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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.

Daarnaast is informatie over De Tweeklank te vinden op onze website www.tweeklank.nl. Na 
inschrijving van een kind bij ons op school maken de ouders gebruik van ons ouderportaal. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van De Tweeklank, 

Carlie de Bakker

Directeur De Tweeklank

Voorwoord
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Contactgegevens

Katholieke Basisschool De Tweeklank
Da Costasingel 42
2394BL Hazerswoude-Rijndijk

 0713413162
 http://www.tweeklank.nl
 info@tweeklank.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Carlie de Bakker c.debakker@wijdevenen.nl

Adjunct-directeur Joyce Ouwerkerk j.ouwerkerk@wijdevenen.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 3.149
 http://www.wijdevenen.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

281

2020-2021

Kenmerken van de school

Respect

BetrokkenSamenwerken

Opbrengstgericht Eigentijds

Missie en visie

Onze school wil met haar onderwijs een bijdrage leveren aan de ontplooiing en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen tot zelfverzekerde mensen die vertrouwen hebben in de toekomst. 

We willen een eerlijke een veilige plek bieden aan de kinderen, hun ouders en onszelf. Een plek waar we 
elkaar respecteren en accepteren, waardoor we ons nog beter met elkaar verbinden voor een steviger 
basis van zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. 

We willen een plek zijn waar iedereen welkom is en waar plezier gemaakt wordt. We vormen een 
lerende, toegankelijk en sociale omgeving met een open houding waarin we onszelf kunnen zijn. Er 
wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen leerlingen. Leerlingen kunnen zich op hun eigen 
niveau ontwikkelen. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Sociale 
activiteiten, samen spelen en samen leren, vormen belangrijke onderdelen van het leerproces. Als 
basisschool willen we vooral kennis overdragen. Maar ook gedrag en vaardigheden willen we aanleren.

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. Kenmerken omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Identiteit

De Tweeklank:

- staat open voor iedereen die de katholieke grondslag respecteert

- besteedt aandacht aan de christelijke feestdagen

- stimuleert verwondering over wat mooi is op de wereld; een positieve instelling
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In ons team hebben we ontwikkelgroepen die geleid worden door leerkrachten met een 
specialisatie/opleiding:

- ICT

- Taal 

- Rekenen

- Motoriek

- Zorg en innoveren

- Creativiteit

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

Verlof personeel

De Tweeklank valt binnen het bestuur van WijdeVenen. Het bestuur is aangesloten bij de 
vervangingspool RTC Cella. 

Vervanging wordt in eerste instantie door RTC Cella geregeld. Wanneer er geen invallers beschikbaar 
zijn bij RTC Cella proberen wij binnen ons team of ons eigen netwerk vervanging te regelen. 

In geval van nood vervangt de leerkrachtondersteuner onder verantwoording van een leerkracht. 

Gelukkig hebben we nog nooit een groep naar huis hoeven sturen. Mocht dit in de toekomst wel nodig 
zijn dan worden ouders hierover geïnformeerd.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Drama Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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

De Tweeklank kiest ervoor om geen vast rooster te hanteren. Leerkrachten bepalen aan de hand van de 
ontwikkeling van de groep welke (spel-) activiteiten gepland worden. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De Tweeklank kiest ervoor om geen vast rooster te hanteren. 

Leerkrachten bepalen in overleg met directie aan welke vakken meer / minder tijd besteed wordt. 
Keuzes hiervoor worden gemaakt op basis van ontwikkeling en resultaten van de groep. 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Lift
• Handvaardigheidslokaal met keuken
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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.

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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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 Tweeklank spreken wij niet van doelgroepen; wij vinden dat je moet kijken naar het kind. Samen 
met ouders willen we kijken naar wat een kind nodig heeft en wat voor onze school (en ons bestuur) 
daarin mogelijk is. We kijken verder dan de onderwijsbehoeften want een passend aanbod op korte en 
lange termijn heeft ook te maken met de omgeving van het kind: in welke groep, bij welke 
leerkracht komt het kind en wat zijn dan de ondersteuningsbehoeften; van het kind, maar ook die van 
de leerkracht, groep en ouders.  

Faciliteiten die we hebben zijn: 

- lift 

- leerplein

- plusgroep

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 10

Rekenspecialist 1

Remedial teacher 1

MRT 1

Jonge kind 1

ICT 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de Tweeklank gebruiken we de methode Leefstijl. Deze methode werkt preventief aan de sociaal-
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emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 1 tot en met 8. 

Bovendien zetten wij de bijbehorende methode 'No blame' in, om indien er sprake is van (mogelijk) 
pestgedrag, dit zo snel mogelijk te stoppen. Dit geeft ouders, leerkrachten en het kind de mogelijkheid 
om te bekijken wat er nodig is om weer voor een veilige schoolomgeving te zorgen. 

Wanneer kinderen of ouders het gevoel hebben dat er sprake is van pesten ondernemen wij altijd actie. 

Wij verwachten van alle ouders, collega's en kinderen dat wanneer zij pestgedrag signaleren actie 
ondernemen door dit te melden. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

In groep 6 tot en met 8 wordt de vragenlijst van Vensters door alle leerlingen ingevuld. 

Ook zetten wij een vragenlijst van Vensters naar alle ouders uit om onder andere de veiligheidsbeleving 
te monitoren. 

Met het programma SCOL (sociale competenties observatie lijst) volgen we de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen van groep 3 tot en met 8 op individueel en groepsniveau.

Met het programma KIJK! volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. 

Op basis van de bevindingen passen wij ons onderwijsaanbod of leerlingbegeleiding aan. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Carlie de Bakker. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via c.debakker@wijdevenen.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Marloes Rhijnsburger. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via m.rhijnsburger@wijdevenen.nl.
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Klachtenregeling

Wanneer u een klacht hebt of ontevreden bent bespreekt u dit in eerste instantie met de leerkracht van 
uw kind. Bent u niet tevreden dan gaat u naar de directeur. Als u met de directeur niet tot een oplossing 
komt kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. 

De procedure en namen staan vermeld in het sociaal veiligheidsplan, deze kunt u vinden op de pagina 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd door ons ouderportaal van Basisonline. 

De Tweeklank en de AVG wetgeving

Het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal 

Op De Tweeklank wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het 
geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie 
van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden 
persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot 
informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en 
de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers 
van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar 
leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt 
voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar 
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Als er leerlinggegevens 
worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, 
tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de 
leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
informatie nodig heeft.Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 
website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen 
altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als 
u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per 
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt 
u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Ouders zijn een belangrijke partner bij ons op school. We verwachten van ouders dat zij betrokken zijn 
bij het leerproces van hun kind. Dit houdt in dat zij aanwezig zijn bij de contactmomenten die de school 
organiseert.

Wederzijds respect tussen ouders, leerlingen en school vinden wij van essentieel belang. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• Ouderportaal Basisonline

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

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

In groep 8 wordt er een bijdrage door de ouders voor het organiseren van het afscheid gevraagd.

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
• Koffieochtenden
• Vragenlijsten

- Feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, schoolreis enz.

- Organisatorische activiteiten zoals verkeerslessen enz.

- Werkgroep verkeer

- Werkgroep tuin (schoolplein)onderhoud

van onze school via www.scholenopdekaart.nl 
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De ouderbijdrage is een minimale bijdrage van 35,-

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders melden hun kind ziek via het ouderportaal van Basisonline. Deze melding wordt beoordeeld 
door de leerkracht.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders vragen verlof aan via het ouderportaal van Basisonline. Deze aanvraag wordt beoordeeld door 
de directeur.

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

Wij volgen van alle kinderen de sociaal-emotionele én de cognitieve ontwikkeling. Dit doen wij door 
onder andere methode onafhankelijke toetsen af te nemen. 

Op school- groeps- en leerlingniveau worden de resultaten in kaart gebracht. Aan de hand van deze 
resultaten worden schoolontwikkelingen, groepsaanpak en leerlingbegeleiding geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. Als er sprake is van individuele handelingsplannen dan worden uiteraard het kind en 
de ouders hierbij betrokken.

We werken volgens het systeem van 'Data/duiden/doelen/doen'. 

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 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,4%

vmbo-b 11,9%

vmbo-b / vmbo-k 4,8%

vmbo-k 7,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 7,1%

vmbo-(g)t 16,7%

vmbo-(g)t / havo 19,0%

havo 9,5%

havo / vwo 9,5%

vwo 11,9%

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.

Zelfkennis

Welbevinden Respect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling is de basis van ons onderwijs. 

Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun 
nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoeften. Kinderen ontwikkelen zich het beste in een 
sociale omgeving. We besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Jaarlijks starten wij met 
het centraal stellen van onze leefregels. 

Teamleden laten in hun gedrag respect, plezier en humor zien.
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Concreet is het volgende zichtbaar op onze school:

- We hebben op school een sociaal veiligheidsplan waarin onder andere het respectprotocol beschreven 
staat

- We hanteren in de hele school de preventieve methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl 
en No Blame

- Kinderen hebben de gelegenheid om hun zorg te delen of te uiten door een briefje in 'het hart'

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg en schoolplan

Ons school(jaar)plan bestaat uit ambities die op bestuurs- en schoolniveau zijn beschreven. Vanuit deze 
ambities bekijken wij per schooljaar wat er nodig is om de ambities te bereiken. De ambities staan 
beschreven in verschillende domeinen. 

In deze toelichting beschrijven we een aantal hoofdpunten. Wij vinden het belangrijk om de kinderen 
voorbereiden op de toekomst. Daarom werken we aan:

- Ontwikkelen van leesplezier

- Het leren leren 

- Taal- en rekenvaardig zijn

- Sociaalvaardig zijn

- Gezonde leefstijl

Bovenstaand bereiken we door een beredeneerd onderwijsaanbod te geven. Dit aanbod wordt 
weergegeven in groepsplannen waarbij gebruik wordt gemaakt van een groepsoverzicht. 

Minimaal drie keer per jaar worden de opbrengsten met leerkrachten, intern begeleider en directie 
geëvalueerd. Vanuit deze groepsbesprekingen wordt het onderwijsaanbod aangepast. 

Om de kwaliteit in ons team actueel te houden wordt het ontwikkelen van een specialisatie op een 
bepaald vakgebied gestimuleerd. Op deze manier halen we kennis in de school die binnen het team 
gedeeld kan worden. 

Van en met elkaar leren vinden wij van belang voor kinderen en leerkrachten.

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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De doelen uit het school(jaar)plan worden gemonitord door de verschillende werkgroepen binnen ons 
team. Meerdere keren per jaar presenteren de teamleden aan elkaar de stand van zaken van hun 
werkgroep en dus ook van de doelen uit het school(jaar)plan. 

Ook gaan directeuren en IB'ers op bestuursniveau meerdere keren per jaar met elkaar in gesprek over 
het school(jaar)plan.

Hoe bereiken we deze doelen?
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Junis en Smallsteps, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

Vanaf het schooljaar 2018-2019 gelden de nieuwe schooltijden ten opzichte van voorgaande jaren. Bij 
dit model is ervoor gekozen om zowel 's ochtends als 's middags 15 minuten eerder te starten. Hierdoor 
is de lunchpauze korter en zijn de kinderen om 15.00 vrij. 

De keuze van dit model is tot stand gekomen nadat de werkgroep schooltijden (bestaande uit ouders 
en personeel) twee jaar de tijd heeft genomen zich te verdiepen in dit onderwerp en ouders hierover te 
informeren. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn de nieuwe schooltijden geëvalueerd. N.a.v. deze uitslag continueren we 
de schooltijden, zoals hieronder. 

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Woensdag: Groep 5 t/m 8 is om 12.15 uur uit.
Vrijdag: Groep 1 t/m 4 is 's middags vrij.
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6.3 Vakantierooster

De onderbouwvrije dagen zijn bestemd voor groep 1 t/m 4. 

Er zijn 2 studiedagen die nog ingepland moeten worden. Voor het verzorgen dan deze studiedag zijn wij 
afhankelijk van de beschikbaarheid van externen. 

Deze studiedagen worden uiteraard tijdig met de ouders van onze school via ons ouderportaal 
gecommuniceerd. 

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Onderbouw vrije dag 18 december 2020 18 december 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Goede Vrijdag 02 april 2021 02 april 2021

Tweede Paasdag 05 april 2021 05 april 2021

Onderbouw vrije dag 06 april 2021 06 april 2021

Koningsdag 27 april 2021 27 april 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Bevrijdingsdag 05 mei 2021 05 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 13 mei 2021

Dag na Hemelvaart 14 mei 2021 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 24 mei 2021

Onderbouw vrije dagen 14 juni 2021 18 juni 2021

Onder voorbehoud middag vrij 16 juli 2021 16 juli 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Junis, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Junis en Smallsteps, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Beide organisaties bieden tijdens de vakantie- en 
studiedagen opvang.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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De laatste vrijdagmiddag voor de zomervakantie is voor groep 5 t/m 8 onder voorbehoud vrij. Deze 
middag kan ingezet worden i.v.m. compensatie calamiteiten. 
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