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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

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

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van OBS De Duizendpoot

Voorwoord
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Contactgegevens

OBS De Duizendpoot
Willem Dreeslaan 1
4908CA Oosterhout, NB

 +31(0)162428817
 http://www.obsduizendpoot.nl
 directie@obsduizendpoot.nl

Onze school maakt onderdeel uit van SWV PO 
30-03 Optimale Onderwijs Kans.

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Locatiedirecteur Patrick Lazaroms directie@obsduizendpoot.nl

Clusterdirecteur Nicole Hanegraaf nicole.hanegraaf@delta-onderwijs.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

WD 3
Willem Dreeslaan 3
4908CA Oosterhout
 0162428817

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Delta Onderwijs
Aantal scholen: 20
Aantal leerlingen: 4.154
 http://www.delta-onderwijs.nl
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Aantal leerlingen in 2017-2018 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

333

2017-2018

Kernwoorden

Eerlijkheid en openheidVertrouwen en veiligheid

Aandacht en relatie Humor en positiviteit

Missie en visie

De Duizendpoot wil een veilige, sprankelende school zijn waar je je welkom voelt en waar ieder de kans 
krijgt het beste uit zichzelf te halen. We willen dat onze kinderen als vormgevers van de toekomst 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.  

Prioriteiten

Op onze school gaan we ervan uit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is en erkennen en accepteren 
we dat kinderen verschillen. Het kind met al zijn talenten en mogelijkheden zien we dan ook als 
uitgangspunt voor ons onderwijs. Vanuit een positieve grondhouding leren we van en met 
elkaar. Samen gaan we voor een optimale en brede ontwikkeling van élk kind, waarbij we inzetten op 
welbevinden, vaardigheden (persoonlijke en sociale vaardigheden), kennis (brede algemene 
ontwikkeling) en inzichten (talenten en passies ontdekken en ontwikkelen). 

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.

Identiteit

We zien identiteitsvorming van kinderen als een belangrijke opdracht voor het onderwijs. We gebruiken 
cultuureducatie (kerndoel 54, 55, 56) als middel en zetten in op 
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het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen van kinderen en volwassenen. Vorig schooljaar 
zijn wij gestart met de cultuurloper. De Cultuur Loper is een programma bestaande uit scholing, 
coaching en een digitaal platform waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen 
verbeteren.   Kunst en cultuur zien we als onmisbare schakels bij een evenwichtige ontwikkeling van 
kinderen. Creativiteit als noodzakelijke vaardigheid staat op twee in de top tien van 21th century skills. 
We hechten dan ook belang aan kunst en cultuur. Kunst daagt uit, prikkelt, verwondert, toont nieuwe 
perspectieven, zoekt grenzen van mogelijkheden, verbindt en ontspant. Door kinderen in aanraking te 
laten komen met kunst en cultuur leren ze al jong dat het dagelijkse leven meer te bieden heeft dan wat 
je op het eerste gezicht ziet. ‘In het gewone verschuilt zich iets bijzonders’.
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Wij werken sinds het schooljaar 2017-2018 in units. We bekijken per schooljaar welke indeling qua units 
en basisgroepen het meest passend is.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

We maken gebruik van de invalpool. Als collega's verlof hebben vragen we een invaller aan vanuit de 
invalpool. (www.leswerk.nl)

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
6 u 15 min 6 u 15 min

Rekenen
1 uur 1 uur 

Vrij/geleid werken
8 u 30 min 8 u 30 min

Muziek
1 u 30 min 1 u 30 min
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Spel en beweging
5 u 15 min 5 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Taal
30 min 4 u 30 min 4 u 45 min 4 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min

Rekenen/wiskunde
3 u 45 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 u 45 min 2 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

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

Engelse taal
45 min 45 min

Sociale vaardigheden/ 
drama 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven 
2 uur 1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min

Spelling
1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
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Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. De peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf is in 
eigen beheer van de school.We gebruiken daarbij Piramide.

De voorschool biedt de mogelijkheid aan peuters van 2½  tot 4 jaar om op een leuke en verantwoorde 
manier in contact te komen met leeftijdgenootjes en met ze te spelen in groepsverband. De voorschool 
maakt ook onderdeel uit van unit 1 waardoor er een fijne doorgaande lijn is.  Peuters ontwikkelen zich 
door te spelen in een veilige,uitnodigende omgeving waar ze zich prettig voelen. Dit laatste is voor de 
pedagogisch medewerksters erg belangrijk, omdat veiligheid de basis is voor een kind om zich te 
kunnen ontwikkelen. Veiligheid wordt o.a. geboden door gedurende de dag vaste momenten in te 
bouwen die voor het kind heel herkenbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het steeds terugkerende 
welkomstliedje wanneer de kinderen op school komen. Er wordt door de pedagogisch medewerksters 
ingespeeld op de belevingswereld en interesses van de peuters en er wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheden van de kinderen. Bij de peuters werken we meestal samen met de rest van unit 1 aan 
dezelfde thema’s en maken we gebruik van de methode ‘Piramide’. De schooltijden zijn van 8.45-11.15 
uur en van 13.15-15.45 uur. In principe komt uw kind twee dagdelen naar de voorschool. De 
ouderbijdrage is € 45 per maand via automatische incasso of  € 47,50 per maand bij betaling per 
overschrijving. Voor een beperkt aantal ouders geldt een subsidieregeling van de overheid. Zij betalen € 
10 per maand.In iedere groep zitten maximaal 16 peuters.Meer praktische informatie kunt u ook in de 
speciale folder van “Voorschool OBS De Duizendpoot” vinden, in onze kalender of op onze website.

2.4 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.
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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.

Na een samenvoeging van twee scholen afgelopen jaar is ons team enorm gegroeid. We hebben dit jaar 
al veel stappen gezet en zijn nu onder andere aan het bekijken welke specialismen we onder ons 
hebben in het team en hoe we die in willen gaan zetten in de toekomst. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 16

Intern begeleider 8

Rekenspecialist 6

Specialist hoogbegaafdheid 10

Cultuurcoördinator 4

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op obs De Duizendpoot werken we met Kids' Skills. Dit is een methodiek die uitgaat van het positieve. 
Wij benaderen kinderen positief en stellen regels/afspraken ook positief. Bij de start van een schooljaar 
worden er in iedere groep afspraken gemaakt die gelden in de klas maar ook in de school. Deze hangen 
het gehele jaar in de klas en daar wordt regelmatig op teruggepakt. 

Gedurende het jaar wordt er aan verschillende klassikale vaardigheden gewerkt. Waar nodig kan dit 
ook een individuele vaardigheid zijn, deze wordt dan samen met het kind bedacht.  

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.
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De enquêtetool van vensters wordt ingevuld door alle leerlingen van groep 6 t/m 8. Bij groep 5 wordt 
jaarlijks de Saqi afgenomen. Naar aanleiding van deze uitkomsten wordt er gekeken of er 
vervolgstappen nodig zijn. Vanaf de voorschool t/m groep 4 wordt de kijkregistratie ingevuld. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van Vugt - Fassaert. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Hulst / Coomans. 
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Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Ondanks alle zorg die door 
ons aan u en uw kind wordt besteed,kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent, dat u een conflict 
heeft of dat uw kind zich niet veilig voelt. In dat geval is het in eerste instantie de bedoeling dat u 
probeert om in overleg met de leerkracht van de basisgroep tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, 
dan is de directie van de school graag bereid om te bemiddelen. 

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en 'overige' 
klachten. Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/ 
geweld/pesten. De overige klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van 
leerlingen,toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen of de schoolorganisatie. 

'Overige' klachten:de interne klachtencommissie We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste 
instantie naar de betrokkene(n) gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u 
bij de directie van de school terecht. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u het bevoegd gezag (het 
bestuur) inlichten. Het bevoegd gezag zal samen met u naar een oplossing zoeken. 

Interne vertrouwenspersoon

Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op een van de interne vertrouwenspersonen. Zij zijn of 
worden opgeleid om niet zelf te handelen, maar u te helpen de juiste stappen te laten nemen.  

Externe vertrouwenspersoon 

Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er ook met de directie niet uit komt, kunt u 
een beroep doen op onze klachtenregeling.Ook kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief in 
hun mailbox. Deze nieuwsbrief staat ook op onze website. Deze wordt wekelijks bijgehouden. Verder 
hebben alle ouders toegang tot een digitaal ouderportaal waar ouders een inlogcode voor krijgen bij 
aanmelding op de basisschool. Verder kunnen ouders uiteraard altijd contact opnemen met de school. 

Ouders zijn erg belangrijk binnen de school. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding, het onderwijs en het welzijn van de kinderen. Het is daarom voor ouders belangrijk goed op 
de hoogte te zijn wat hun kinderen op school meemaken. De school wil ook graag op de hoogte zijn van 
wat thuis speelt, zodat daar ook rekening mee gehouden kan worden in de klassensituatie. 
Wij blijven graag regelmatig in gesprek met de ouders over hun kind. Jaarlijks zijn er minimaal 3 
contactmomenten. Daarnaast zijn ouders altijd welkom om langs te komen bij de groepsleerkracht. 

Ouders actief binnen het onderwijs! Dit vinden wij belangrijk! Daarom vinden wij het erg fijn dat wij 
ieder schooljaar bij bepaalde activiteiten weer terug kunnen vallen op ouderhulp. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Musical / Eindfeest

• Pasen

• Sportdag

• Kerst

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
• Klankbordgroep

Onze school heeft een actieve Ouderraad. Zij organiseren in samenwerking met leerkrachten feesten 
zoals Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest maar bijvoorbeeld ook de schoolreis. Er zijn regelmatig ouders 
betrokken bij de school. Bijvoorbeeld bij knutselactiviteiten, er zijn wekelijks voor iedere groep 
bibliotheekouders, ze gaan mee bij uitstapjes/excursies en in de onderbouw zijn er wekelijks 
voorleesouders en computerouders. Ook wordt de overblijf geregeld door een groep ouders. Het werkt 
erg fijn dat ouders zo actief betrokken zijn bij de school. 

Naast al deze zaken is er ook een actieve oudergeleding in de medezeggenschapsraad van de school. 

van het bestuur,De heer dr. drs. Leo Ligthart Postbus11654801 BD  Breda Tel.(06) 51309909 Fax(0162) 
490507 E-mail: drligthart@delta-onderwijs.nl

De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen en helpt u bij het indienen van een klacht bij het 
bestuur. Het bestuur is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van de landelijke 
besturenorganisaties. U kunt met klachtmeldingen over seksuele intimidatie,seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal 
tarief). Er bestaat ook een landelijke klachtencommissie voor het onderwijs, Onderwijsgeschillen in 
Utrecht.
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• Sinterklaas

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

Het jaarlijkse schoolreisje en het schoolkamp in groep 8 vallen niet binnen de vrijwillige ouderbijdrage. 
Hier wordt een apart bedrag voor gevraagd. 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch ziekmelden of via het ouderportaal. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van 
geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat 
uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Schoolongevallenverzekering   De Ouderraad heeft ook dit schooljaar voor alle kinderen een 
schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verzekeringsmaatschappij "De Goudse". Deze verzekering 
geldt van huis naar school en tijdens alle activiteiten onder begeleiding van de school. Alle hulpouders 
zijn meeverzekerd, ook de overblijfouders. Schade aan materiële zaken (kapotte broeken, “lijm” truien, 
enz.) vallen niet onder de verzekering. De school kan alleen aansprakelijk gesteld worden als er sprake 
is van nalatigheid, bijvoorbeeld een onveilige situatie, die in het kader van de Arbo-wet voorkomen had 
moeten worden. Ouders die dit willen, kunnen zelf een aanvullende verzekering afsluiten voor een 24-
uurs dekking gedurende het hele schooljaar, een zogenaamde "jeugdongevallenverzekering". Naar 
premiebedragen en de diverse dekkingen, kunt u informeren bij uw eigen assurantieadviseur. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Verlof aanvragen gaat via een formulier of via het ouderportaal.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De opbrengsten van de vakken worden door iedere leerkracht vanuit LOVS doorgegeven aan de IB'er. 
Deze resultaten worden onder andere besproken tijdens groepsbesprekingen en hierbij wordt gekeken 
welke acties hierop moeten worden genomen. Deze eventuele interventies worden door de 
groepsleerkrachten in de klassen uitgevoerd om de tussenresultaten te verbeteren. 

Een keer per jaar worden de opbrengsten/tussenresultaten gezamenlijk besproken in het gehele team. 

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Vanaf schooljaar 2016/2017 hebben wij als school er voor gekozen om als eindtoets de IEP toets af te 
nemen.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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 voorgezet 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 2016-2017?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 15,6%

vmbo-k 15,6%

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

vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t / havo 22,2%

havo 13,3%

vwo 8,9%

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.

Oplossingsgericht leren denken

Positieve benaderingIedereen is welkom!

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De sociaal- emotionele ontwikkeling is de basis voor het goed functioneren op school. Een goede sfeer 
werkt preventief en voorkomt/vermindert pestgedrag. Aan een goede sfeer moet dagelijks worden 
gewerkt vinden wij.

Hierbij gebruiken we de uitgangspunten van Kids’Skills: de aandacht wordt verlegd van een probleem 
naar een vaardigheid die het kind aan zou kunnen leren en waardoor het probleem wordt opgelost. Het 
kind staat centraal en het kind wordt uitgenodigd mee te denken welke vaardigheid hij of zij 
zou kunnen leren. De wijze waarop het kind ondersteund wordt bij het aanleren van de 
nieuwe vaardigheid heeft een coachend karakter en wordt gedaan vanuit het systeem rondom het kind.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Om kinderen te kunnen volgen in hun ontwikkeling op het gebied van SEO gebruiken we voor de 
jongste kinderen de observaties van KIJK!. Voor unit 3 en 4 gebruiken we de SAQI schoolvragenlijst. De 
School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een 
leerling de school ervaart. De Saqi meet de motivatie voor de schoolvakken, de tevredenheid met 
school ,het zelfvertrouwen en de kansschatting op pesten of gepest worden. De kinderen vullen via 
internet zelf de vragen in. 

Kinderen die extra aandacht nodig hebben komen in het groepsplan.

5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteit is een breed begrip. Belangrijk vinden wij de manier waarop een kind zich tijdens zijn 
schooltijd ontwikkelt. Met onze manier van onderwijs willen wij onze ambitie van ‘onderwijs op maat’ 
waarmaken. Om dit te kunnen bereiken evalueren wij onze manier van werken voor elke vakantie en 
evalueren we de leerdoelen na iedere periode met de kinderen. Daarnaast maken wij als school steeds 
analyses van de opbrengsten van ons onderwijs en stellen ons onderwijs bij op basis van deze gegevens. 
Het doel hiervan is dat we de opbrengsten steeds willen verbeteren.   Teamteaching Binnen de units is 
er veel overleg en wordt de manier van lesgeven geëvalueerd met elkaar en daarnaast geëvalueerd met 
diverse externen, hierdoor kunnen we elkaar tot een hoger niveau brengen. Verder komen de IB’er en 
directie jaarlijks observeren om deskundigheid uit te wisselen. Met het digitale systeem IRIS-Connect 
kunnen leerkrachten ook digitaal filmpjes van het onderwijs met elkaar delen en elkaar van tips 
voorzien.   Tevredenheidsonderzoek Tweejaarlijks wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
onder ouders, leerkrachten en kinderen. Aan de hand van deze gegevens worden waar mogelijk 
stappen ondernomen om het onderwijs op Obs de Duizendpoot te verbeteren.   

Schoolverlaters enquête Door contact met de voorgezet onderwijsscholen en de schoolverlaters 
enquête (wordt om het jaar afgenomen) onder oud-leerlingen wordt geprobeerd de stap van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs zo klein mogelijk te maken.   

Inspectie   Scholen dienen aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarom wordt onze 
school zo nu en dan door een rijksinspecteur bezocht. Deze komt kijken of alles op school aan de 
wettelijke voorschriften voldoet. Het laatste inspectierapport is te lezen via de website 
www.scholenopdekaart.nl .   

Verbetertraject 2017-2018   In een jaarplan beschrijven wij de beleidsvoornemens voor het komende 
schooljaar. Een aantal zaken die we het komende schooljaar aan gaan pakken zijn: 

§  Aan de slag met een unitoverzicht en gezamenlijke werkplannen binnen de unit 

§  We gaan onze rapporten onder de loep nemen en opzoek naar een rapportage systeem wat beter bij 
onze visie past. 

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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§  We gaan een nieuwe taal- / spellingmethode in gebruik nemen   

Leerlingenraad   Een aantal leerlingen uit unit 3 en 4 vormen samen de leerlingenraad. De 
leerlingenraad is de spreekbuis namens de leerlingen. Zij mogen aangeven wat er speelt op school en 
welke zaken zij wellicht anders zouden willen zien. De raad bestaat uit vier leerlingen per unit vanaf unit 
3, dit betekent dus acht leerlingen. Juf Ilona, juf Miranda en meneer Patrick begeleiden deze 
leerlingenraad. Zij komen ongeveer een keer per maand met de leerlingenraad bij elkaar dit zal zijn na 
schooltijd (15.30 uur tot 16.00 uur). 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKO, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

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 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:30  - 12:30 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:45 08:45 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Woensdag: Middag vrij
Vrijdag: Unit 1 en 2 op vrijdagmiddag vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek Unit 1 alle dagen

Gymnastiek Unit 2 dinsdag

Gymnastiek Unit 3 donderdag

Gymnastiek Unit 4 maandag / vrijdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2018-2019

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 13 oktober 2018 21 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 06 januari 2019

Voorjaarsvakantie 23 februari 2019 03 maart 2019

Meivakantie 27 april 2019 05 mei 2019

Zomervakantie 06 juli 2019 18 augustus 2019

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en ouders van school, in 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKO, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten 
aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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