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Voorwoord
Kinderen brengen een belangrijk deel van hun leven op de basisschool door. U als ouder of verzorger
heeft veel met de basisschool te maken. U kiest de school met zorg. In deze schoolgids willen wij u
informeren en een duidelijk beeld geven van Educatief Centrum ‘t Sparrenbos. Daarbij gaat het om wat
wij met ons onderwijs willen bereiken en welke rol ouders, leerkrachten, leerlingen en anderen hierin
spelen. Daarnaast vindt u in deze gids een aantal praktische zaken.
Kinderen moeten zich thuis voelen op school. Het is onze taak om een prettige leer- en speelomgeving
te creëren die rust en structuur biedt. In die omgeving kunnen kinderen zich het beste ontplooien.
Naast het geven van een duidelijk beeld van de school, voor nieuwe ouders, is deze gids een naslagwerk
voor de ouders waarvan de kinderen al op school zitten. Aan het begin van het schooljaar zal deze gids
via de App Social Schools worden verstuurd. Daarnaast is deze ook terug te vinden op de website;
www.ecsparrenbos.nl
Heeft u vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen. We gaan er alles aan doen
om onze plannen en ambities komend schooljaar waar te maken. Ik wens iedereen een uitdagend en
leerrijk schooljaar toe!
Mede namens het team van EC 't Sparrenbos,
Hans van Zoggel
Directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Educatief Centrum 't Sparrenbos
Eikakkerhoeven 83
5242KM Rosmalen
 073 8511115
 http://www.ecsparrenbos.nl/
 directie@ecsparrenbos.nl
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Extra locaties
Educatief Centrum 't Sparrenbos Locatie bovenbouw
Maaslandhoeven 15
5244GS Rosmalen
 073 8511115

Schoolbestuur
Stichting Signum
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 6.241
 http://www.signumonderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Hans van Zoggel

directie@ecsparrenbos.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

371

2019-2020

Educatief Centrum ‘t Sparrenbos bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf met
peuterarrangement, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang. Het ligt in de groene wijk Sparrenburg
in Rosmalen en is ontstaan uit een samenwerking en uiteindelijke samenvoeging van voorheen de
basisscholen de Vlek en de Hoeven. ‘t Sparrenbos bestaat daarom uit twee locaties. De
onderbouwlocatie gevestigd op de Eikakkerhoeven 83 en de bovenbouwlocatie op de Maaslandhoeven
15. De locaties bevinden zich op 2 minuten lopen van elkaar. Op de onderbouwlocatie staat de
ontwikkeling van 0 tot 8-jarigen centraal. De leerlingen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen op het
kinderdagverblijf en/of peuterarrangement onder verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang,
waarmee onze school intensief samenwerkt. Op de bovenbouwlocatie verblijven de leerlingen van 9 tot
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13 jaar. De buitenschoolse opvang valt eveneens onder verantwoordelijkheid van Kanteel
Kinderopvang en sluit qua indeling aan bij de groepen van de basisschool. De tussenschoolse opvang
valt onder verantwoordelijkheid van de Smikkelclub, onderdeel van Kanteel Kinderopvang. De school
bestaat uit 15 groepen (1 t/m 8), in totaliteit zitten er ongeveer 365 kinderen op onze school (augustus
2020). Daarnaast werken wij met 35 enthousiaste medewerkers binnen ons team.
EC ’t Sparrenbos valt onder het bestuur van Signum. In ’s-Hertogenbosch en omgeving is Signum een
organisatie voor primair onderwijs. Signum telt 25 basisscholen en twee scholen voor speciaal
basisonderwijs verspreid over alle stadsdelen. Signum vindt het belangrijk dat iedere school een
kindcentrum 0-13 vormt en een maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom
nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties. Voor de Signumscholen fungeert het College van
Bestuur als het bevoegd gezag.

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
Innovatief

Persoonlijke ontwikkeling

Veiligheid

Verbindend

Missie en visie
Educatief Centrum ‘t Sparrenbos is een Kindcentrum midden in de groene wijk Sparrenburg, waar
kinderen van 0-13 jaar terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Kinderen kunnen bij ons spelen, leren,
onderzoeken en ontdekken en krijgen alle begeleiding en aandacht die zij nodig hebben om zich zo
optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We werken dagelijks met gedreven en enthousiaste
medewerkers en voelen een sterke betrokkenheid van ouders/verzorgers. EC ’t Sparrenbos is samen
groeien en individueel ontwikkelen.
Educatief Centrum ’t Sparrenbos telt op 1 september 2020 ongeveer 100 kinderen in de dagelijkse
opvang en ongeveer 365 leerlingen in het onderwijs. Onze kinderen krijgen van dezelfde leeftijd in een
groep uniform onderwijs gedifferentieerd aangeboden. Zowel de onder- als de bovenbouwlocatie is
dusdanig ingericht, dat we het onderwijs kleinschalig organiseren met veel mogelijkheden voor
samenwerking zowel in kleinere als in grotere groepen. Dit geldt ook voor de speelplaatsen en de
plaatsen voor bewegingsonderwijs (eigen speelzaal en sporthal de Hazelaar). Wij proberen ook steeds
te werken met groepsdoorbrekende organisaties bij diverse vak-en vormingsgebieden zoals bij lezen,
rekenen en de creatieve vakken. Onze school heeft een structureel onderwijsaanbod, dat zich richt op
het bevorderen van de sociale competenties van leerlingen. Hiervoor gebruiken wij het programma van
De Vreedzame School. Wij hebben aandacht voor de samenleving en de diversiteit daarin en proberen
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de betrokkenheid van leerlingen bij de samenleving te bevorderen. Onze visie op actief burgerschap,
sociale integratie en de manier waarop dit in ons onderwijsaanbod gestalte krijgt, sluit aan bij de
missie/visie van onze school en bij onze levensbeschouwelijke identiteit. Andere speerpunten zijn naast
een sociaal veilig klimaat ook hoogbegaafdheid, een gezonde school(Bewegen en Sport) en
geïntegreerd wereld oriënterend onderwijs (Davinci).

Prioriteiten
De drijfveren voor de komende jaren worden een heldere visie op onderwijs, een efficiëntere
bedrijfsvoering van het personeelsbeleid en nauwere samenwerking met diverse partners.
Enkele speerpunten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Focus op de basis/Richting geven aan onderwijskundige visie voor 2020-2023
Visie op spelontwikkeling jonge kind 0-6
Doorontwikkeling/verdieping Snappet (tabletonderwijs gr 4-8)
Verder uitdragen visie Vreedzame en Gezonde school
Doorontwikkeling/Verdieping Davinci
Leren van en met elkaar/Co teaching
Mevolution lkr 1-8(Digitaal bekwaamheidsdossier professionals)
Versterken samenwerking KC 0-13 met Kanteel kinderopvang
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Naast de reguliere groepen 1 t/m 8 hebben wij op EC ’t Sparrenbos de ECStra- en Newtonkids groepen.
We hebben hiervoor 2 specialisten hoogbegaafdheid, die in de onderbouw en bovenbouw een aantal
dagdelen per week werken met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
We maken gebruik van de bestuurlijke invalpool OMC073.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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
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Leerjaar 1

Leerjaar 2

4 u 30 min

4 u 30 min

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

Wereldoriëntatie en
verkeer

45 min

45 min

Werken met
ontwikkelingsmateriaal

5 u 30 min

5 u 30 min

Levensbeschouwing en
Vreedzame School

30 min

30 min

2 uur

2 uur

6 u 15 min

6 u 15 min

3 uur

3 uur

Vak
Taal
Schrijven
Rekenen

Lichamelijke opvoeding
Buitenspel
Expressie

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

3 u 30 min

3 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

5 uur

5 u 15 min

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 15 min

4 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
2 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

2 u 30 min

2 u 45 min

3 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

Vreedzame School
WO/DAVINCI

7

2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
We hebben 2 lokalen ingericht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

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 het gebouw van de school.
School werkt nauw samen met kinderopvangorganisatie Kanteel. Daarnaast maar in geringe mate ook
nog met 't Goudvisje en Zoete Lieve Gerritje.
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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.
In ons KC plan hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school staat, wat onze doelstellingen
zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben.
De kwaliteit van onze basisondersteuning
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de
ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die een integraal onderdeel vormt van het onderwijs
en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie
hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad
(zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door besturen zijn
gemaakt.
De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:
1

Onderwijs:

a.

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving

b.

De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen

c.
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de
ontwikkelingsperspectieven van leerlingen
d.

Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken

e.

Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties

2

Begeleiding:

a.

Voor sommige leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld

b.

De school draagt leerlingen zorgvuldig over

c.

Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning

3

Beleid:

a.

De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg
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b.

De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld

c.

De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo nodig aan

4

Organisatie:

a.

De school heeft een effectieve interne zorgstructuur

b.

De school heeft een effectief zorgteam
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Resultaten

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

-

Intern begeleider

8

Klassenassistent

4

Rekenspecialist

-

Specialist hoogbegaafdheid

6

Taalspecialist

-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten,
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen
of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de school. De
vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke
vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere
ondersteuning. Onze 2 vertrouwenspersonen zijn:
Christa Verkammen (christa.verkammen@signumonderwijs.nl)
Sonja Peperkamp (sonja.peperkamp@signumonderwijs.nl)
De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersonen zien als
objectieve deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u
in de stappen naar de door u gekozen oplossing.
Vanuit Stichting Signum zijn dit:
Mevrouw Mabel van der Laag (voor ouders) Tel. 06-38162603 E-mail:
vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl
De heer Hans Asbreuk (voor medewerkers) Tel: 06-38162598 E-mail:
vertrouwenspersoon.personeel@signumonderwijs.nl ·
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Vertrouwenswerk.nl, mevrouw Irma van Hezewijk (voor ouders) Tel.: 06 5464 7212, e-mail
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Vertrouwenswerk.nl, de heer Bart van Summeren (voor medewerkers) Tel.: 06 8369 3709, e-mail
bartvansummeren@vertrouwenswerk.nl

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via KC
Monitor Den Bosch.
Het ene jaar wordt de sociale veiligheid via Vensters gemonitord en het andere jaar via de bestuurlijke
KC Monitor. Deze gegevens worden geanalyseerd met het team en de MR. De belangrijkste
opbrengsten deelt de directie daarna via de nieuwsbrief met alle ouders. Verder vindt er in de groepen
6 jaarlijks een sociaal emotioneel ondersteuningstraject plaats (WISH; Weerbaarheid in 'sHertogenbosch).

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van der Poll. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via suzanne.vanderpoll@signumonderwijs.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Verkammen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via christa.verkammen@signumonderwijs.nl.
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Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid op ons Kindcentrum betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven
met het wel en wee van hun kind. In het onderwijs wordt de term gebruikt om aan te geven dat ouders
een onmisbare schakel zijn in de relatie tussen school en leerling. Ouders en school hebben elkaar
gedurende de hele schoolcarrière - van voorschool tot en met voortgezet onderwijs - nodig: als partners
in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op school, als vrijwilliger of ‘gewoon’ als
gesprekspartner. Ouders en school zijn educatieve partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop
van de schoolcarrière van een leerling, is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie
voorzien over o.a. talentontwikkeling, leerresultaten, de sociaal-emotionele ontwikkeling,de
thuissituatie, enz.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Wekelijkse nieuwsbrief door directie over praktische en organisatorische zaken via Schoolapp
Social Schools.
• Leerkrachten informeren ouders via de app/mail over de voortgang van de leerlingen. Daarnaast
natuurlijk ook telefonisch en via korte contactmomenten.
• Er is een schoolwebsite (www.ecsparrenbos.nl ) waar ouders belangrijke documenten kunnen
raadplegen.

Klachtenregeling
De klachtenprocedure
Klachten en problemen: de weg naar een oplossing. Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen
mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk
om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen
oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.
In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op
het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.
1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten,
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen
of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de school. De
vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke
vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere
ondersteuning.Voor onze school zijn dat Sonja Peperkamp en Christa Verkammen. Deze personen zijn
te bereiken op school via het telefoonnummer 073 8511115
Het College van Bestuur van Signum, het bevoegd gezag van de school, kent voor ouders ook een
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bestuurs-vertrouwenspersoon en externe vertrouwenspersonen. U kunt hen zien als objectieve
deskundigen van buiten de school. Zij begeleiden en adviseren u in de stappen naar de door u gekozen
oplossing. Bestuurs-vertrouwenspersoon: Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar
vertrouwenspersoon ouders@signumonderwijs.nl
Externe vertrouwenspersonen:
Vertrouwenswerk.nl (www.vertrouwenswerk.nl) Mevrouw Irma van Hezewijk, tel. 06-54647212 of mail
naar irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Mevrouw Annelies de Waal, tel. 06-33646887 of mail naar anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
Meldplicht seksueel geweld: Bij het geringste vermoeden van een zedenmisdrijf moeten
personeelsleden, interne- en bestuurs- vertrouwenspersonen dit melden bij het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag is vervolgens verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De
vertrouwensinspecteur beslist over het wel of niet aangifte doen bij de politie. De politie overlegt over
de aangifte met de Officier van Justitie.
2. Overige klachten en problemen
Hebt u klachten of problemen over schoolorganisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het
schoolgebouw aangaan en dergelijke, kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de
schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste
oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan de bestuurs-vertrouwenspersoon van Signum:
Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar
vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl of aan het College van Bestuur, telefoon 073
8507850
Onafhankelijke klachtencommissie
Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende
manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze externe
klachtencommissie van de Stichting KOMM T.a.v. Ambtelijk secretaris Regio Midden/Oost Mevr. mr.
M.A.M. Arends-Deurenberg Postbus 1040 5602 BA Eindhoven Telefoon: +31(0)6 158 849 73
Email: m.arends@komm.nl
Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoeken uw klacht en adviseren het
bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben
onder andere deskundigheid op het gebied van onderwijs en ongewenste omgangsvormen. De
volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij
de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: www.komm.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
3x per schooljaar kind/oudergesprekken
Dagelijkse mogelijkheid tot inloop bij leerkracht
3x per schooljaar klankbordgroep ouders

13

We hebben een goed functionerende oudervereniging. Deze coördineert samen met een leerkracht
diverse activiteiten voor onze kinderen, zoals Sinterklaas,Kerst, Carnaval, Pasen, wandeldriedaagse
enz. De oudervereniging bestaat uit 4 actieve ouders en we moeten dringend aangevuld worden met 6
personen. Heeft u interesse? Laat het school of de OV snel weten. De vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage
van €20,- (Ex. Schoolreis €12,50) wordt geïnd door de penningmeester. Contactpersoon is Miriam de
Ridder (miriam.deridder@ziggo.nl ).
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders, 3 leerkrachten en de directeur als adviserend lid.
Onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a. het jaarplan, de jaarbegroting, taakbeleid, onderwijstijd
en formatieplan. De MR vergadert zo'n 6x per schooljaar. Contactpersoon is voorzitter Thijs Frederiks. (
thieske@hotmail.com)
Drie keer per jaar komt er een klankbordgroep ouders bijeen. Dit zijn ongeveer 12 ouders die de
directie van het Kindcentrum van constructieve feedback voorziet over allerlei zaken die op school
spelen. Gratis tops en tips dus die de directie zoveel mogelijk kan meenemen bij eventuele
besluitvorming m.b.t. de verdere ontwikkeling van het Kindcentrum.
Verder kunnen ouders vertegenwoordigd zijn in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
vanuit het schoolbestuur).

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 € 20,00
Daarvan bekostigen we:
•

Andere vieringen zoals Carnaval, Pasen enz.

•

Kerst

•

Sinterklaas

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

Er is een aparte TSO bijdrage die door Kanteel Kinderopvang wordt geïnd. Dit betreft op ma/di en
do.
Er wordt aan de ouders van groep 8 een aparte bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.
De schoolfotograaf komt 1x per schooljaar waarvoor aan de ouders een bijdrage wordt gevraagd.
Om de 2 jaar is er een schoolreis, waarvoor een bedrag van €12,50 wordt gevraagd.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Er is sprake van een collectieve schoolverzekering via het schoolbestuur.

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:
Via de ouderapp Social Schools

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via de ouderapp Social Schools of via een verlofbrief op de schoolwebsite.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Na de afname van de middentoetsen in februari wordt er door de Interne Begeleider (IB-er) en directie
met de groepsleerkracht het groepsplan doorgesproken. We bespreken de resultaten van de M toetsen,
de bevindingen, oorzaken en acties.
Het komend schooljaar is het streven om twee keer een overleg te hebben, waarin de groepen en
individuele leerlingen worden besproken met de IB-er en de groeps-/handelingsplannen worden
opgesteld en geëvalueerd. Voorafgaande aan dit overleg observeert de IB-er de desbetreffende groep.
Twee keer per jaar spreekt de gedragscoach de groep met de leerkrachten door op sociaal emotioneel
gebied. Verder is er 4 keer per jaar overleg tussen de IB-er, de schoolmaatschappelijk werkster, de
sociaal verpleegkundige en de manager Kinderopvang, eventueel aangevuld met iemand op de vrije
stoel (ouders,leerkracht, pedagogisch medewerker, divers etc.). Aan het einde van het schooljaar vindt
tenslotte een overdracht (schriftelijk en mondeling) plaats tussen de leerkrachten om elke individuele
leerling uit de groep te bespreken.

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.
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.
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5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-b

2,0%

vmbo-k

9,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t

3,9%

vmbo-(g)t

17,6%

vmbo-(g)t / havo

3,9%

havo

17,6%

havo / vwo

15,7%

vwo

29,4%

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:

Veiligheid

Verbinden

We werken volgens de visie van de Vreedzame school.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en
voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De kinderen oefenen deze
vaardigheden gedurende de hele dag. De Vreedzame School is prominent aanwezig in de klassen en is
zichtbaar in de gangen van de school. Doordat kinderen elkaar leren respecteren en accepteren
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ontstaat er een positief leerklimaat waarin ieder kind zich veilig voelt. Er worden verscheidene kinderen
van groep 7 en 8 opgeleid als ‘mediator’. Deze kinderen bemiddelen in de pauzes bij conflicten. Alle
groepen hebben naast de gewone lessen ook de module ‘groepsvergadering’ gevolgd. De
groepsvergadering passen we regelmatig toe in de klassen om gezamenlijk beslissingen te nemen.

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.
In het KC plan 2019-2023 staat in H.1.4 Kwaliteitsbeleid beschreven hoe we onze kwaliteit cyclisch
evalueren. Educatief Centrum ’t Sparrenbos werkt met een breed curriculum dat de ontwikkeling van
kinderen optimaal stimuleert. Ons onderwijs beoogt een kwalificerende, socialiserende en
persoonsvormende functie te creëren. We werken eraan dat dat een kind straks stevig in zijn schoenen
staat, zich optimaal ontwikkelt als zij/hij zich kennis, vaardigheden en houdingen eigen maakt,
tradities, omgangsvormen en praktijken gewaar wordt en zijn eigenheid/eigenzinnigheid kan
ontdekken. ‘t Sparrenbos wil de identiteitsvorming voeden vanuit optimisme en vanuit een positief
bijzonder joods christelijk perspectief; wij willen de wereld een beetje mooier kleuren. M.a.w. we zetten
in op levensbeschouwing, zingeving en burgerschap.
Ambitie/beweging professionalisering 2019-2023: We willen ons meer gaan onderscheiden door
specifieke doelgroepen binnen ons regulier onderwijs te omarmen. Passend onderwijs zal waarschijnlijk
niet meer volgens de norm van het huidige onderwijsconcept kunnen. Het werken in een traditionele
klassikale setting is daardoor niet meer vanzelfsprekend. We gaan met elkaar op zoek naar een meer
passend eigentijds onderwijsconcept. Daarbij groeperen leerkrachten de kinderen op flexibele wijze.
Afhankelijk van het leerdoel wordt gekozen voor een flexibele homogene of heterogene setting,
waardoor leerlingen in verschillende samenstellingen steeds meer gaan werken in een
uitdagende/inspirerende leeromgeving. Er moet meer passende ruimte komen voor alle talenten,
waarbij focus op begaafdheid niet alleen het uitgangspunt moet zijn, maar er ook ruimte komt voor
talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. Het streven is om een doorgaande ontwikkellijn
op alle gebieden te creëren, waarbij de talenten van leerkrachten ingezet kunnen worden. Wat wordt
onze onderwijskundige visie op leren? Wat is volgens ons goed onderwijs? Blijven we methode
gebonden werken? Door op deze vragen de komende 4 jaren de juiste antwoorden te vinden geeft het
ons richting om op zoek te gaan naar een nieuwe gemeenschappelijk gedragen onderwijskundige visie
met een daarbij horende passende organisatieontwikkeling. Daarbij moeten we ook het goede van wat
we al hebben kunnen behouden.
Ambitie/beweging: Versterking van het lerend vermogen en een betere realisatie van
organisatiedoelen zijn wensen vanuit het team. De resultaten van allerlei onderzoeken worden zowel
intern als extern gedeeld met collegae en alle medewerkers durven elkaar aan te spreken op hun
bijdragen. Daarbij moet veiligheid de eerste vereiste zijn binnen een professionele leergemeenschap.
We gaan werken aan een samenhangende professionaliseringsagenda, waarin gericht wordt gewerkt
aan het vergroten van deskundigheid en ervaring door te durven onderzoeken, te ontdekken en te
ondernemen. De schoolleider zorgt hierbij voor autonomie, maar de medewerkers nemen hierin op hun
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beurt ook hun eigen verantwoordelijkheid. Ze tonen vanuit een focus op kwaliteitszorg
nieuwsgierigheid, reflecteren op hun ontwikkeling en ontwikkelen hun eigen leerpotentieel door
belemmeringen weg te nemen
In hoofdstuk 6 van het KC plan 19-23 zijn onze verbeterthema's op de gebieden
onderwijs/kindontwikkeling, personele ontwikkeling en samenwerking opgenomen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).
Het huidige Hoorns model wordt in het schooljaar 2020/2021 geëvalueerd.
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:30

-

12:30 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

15:00 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:30

-

12:30 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1 t/m 8

di en do

De groepen 3 t/m 8 gymmen 2x per week, waarvan er 1 les per groep per week door een vakleerkracht
gym wordt gegeven.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kanteel Kinderopvang, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kanteel Kinderopvang , in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kanteel Kinderopvang , in en buiten 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 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

02 september 2020

02 september 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Studiedag

07 december 2020

07 december 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Studiedag

02 april 2021

02 april 2021

Studiedag

06 april 2021

06 april 2021

Meivakantie

03 mei 2021

14 mei 2021

Studiedag

25 juni 2021

25 juni 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 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)

Interne Begeleiding (H.Kuiper)

Ma/di/wo/do

8.30-17.00 en op afspraak

Directie (H. van Zoggel)

Ma/wo/do/vr

8.30-17.00 en op afspraak

Directe vragen over de ontwikkeling van uw kind liggen primair bij de groepsleerkracht. Blijft u daarna
nog met vragen zitten dan kunt u een afspraak maken met onze interne leerlingbegeleider Mevr.
Heleen Kuiper. (heleen.kuiper@signumonderwijs.nl) . Voor algemene vragen/feedback m.b.t. de
schoolontwikkeling kunt u terecht bij de directeur; Dhr. Hans van Zoggel (directie@ecsparrenbos.nl) .
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