 min 1 u 25 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijden zijn niet exact aan te geven, omdat wij met thema's werken en daarin komen de 
verschillende domeinen geïntegreerd aan bod. 

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

Lezen
8 uur 6 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
2 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 5 uur 7 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Engelse taal
6 uur 6 uur 4 uur 3 uur 3 uur 1 uur 

wij gaan uit van het behalen van de kerndoelen en niet van onderwijstijd. 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Gymlokaal

Wij hebben ruimtetekort en hebben ook een noodlocatie voor de bovenbouw.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

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.

9



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.

Wij bieden hoogbegaafde kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte begeleiding in een Da Vinci-
klas. Zij volgen modules op het gebied van levenshouding en executieve vaardigheden. Hiervoor 
hebben we een speciaal opgeleide leerkracht die deze kinderen lesgeeft en begeleidt. Zij houdt 
intensief contact met de groepsleerkracht. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 10

Onderwijsassistent 12

Specialist hoogbegaafdheid 12

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij werken preventief aan de sociale vaardigheden door te werken met groepsplan gedrag van Kees 
van Overveld. 

We creeeren door ons onderwijs een plezierig leer- en leefklimaat met duidelijke schoolregels. Dit is 
vastgelegd in diverse protocollen. ( sociaal veiligheidsplan) 

Indien nodig maken we gebruik van Taakspel of zetten we een Rots en Water-training in.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Wij monitoren de sociale veiligheidsbeleving via Zien! Het eerste rapport is vooral een gesprek over de 
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resultaten uit de observaties van Zien!

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Houweling. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via nicky.Houweling@obspassepartout.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Houweling. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via nicky.Houweling@obspassepartout.nl.
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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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• klankbordgroepen
• werkgroepen vieringen

vieringen. excursies

Meedenken met het beleid door deel te nemen in de gesprekken over het jaarplan en het schoolplan. 
Deze worden in april georganiseerd en alle ouders worden uitgenodigd

Klachtenregeling

Wij hanteren de BOOR-klachtenregeling.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Via de website, de ouderapp op de 
smartphone, nieuwsbrief en persoonlijk in gesprekken.

Ouders zijn betrokken bij het onderwijs van hun kind.

Wij verwachten van ouders dat zij die betrokkenheid tonen tijdens informatieavonden, maar geven 
ouder ook de mogelijkheid om mee te denken via klankbordgroepen om ons onderwijs te verbeteren. 

Daarnaast kan ook onze school niet zonder de hand- en spandiensten van de ouders. Hulp in ouderraad 
en werkgroepen wordt op prijs gesteld. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Voor de werkweek zijn er extra kosten voor ouders.

De stichting ouderbijdragen, onder verantwoordelijkheid van de MR, beheert de oudergelden.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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.

4.3 Schoolverzekering

De meeste aansprakelijkheid wordt gedekt door andere verzekeringen en is op bestuursniveau 
afgesloten.

Er is geen sprake van een schoolverzekering.
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Wij gebruiken het systeem "Parro" voor de communicatie met ouders. Ziekmeldingen kunnen d.m.v. 
Parro worden doorgegeven aan de leerkracht. 

Indien een kind afwezig is wordt er tussen 9 uur en 10 uur naar de ouders gebeld om te vragen naar de 
afwezigheid.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Hiervoor zijn door de gemeente verstrekte speciale verlofformulieren bij de administratie verkrijgbaar. 
Ouders vullen, indien nodig aangevuld met bewijsmateriaal, het formulier in en krijgen dit altijd, met of 
zonder toestemming, getekend retour ( formulier verkrijgbaar bij de concierge)

De school volgt de wetgeving en de richtlijnen van de leerplichtambtenaar. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

De toetsresultaten zijn onderdeel van het leerlingvolgsysteem.

2x per jaar worden deze landelijke toestsen afgenomen en de resultaten met de leerkrachten, zowel 
individueel , als in groepsverband besproken.

Op basis van de resultaten bepaalt de leerkracht van het kind de instructieniveaus bepaald en worden 
kinderen aangemeld bij de intern begeleider om de onderwijsbehoefte verder te bepalen, zodat het 
met eigen leerlijnen en hulpplan op school verder kan werken. Uiteraard worden de ouders hiervan op 
de hoogte gesteld.

5.2 Eindtoets

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.

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.

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 7,8%

vmbo-b / vmbo-k 1,6%

vmbo-k 6,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 4,7%

vmbo-(g)t 12,5%

vmbo-(g)t / havo 7,8%

havo 20,3%

havo / vwo 20,3%

vwo 18,8%

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.

samenlevenwereldburgers

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij werken aan het wereldburgerschap door de internationalisering via ons Engels.

Daarnaast is er een groepsplan gedrag in elke groep om groepsvorming te stimuleren. 

In passend onderwijs hebben wij Da Vinci-kinderen en minder intelligente kinderen in dezelfde groep 
om te leren respect voor elkaar op te brengen en elkaar te waarderen als mens zoals we zijn. 

Taakspel in diverse groepen, indien het groepsplan en het volgsysteem aangeeft dat er aanleiding toe 
is.

Werkwijze Sociale opbrengsten

16



Directie en IB bespreken dit in hun overleg 2x per jaar.

5.5 Kwaliteitszorg

Wij hebben een beleidsdocument PPO, waarin uitgebreid de kwaliteitszorg beschreven is.

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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6 Schooltijden en opvang

6.2 Opvang

Vanwege de coronamaatregelen en het grote aantal ouders rondom de school bij het brengen en halen, 
hebben we de schooltijden tijdelijk aangepast. Onze schooltijden verschillen nu van buurschool Het 
Tangram, waardoor het rondom de school rustiger is. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.00 tot 14.00 uur.

Op woensdag van 8.00 tot 12.30 uur. 

Deze schooltijden hanteren we in ieder geval tot 1 januari 2021.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 08:00 - 08:15 08:15 - 14:00  - 14:00 14:00 - 14:00

Dinsdag 08:00 - 08:15 08:15 - 14:00  - 14:00 14:00 - 14:00

Woensdag 08:00 - 08:15 08:15 - 12:30  - 12:30 - 12:30

Donderdag 08:00 - 08:15 08:15 - 14:00  - 14:00 14:00 - 14:00

Vrijdag 08:00 - 08:15 08:15 - 14:00  - 14:00 14:00 - 14:00

Maandag: De pauze is verspreid tussen 10 en 12.30 uur 

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek alle groepen maandag t/m donderdag

rooster wisselt en staat op onze site
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6.3 Vakantierooster

Er zijn studiedasgen gekoppeld aan de vakanties: t.w. 2-10; 26-10; 19-2; 1-4;26-4

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

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)

geen vaate tijd op afspraak 8.00 uur tot 17.00 uur

spreekuren zijn op afspraak

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Stichting Bijdehand is onze partner en 
verzorgt opvang tijdens vrije dagen en vakanties

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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