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Voorwoord
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van
huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal bijna zo’n 8.000 uur
toevertrouwt aan de zorg van leerkrachten van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een
kinderleven. Een school wordt dan ook met zorg gekozen. Scholen verschillen onderling. Ze verschillen
in manier van werken, in sfeer en resultaten. Dat maakt de keuze niet eenvoudig. De Anjelier heeft voor
u, net als alle basisscholen in Nederland, een schoolgids samengesteld om u te helpen bij de keuze van
een school voor uw kind. In onze schoolgids beschrijven wij waar wij voor staan, welke uitgangspunten
wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Natuurlijk is deze
schoolgids ook bedoeld voor ouder(s), verzorger(s) die nu kinderen op onze school hebben. Deze
schoolgids wordt jaarlijks digitaal beschikbaar gesteld aan alle ouders/verzorgers, de bijbehorende
schoolkalender wordt aan ieder gezin uitgereikt aan het begin van het schooljaar. We hopen dat u onze
schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons
weten!
Wij hopen dat het schooljaar 2019-2020 voor iedereen een fijn jaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Namens het teamDirectie Kbs De Anjelier
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Katholieke Basisschool De Anjelier
Anjelierenlaan 6
1943DA Beverwijk
 0251228765
 http://www.anjelier.nl
 directie@anjelier.nl

Schoolbestuur
Stichting Fedra
Aantal scholen: 12
Aantal leerlingen: 3.362
 http://www.fedra.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Ton Minneboo

directie@anjelier.nl

Adjunct-directeur

Angelique van den Burg

directie@anjelier.nl

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

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

399

2018-2019

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.

Kernwoorden
Goed onderwijs

Veiligheid

De Anjelier

Plezier

Structuur

Missie en visie
Missie: De missie van de Anjelier luidt: “Wij, het team van De Anjelier, willen GOED ONDERWIJS geven
in een omgeving waar alle kinderen met plezier naar toegaan en zich veilig voelen. Visie: De visie
waarbinnen deze missie wordt verwezenlijkt is: Wat is GOED ONDERWIJS? GOED ONDERWIJS is
volgens De Anjelier breed, passend en opbrengstgericht.

Prioriteiten
Jaarplan speerpunten schoolontwikkeling 2019-2020
Vanuit de informatie verkregen uit de enquêtes (MTO en OTO) en de cito-analyses is een eerste opzet
gemaakt voor punten van de speerpunten van de schoolontwikkeling voor komend schooljaar.
De aandachtpunten uit beide enquêtes zijn:
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MTO ( medewerkersonderzoek) : Specifieke leerbehoeften van meerbegaafde leerlingen Informatie en
communicatie Taakverdeling
OTO ( ouderonderzoek) : Uitdaging van de kinderen om zich optimaal te ontwikkelen De informatie en
leerdoelen per jaargroep meer communiceren naar leerlingen, ouders.
Uit de analyse van de CITO toetsen en de gesprekken met collega’s hebben we voor het
onderwijsaanbod een aantal speerpunten opgesteld. Met name de gezamenlijke visie op wie we als
Anjelier willen zijn en welk onderwijs we willen geven is hier leidend.
Concept; deze ontwikkelingen staan 2019-2020 centraal:
Zorgstructuur/ pedagogische team:
&bull;

Interne begeleiders het jonge kind, het oudere kind

&bull;

Rekenspecialist / taalspecialist

&bull;

Beschrijven verantwoordelijkheden in het PT. Werkverdeling administratie Onderwijsaanbod

&bull;

Begrijpend lezen: Close reading, : teamscholing 1 / 8

&bull; Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de
identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.
Hoe herken je die leerlingen en wat hebben ze dan precies nodig? Hoe kan je tegemoet komen aan wat
die leerling nodig heeft binnen de grenzen van inclusief onderwijs? Informatie en communicatie intern
&bull;

Inwerken nieuwe collega’s

&bull;

Werken aan een gezamenlijke visie

&bull;

Uitwerken taakbeleid / werkgroepen

&bull;

Werken in bouw-doorbrekende onderwijsleergroepen

&bull; Handboek Anjelier wordt geüpdatet: “Bijblijver” onderwerpen: onderwijs/praktische zaken/de
organisatie/hoe gaan we met elkaar om/personale zaken/administratie/sociale
veiligheid/leerplicht/beleid en communicatie/ouders en school/ werktijden en taakbeleid
&bull; EDI en methodes beschrijven in onderwijsplannen en borgen
extern

Informatie en communicatie

&bull; Informatiekaarten per groep voor ouders : Eerste periode/ handige weetjes/ werkwijze/de
vakken/leerdoelen per periode aangeven &bull; Vernieuwen van de website Nascholingsplan
&bull;

Opleiding intern begeleiders : Externe ( SBO) en interne scholing

&bull;

Close reading, begrijpend lezen: teamscholing 1 / 8

&bull;

Opleiding Met sprongen vooruit bovenbouw en nieuwe collega’s

&bull;

Diverse individuele scholingen
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&bull;

Oriëntatie op Gynzy ( samenwerking Vrijheit)

&bull;

Mind- set theorie aanscherpen in rapporten vanuit visie. Nieuwe rapporten ( Divari)

&bull;

Teamscholing DHH (Integratie van aanbod hoogbegaafd in groep ( o.a. DHH en Acadin)

&bull; Informatiekaarten per groep: Eerste periode/ handige weetjes/ werkwijze/de
vakken/leerdoelen per periode aangeven.
&bull;

EDI en methodes leren beschrijven in onderwijsplannen en borgen
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Wij werken met gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs, muziek, gedrag,
dyslexie/ taal/lezen, rekenen en cultuur.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten.
Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In de meeste gevallen zijn dit
leerkrachten die al bij ons op school werken, soms is het iemand ‘van buiten’. Helaas lukt het ons niet
altijd om een vervangende leerkracht te vinden, het lerarentekort treft ook ons. Uitgangspunt is dat wij
onderwijs geven en geen organisatie voor kinderopvang zijn. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen
om lessen te geven. Wij realiseren ons dat leerlingen leerplichtig zijn en we mogen hen het onderwijs
niet zo maar onthouden. Als er geen leerkracht beschikbaar is en onderstaande maatregelen ook niet
(meer) voorhanden zijn, dan zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar
school kunt brengen.
Met name tijdens de griepweken kan het voorkomen dat wij onderstaande maatregelen moeten
nemen:
·

De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen.

·
Een onderwijsassistent houdt toezicht nadat een leerkracht van een andere groep de instructie
heeft gegeven (twee groepen werken samen)
·
Een student of leraar in opleiding neemt de groep, de dag wordt met hem/haar voorbereid en
nabesproken. Wij geven meer lessen dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk
dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet.
Per schooljaar hebben wij een marge van 20 lesuren.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Wetenschap en
Technologie

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.
In de groepen 1/ 2 werken wij thematisch. De kinderen spelen en werken binnen een gevarieerd
thematisch aanbod. De groepen 3 t/m 8 kenmerken zich door een grotere nadruk op taal, lezen,
rekenen en wereldoriëntatie. In iedere groep kunnen andere accenten liggen, ook per leerling. In de
lessentabellen wordt globaal weergegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende vakken wordt
besteed. Minstens de helft van de lestijd wordt besteed aan rekenen, lezen en taal.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

25 uur

25 uur

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 45 min

6 u 15 min

5 u 15 min

5 uur

4 u 15 min

4 u 15 min

6 u 45 min

6 u 15 min

6 u 15 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
45 min

45 min

30 min

30 min

Kanjertraining
30 min

2.3

30 min

30 min

30 min

Extra faciliteiten

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

2.4

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
2 overblijflokalen, die tijdens de lesuren kunnen gebruikt voor o.a. leerjungle, werken met
groepjes e.d.

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Wij werken samen met peuterspeelzaal: Roetsjj!. PSZ Roetsjj! is gevestigd in een mooi ruim lokaal in
onze school.
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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.
De Anjelier biedt ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

4

Intern begeleider

4

Rekenspecialist

1

Remedial teacher

4

Specialist hoogbegaafdheid

4

Taalspecialist

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij werken op onze school met de Kanjertraining.
In de groepen 1 t/m 8 worden Kanjerlessen gegeven. Dit zijn lessen die de leerlingen helpen bij het
maken van keuzes in hun gedrag. Kanjerlessen mogen niet zomaar door iedere leerkrachtgegeven
worden. De leerkrachten die bij ons op school de lessen geven zijn daarvoor opgeleid. De lessen gaan
uit van een positieve levensvisie. Ze zijn toekomst en oplossingsgericht.
De volgende afspraken staan centraal:·
We vertrouwen elkaar;·
speelt de baas;·
Niemand lacht uit;·
Niemand blijft zielig.

We helpen elkaar;·

Niemand

Leerlingen leren onder anderen:·
Elkaar complimenten geven·
‘Nee’ durven
zeggen·
Gevoelens onder woorden brengen·
Luisteren en samenwerken·
Problemen oplossen
zonder de leerkracht, maar met een maatje.·
Vragen stellen ·
Omgaan met kritiek
Met de Kanjertraining willen wij het volgende bereiken: &bull;
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De leerkracht en de leerlingen

worden gerespecteerd.&bull; Pestproblemen worden hanteerbaar en worden opgelost.&bull;
Leerlingen durven zichzelf te zijn, ze durven hun mening te uiten.&bull; Leerlingen voelen zich
veilig.&bull; Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.&bull; Leerlingen kunnen hun gevoelens
onder woorden brengen.&bull; Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KanVas , een onderdeel van de Kanjertraining.
Wij monitoren de sociale veiligheidsbeleving met KanVas, het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem
(KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een
docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De leerlingvragenlijst is goedgekeurd
door de COTAN en gebruikt worden om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te
verantwoorden.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Désirée Engberts. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via d.engberts@anjelier.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Alfred Wagenaar.U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via a.wagenaar@fedra.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren ouders niet alleen over
gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van hun kind(eren). Wij van onze kant stellen
het op prijs als ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Een goede
samenwerkingtussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Informatie aan ouders
Via schriftelijke informatie
Informatie wordt bij voorkeur per e-mail naar u toegestuurd. Om de stroom van briefjes wat te
ordenen, verschijnt er een informatiebulletin: ‘t Anjeliertje. We nummeren deze, zodat u direct kunt
merken of u er een gemist heeft. ’t Anjeliertje wordt na versturing per e-mail ook direct op de website
geplaatst (www.anjelier.nl/’t Anjeliertje). Losse berichten tussendoor zijn niet helemaal te vermijden;
ook deze worden bij voorkeur per e-mail verstuurd. Sinds mei 2012 is er ook een app van de school te
downloaden.
Ouderavonden
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van
hen. Het begint altijd met de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Dit gebeurt in de vorm
van een “nieuwschooljaarsreceptie” voor ouders en kind. U maakt dan kennis met de leerkracht(en) van
uw kind. Zij geven u informatie over wat er dat schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren.
Daarnaast kan er in de loop van het schooljaar een ouderavond plaatsvinden rondom een bepaald
thema.
Oudergespreksavonden
Driemaal per jaar plannen we voor alle groepen oudergesprekken. Op deze avonden kunt u met de
leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Bij de gesprekken in november en maart worden
de ouders van alle kinderen persoonlijk uitgenodigd. Bij de laatste ouderavond einde schooljaar is dit
facultatief. Leerkracht en/ of ouders kunnen dan een gesprek aanvragen
Website: www.anjelier.nl
Het Anjeliertje
Elke twee weken krijgen de ouders “Het Anjeliertje” toegestuurd via de mail. In deze digitale
schoolkrant staan gebeurtenissen in de groepen, lopende projecten e.d. ,actuele onderwerpen vermeld.
Op deze manier houden we de ouders op de hoogte van wat er op de Anjelier gebeurt.
App: anjelier
De Anjelier heeft een APP. Voor Apple gebruikers te vinden in de App-store en voor Android gebruikers
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in de Play-store of Android-market. De app is te vinden onder de schoolnaam “anjelier”.
Afspraken
Het personeel van de school is graag bereid buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u
daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken.
Informeren gescheiden ouders
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders,
voogden of verzorgers. Ook na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de school.
De school neemt hiermee een neutrale positie in. Uitgangspunt van de school is dat de informatie
zoveel mogelijk aan beide ouders op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens
informatieavonden en rapportgesprekken. Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan
uit dat beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of
wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en
vorderingen van hun kind. Alleen in uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide
ouders afzonderlijk. Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport of andere documenten willen
ontvangen, kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie.
Algemene informatie is te verkrijgen via de website, de nieuwsbrief en de schoolgids. Van ouders wordt
verwacht dat zij de school schriftelijk op de hoogte brengen van een echtscheiding. Ouders kunnen
hierbij aangeven wie de eerstverantwoordelijke ouder wordt, waar het kind woont, hoe de omgang
geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt is in geval van ziekte.
Gesprek met directie
De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt hen altijd aanspreken. Als het nodig is, maken we snel
een afspraak met u.
Gesprek met de interne begeleider
Deze begeleidt leerkrachten bij extra zorg (zie hoofdstuk 5). Deze heeft geen officieel spreekuur. Als
het nodig is, maakt zij een afspraak met u. Let wel: de leerkracht kind is altijd uw aanspreekpunt als u
vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze
school niet anders. We doen ons best om zo’n sfeer te creëren dat het bespreken van vervelende
gebeurtenissen en fouten mogelijk is en dat snel een oplossing gevonden wordt die voor alle partijen
acceptabel is. Desondanks kan het voorkomen dat u een probleem heeft waar u met de betrokkene(n)
niet uitkomt en waarover u een uitspraak van een persoon / instantie hoger in rang wilt. Een klacht gaat
over (het nalaten van) gedragingen of (het niet nemen van) besluiten van personeel, directie of
bevoegd gezag.
Onze klachtenregeling heeft vier niveaus. Waarbij u begint op het niveau waar de klacht betrekking op
heeft. Indien de oplossing of het antwoord voor u niet acceptabel is, dan gaat u door naar het volgende
niveau.
1.

De betrokken persoon / personeelslid van de school
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2.

De directie

3.

De stichtingsdirectie / het bevoegd gezag

4.

De landelijke klachtencommissie Op alle niveaus kunt u uw klacht schriftelijk indienen.

Bij de eerste drie kan dat ook mondeling, bij voorkeur op afspraak zodat er daadwerkelijk tijd is voor
een goed gesprek. In het verslag van dit gesprek zal de klacht goed omschreven worden.
Uw schriftelijke klacht moet de volgende onderwerpen bevatten;
1.

Naam, adres, woonplaats van u (en evt. uw kind dat betrokken is)

2.

De klacht

3.

Omschrijving van door u genomen acties

4.

Reacties van betrokkenen tot nu toe.

Om uw klacht goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat alle betrokkenen alle relevante
informatie ontvangen. Deze informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Het betrokken
personeelslid, de directie en het bevoegd gezag zullen uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw klacht.
De scholen van Stichting Fedra zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het
Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie. Deze
klachtencommissie heeft een eigen reglement en werkwijze. De klachtencommissie maakt deel uit van
de landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze GCBO bundelt diverse
commissies. Op de website www.gcbo.nl vindt u alle informatie over de verschillende commissies.

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

Medezeggenschapsraad

Aan diverse activiteiten werken ouders mee: 3 ouders hebben zitting in de Medezeggenschapsraad; 8
ouders vormen de ouderraad; 2 ouders per groep doen luizencontroles; Veel hand- en spandiensten
worden verricht door vele ouders.

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 € 25,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Excursies, afscheid groep 8, Paasviering, schoolfeest

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Voor het schoolkamp wordt aan de ouders een (niet-vrijwillige) bijdrage gevraagd van 90 euro per
leerling.
Eenmaal in de twee jaar organiseert de school een schoolreisje per bus naar een attractiepark.
Deze (niet-vrijwillige) bijdrage voor het schoolreisje wordt los van de vrijwillige ouderbijdrage betaald.
De bijdrage voor het schoolreisje zal zo'n 20 euro bedragen.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

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:

14

Op dit moment telefonisch of via e-mail. In de nabije toekomst ook via de app.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Schriftelijk op speciaal daarvoor bestemde formulieren.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussentijdse resultaten worden gebruikt om het onderwijs af te stemmen op de leerbehoefte van de
leerlingen. Tweejaarlijks worden de resultaten van de CITO toetsen gebruikt voor een analyse en
aanpassing van het leeraanbod. Twee keer per jaar maken de leerlingen de LOVS toetsen van Cito. We
bekijken jaarlijks de behaalde resultaten heel kritisch voor de gehele school, per groep en per
individuele leerling. Indien de resultaten dit aangeven passen we ons onderwijsaanbod aan op het
desbetreffende leeronderdeel.Voor het schooljaar 2019-2020 houdt dit in dat we het leeronderdeel
“begrijpend lezen” als speerpunt gaan aanpakken. Naast de inspectienorm hanteren wij een eigen
Anjeliernorm per groep. Deze normen liggen boven de normen van inspectie. De groepen behaalden
ook deze eigen streefnormen.Ondanks dat de resultaten goed zijn, blijven wij kritisch kijken naar de
trends die ons opvallen. Het aanbod van de kinderen die boven het gemiddelde presteren is voor ons
een aandachtspunt. Naast de differentiatie in de methode, bieden wij steeds meer aan om de doorgroei
van deze kinderen te begeleiden. Verder is er in de opbrengstgesprekken aandacht geweest voor
woordenschatonderwijs. Pre-teaching (voorinstructie) en het zelfstandig leren hanteren van
hulpbronnen is in de meeste groepsplannen opgenomen.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert de
Anjelier, evenals de elf andere basisscholen van onze Stichting Fedra, in groep 8 een andere
toetsingsprocedure. We werken daarbij samen met het Kennemer College in Beverwijk en het Clusius
College in Castricum. Een onafhankelijk bureau neemt drie toetsen bij de kinderen af: de NIO (een
intelligentietest), de LMT (de Leer Motivatie Test) en ‘drempeltoetsen’ (begrijpend lezen, lezen, spelling
en rekenen). Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk
gemiddelde. We gebruiken hiervoor toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem).
Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en
toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS
ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor een school voor Voortgezet Onderwijs. De inspectie
ziet toe op de kwaliteit van de scholen. Jaarlijks voert de inspectie ‘een primaire detectie’ uit. Zij kijkt of
de tussenopbrengsten van het CITO LOVS voldoende zijn. Onze school scoort op deze onderdelen ruim
boven de inspectienorm. Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school
voldoende zijn. Onze school verantwoordt de eindopbrengsten van de resultaten van de school met de
IEP eindtoets. De resultaten van deze IEP eindtoets lagen ruim boven het
landelijk gemiddelde schoolresultaat. Op grond van deze resultaten heeft de Anjelier een
basisarrangement van de inspectie.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

De kinderen uit groep 8 stromen uit naar verschillende scholen van voortgezet onderwijs in
Kennemerland ( van Castricum t/m Haarlem). De meest recente gegevens kunt u vinden in hoofdstuk 9
van onze schoolgids: "Resultaten van het onderwijs". Hier staan de uitstroomgegevens van de jaren
2014 t/m 2018. Deze schoolgids is te vinden op de website van De Anjelier: http://www.anjelier.nl .
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

7,7%

vmbo-k

5,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t

7,7%

vmbo-(g)t

17,3%

vmbo-(g)t / havo

17,3%

havo

13,5%

havo / vwo

13,5%

vwo

17,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

vertrouwen

plezier en respect

veiligheid

Het team van de Anjelier wil dat de kinderen zicht thuis voelen. Dit proberen we te bereiken met een
goede sfeer, waar persoonlijke aandacht voor elkaar is. De school moet een plek zijn waar kinderen met
plezier komen. Dit pedagogische klimaat verschaft de duidelijkheid en veiligheid van waaruit de
kinderen tot leren komen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op de Anjelier werken wij vanuit de principes van de Kanjertraining. Onze school is een gecertificeerde
kanjerschool.
•
•
•
•

5.5

Wij vertrouwen elkaar
Wij helpen elkaar
Wij lachen niet uit
Wij doen niet zielig

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.
a.

Individuele begeleiding

Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo in de groep
voor hem/haar te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent
dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor worden
leerkrachten voortdurend bijgeschoold. De zorgcoördinator is de aangewezen persoon om, samen
met de groepsleerkracht, een handelingsplan op te stellen. Ouders worden op de hoogte gesteld van de
hulp die wij geven en misschien kunt u thuis ook meehelpen. De school tracht ieder kind zich, binnen
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zijn/haar mogelijkheden, optimaal te laten ontwikkelen.
b.

Voortgangsregistratie

Als basis voor extra hulp/zorg aan kinderen heeft basisschool De Anjelier een zogenaamd
leerlingvolgsysteem. Twee maal per jaar worden alle kinderen in groep 3 tot en met 8 met
gestandaardiseerde toetsen (erkende toetsen van het Cito) getoetst. Dit geldt ook voor de oudste
kleuters.
De leerkrachten krijgen naast de eigen rapportage op deze manier een goed beeld van de
leerlingen.
De groepsleerkracht kan de gemiddelde resultaten van de groep naast landelijke resultaten
leggen. De kwaliteit van het onderwijs op de school wordt getoetst.
-

De gemiddelde schoolresultaten worden gemeten en gewogen: kwaliteitsbewaking.

De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De resultaten van de
toetsen worden besproken in het team en op basis hiervan worden plannen opgesteld. Bij de
rapportage van de resultaten van uw kind worden de toetsresultaten meegenomen. In de
oudergesprekken krijgt u inzage in alle resultaten (dus ook toetsresultaten) van uw kind. Het
verwerken van de uitslagen van de toetsen gebeurt door de leerkracht.
Het coördineren van de daaruit voortvloeiende zorg, gebeurt door de specialist zorg:
Deze neemt aanvullende toetsen af als de reguliere toetsen uit het leerlingvolgsysteem niet
voldoende inzicht in bepaalde problemen geven.
Deze adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal en stelt, als dit nodig is, samen met de
leerkracht een handelingsplan voor een leerling op.
-

Deze maakt een overzicht van de groeps- en schoolresultaten.

-

Deze voert gesprekken met ouders over extra hulp of over aanvullende toetsen.

Om inzicht te krijgen in leerstoornissen of bij sociaal emotionele problemen kan advies ingewonnen
worden bij externe instanties.
c.

Begeleiding hoogbegaafde leerlingen

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Anjelier. Binnen de
methodes wordt verdiepende en uitdagende oefenstof aangeboden die deze leerlingen kunnen maken.
Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken.
Wij proberen een werkwijze op basis van onderzoeksvragen te implementeren in de wereldoriëntatie-,
de reken en taallessen voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Het onderwijs aan hen krijgt gestalte
soms in de vorm van aparte groepjes, soms meer geïntegreerd in de reguliere lessen. Het presenteren
van hun werk aan de kinderen van de groep is een belangrijk onderdeel. Drie leerkrachten van de
Anjelier ( onder- midden en bovenbouw) participeren in een leernetwerk hoogbegaafdheid van onze
stichting. Hierin kunnen de experts vanuit de scholen veel aan elkaar hebben. Het idee van dit
leernetwerk komt voort uit de behoefte van directies en bestuur om elkaar (de scholen) te versterken,
zodat er een krachtig geheel ontstaat.
d.

Een jaar overdoen en aangepaste programma’s
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Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan
in overleg met de ouders het besluit om uw kind een jaar over te laten doen. Dit gebeurt vooral als uw
kind op alle punten ook lichamelijk en emotioneel achterblijft in de ontwikkeling. Ook komt het voor
dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat
werken (eigen leerlijn). Zo’n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar
we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs.
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6

Schooltijden en opvang

De Anjelier werkt nauw samen met Welschap kinderopvang. Wij bieden binnen ons schoolgebouw drie
prachtige ruime lokalen voor BSO een mooi schoolplein met veel speelmogelijkheden. Kinderen
kunnen hier ontspannen na schooltijd. Er worden ook afwisselende activiteiten georganiseerd onder
deskundige begeleiding. Een kleine groep kinderen maakt gebruik van de naschoolse opvang van
Buitenschoolse opvang "Kolderzolder". Zij worden door deze BSO vervoerd naar hun lokatie aan het
Moensplein 15 in Beverwijk.

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

07:30 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:30

-

12:30 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1/ 2 gym en/ of buitenspel

iedere dag

Gym in de sporthal Elzenlaan

3 t/m 8

woensdag of vrijdag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Welschap, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met TSO Welschap, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Welschap, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Zomervakantie

03 juli 2020

16 augustus 2020

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

directie

iedere dag

even binnen lopen

Wij houden geen specifieke spreekuren. Voor vragen , informatie etc. kunt u altijd even binnen lopen of
een afspraak maken.
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