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In deze schoolgids geven we je een beeld van dat wat wij doen en belangrijk vinden op onze school. De 
gids is bedoeld voor ouders die kinderen op onze school hebben, voor ouders van toekomstige 
leerlingen en alle andere belangstellenden.

In het schooljaar 2019 – 2020 geven we weer met veel plezier samen vorm aan onze opdracht:

‘Op De Duizendpoot kan en mag ik me ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van mezelf, in een veilige 
omgeving, op mijn eigen-wijze, om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.' 

Deze schoolgids staat weer vol informatie, maar de Duizendpoot moet je eigenlijk 'voelen'. Daarom 
nodigen we je van harte uit een bezoek te brengen aan onze school. We leiden je met veel plezier rond.

We kijken uit naar een mooi schooljaar!

Namens team en directie,
Nicole Hanegraaf
clusterdirecteur

Voorwoord
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Contactgegevens

OBS De Duizendpoot
Willem Dreeslaan 1
4908CA Oosterhout

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

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

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

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

302

2018-2019

WD 3
Willem Dreeslaan 3
4908CA Oosterhout
 0162428817

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Delta Onderwijs
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 4.109
 http://www.delta-onderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans.

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.
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Kernwoorden

We doen het SAMEN

We zijn NIEUWSGIERIG We VERTROUWEN elkaar

We zijn UNIEK ONTWIKKELING centraal

Missie en visie

Op eigen wijze de wereld in

We mogen en kunnen ons ontwikkelen tot de beste versie van onszelf;
in een veilige omgeving, ieder op eigen wijze,
om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. 

We willen als school een oefentuin zijn voor het leven waar kinderen, ouders en professionals samen 
vorm geven aan de toekomst doordat elk kind zich binnen een uitnodigende, betekenisvolle omgeving 
mag ontwikkelen tot de beste en mooiste versie van zichzelf.

Het kind dat onze school verlaat heeft zich vaardigheden eigen gemaakt om onze wereld mee vorm te 
geven. Hij heeft vertrouwen in wie hij is en wat hij kan. Hij heeft geleerd zichzelf te sturen en 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en die van zijn omgeving.

Visie
Op onze school gaan we ervan uit dat kinderen verschillen, maar dat elk kind van nature nieuwsgierig is 
en plezier heeft in leren. We willen uitgaan van deze natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid bij 
het ontwerpen en vormgeven van ons onderwijs en gaan steeds uit van wat het kind wél kan.   

Binnen de hele school werken we vanuit kernconcepten. Het werken met kernconcepten is een aanpak 
voor wereldoriëntatie die veel ruimte laat voor leerkrachten en kinderen, maar waarbij wel doelgericht 
gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar 
samenhangende clusters van inzichtdoelen. Deze doelen dekken samen de kerndoelen voor 
wereldoriëntatie en andere op inzicht gerichte kerndoelen. Op basis van deze doelen richten 
leerkrachten (en kinderen) de leeromgeving in met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en 
leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden en creatieve 
vakken geïntegreerd en worden rekenvaardigheden toegepast.

Voor jonge kinderen is spel daarbij de leidende activiteit. Jonge kinderen doen niets liever dan spelen 
en spel biedt volop ontwikkelingskansen. We verbinden lezen, schrijven, rekenen aan spel en zorgen 
voor betekenisvolle thema's en een uitdagende speel-/leeromgeving. 

Voor de oudere kinderen staat de onderzoeksactiviteit centraal. 

Vanuit onze visie geloven we ook dat we kinderen de meeste kansen bieden om optimaal en breed te 
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kunnen ontwikkelen als we als kinderen, ouders en professionals optimaal samenwerken en we ons 
samen verantwoordelijk voelen. Samen creëren we een krachtige omgeving waarin spelen, leren, 
ontdekken en ontspannen samengaan. We halen de buitenwereld naar binnen en er is ruimte voor de 
eigen sociale wereld van kinderen.  

Prioriteiten

Een aantal jaren geleden heeft het team van De Duizendpoot gekozen voor een vernieuwing van haar 
onderwijs, vanuit de wens beter tegemoet te kunnen komen aan de verschillende behoeften van de 
kinderen. Uit verschillende (tussen-)evaluaties kunnen we constateren dat we mooie ontwikkelingen 
zien, maar ook dat een aantal zaken duidelijk om verbetering vragen. In het schooljaar 2018 -  2019 
hebben we een aantal zaken nog wat scherper geanalyseerd en dit heeft geleid tot ambities en een 
ontwikkelagenda voor 2019 - 2020. De basis hiervoor vormen de posters ‘Zo leven wij’ en ‘Zo leren wij’. 

We realiseren onze ambities onder andere door het gebruik maken van ieders kwaliteiten, ervaringen 
en talenten ten behoeve van het geheel en huren expertise in waar we dit nog wenselijk/nodig 
vinden. Wat betreft werkwijze maken we gebruik van oplossingsgericht denken en de kracht van het 
gezond verstand: 

1. Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders;
2. Als iets wel (of beter) werkt, doe er meer van;
3. Als iets blijkt te werken, leer het van/ aan iemand anders. 

Ieder voelt zich gehoord, gezien en fijn

Oktober 2019
- We kennen ieder kind in de basisgroep en weten wat het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen 
tot de mooiste versie van zichzelf; 
- De eigen basisgroep is de veilige plek voor ieder kind;
- We hebben geordende en opgeruimde basisgroep-ruimten, waar verschillende materialen en 
middelen (gerelateerd aan de doelen) eenvoudig beschikbaar zijn.

Januari 2020
- We werken in het hele gebouw vanuit vaste ritmes en routines;
- De notitie ‘Thuis op De Duizendpoot – beleidsnotitie voor een veilige school’ is geïmplementeerd.

Juni 2020
- Diverse uitdagende basishoeken/ ruimten zijn ingericht waar kinderen op hun eigen-wijze kunnen 
spelen, onderzoeken en ontdekken.
- We hanteren bij het werken aan de kernconcepten in het hele gebouw dezelfde fasen;
- De sturing door het kind bij het werken met kernconcepten is versterkt;- Ouders, kinderen en 
medewerkers geven de school een 7,5 (tevredenheidsmeting).

Ontwikkeling staat centraal
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oktober 2019
- We hebben van ieder kind de actuele ontwikkeling in beeld en kennen de zone van naaste 
ontwikkeling;
- We kennen ieder kind in de basisgroep en weten wat het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen 
tot de beste versie van zichzelf (behoeften);
- We werken vanuit een stevige basis voor de kernactiviteiten ‘Zo doen wij dat!’

Januari 2020
- Ouders, kind en leerkracht formuleren ambities voor de volgende periode;
- We zien dat de creativiteit van kinderen versterkt is (oa kernconcepten). 

Juni 2020
- Alle leerjaren scoren rond het landelijk gemiddelde op de Cito (rekenen, begr lezen, spelling);
- Van unit 2 en 3 leest 80% van de kinderen een half jaar boven leeftijdsniveau (AVI);
- Ieder kind ontwikkelt zich naar vermogen, waarbij we hoge verwachtingen hebben;
-  Ouders geven de school minimaal een 7,5 voor het onderwijsleerproces (tevredenheidsmeting).

Heldere communicatie

Oktober 2019
- Medewerkers en ouders kunnen de informatie die zij zoeken (eenvoudig) vinden;
- De doelen per segment zijn helder voor ieder en communiceren we per periode met ouders;
- De doelen per kernconcept zijn helder voor ieder en communiceren we per periode met ouders. 

Januari 2020
- We spreken dezelfde taal en communiceren vanuit deze gezamenlijke taal;
- Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en hebben daar een goed beeld van.

Juni 2020
- Ouders geven de school een 7,5 voor communicatie (tevredenheidsmeting).

Identiteit

Openbare basisschool De Duizendpoot is een middelgrote school voor kinderen van 2,5 – 12 jaar in de 
wijk Dommelbergen in Oosterhout. Een aantal jaren geleden heeft de school gekozen voor een nieuwe 
richting. Reden hiervoor was dat de school toe was aan een vernieuwingsslag om antwoord te kunnen 
geven op de vraag die de samenleving aan het onderwijs op dit moment stelt.

We hebben gekozen voor de ontwikkeling naar onderwijs ten behoeve van een brede persoonsvorming 
waar maatwerk steeds meer de standaard is.  We willen als school een oefentuin zijn voor het leven en 
een afspiegeling van ‘de wereld’. Een plek waar kinderen, ouders (en wijkbewoners) elkaar ontmoeten, 
waar iedereen erbij hoort en waar je je ‘thuis’ voelt.  

Identiteitsvorming zien we als belangrijke opdracht voor het onderwijs. We gebruiken onder andere 
cultuureducatie (kerndoel 54, 55, 56) als middel en zetten in op 
het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen van kinderen en volwassenen. 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 
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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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We hebben de school verdeeld in 3 units. Elke unit heeft een vast team van leerkrachten en 
ondersteuners. 

Unit 1 
Bestaat uit diverse voorschoolgroepen (peuteropvang), 4 groepen 1-2 en 2 groepen 3

Unit 2
Bestaat uit 2 groepen 4 en 3 groepen 5-6

Unit 3
Bestaat uit 3 groepen 7-8

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

Binnen de stichting hebben we ervoor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de 
vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen dan ook intern opgelost. 
Dit kan in verschillende vormen uitgevoerd worden. Zoveel mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden, 
behoeften van een groep (of individuele kinderen) en de lengte van het verlof. Voor kinderen blijkt het 
fijn dat er een (vaste) medewerker is die de groep overneemt bij verlof van de eigen leerkracht. In 
bepaalde omstandigheden doen we een beroep op de vervangingspool In het uiterste geval (en na 
toestemming van het bestuur) kunnen kinderen naar huis gestuurd worden. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Rust, Ritme en Regelmaat
We kiezen ervoor elke dag hetzelfde ritme te hanteren. Een vast ritme geeft duidelijkheid en draagt bij 
aan een fijne pedagogische basis. Afwijking van dit ritme gebeurt bij hoge uitzondering en ‘bijzondere’ 
activiteiten vinden in principe plaats op de middagen. 

Blokken

De dagindeling voor deze groepen geeft aan dat er een goede opbouw en afwisseling van activiteiten 
plaats vinden.Het gaat er om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare tijd om te gaan. Daarom zijn de 
activiteiten in de grote kring beperkt in tijd; belangrijk is dat alle kinderen betrokken kunnen zijn. 
Onnodig wachten willen wij voorkomen. 

Het gaat er om zo efficiënt mogelijk met de tijd om te gaan. Daarom zijn de activiteiten in de grote 
kring of louter klassikale verbale instructie beperkt in tijd. Wel start elke activiteit klassikaal, gevolgd 
door werken in kleine groep of individueel met tot slot weer een gezamenlijk moment. We plannen wel 
grotere eenheden van activiteiten zodat het aantal overgangen beperkt blijft. Door samenhang tussen 
activiteiten aan te brengen bevorderen wij betrokken kunnen zijn ( concentratie) en dieper leren. 

Globaal dagritme

- inloop
- start dag + lekker lezen
- startkring- TaalTijd
- BuitenTijd
- RekenTijd
- Reflectiekring

lunch

- Unitlezen
- ThemaTijd (Kernconcepten)
- Reflectiekring
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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

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 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Ons atelier
• Kook atelier
• Eureka atelier
• Kunst atelier
• Werk ateliers

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

UNIT 1

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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In unit 1 hebben we 7 basisgroepen: 2,5 – 4 jaar, 4 - 6 jaar en 6 – 7 jaar (voorschool, 4x groep 1-2 en 2x 
groep 3) 

Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de 
wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen.  Vanuit het 
spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten of begeleiders mogelijkheden op om het spel te 
verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak 
onderzoeksvragen over de echte wereld.  

Bij de onderbouw staat spel als ontwikkelingsinstrument centraal. Niet alleen omdat jonge kinderen 
niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en 
ontwikkelingsprocessen. Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, 
te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge 
kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te 
stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.   

We willen graag dat we spel steeds kunnen verdiepen en werken daarom thematisch in periodes van 4-
6 weken.

Voor de doorgaande lijn in wereldoriëntatie doelen maken we in de hele school gebruik van de 
methodiek kernconcepten. We hanteren de leer- en ontwikkelingslijnen van KIJK! en TULE voor onze 
doelen en gebruiken de methode Piramide als bron voor het vormgeven van de thema’s. 
Hieraan verbinden we de methodiek voor lezen (Basisontwikkeling, gecombineerd met José Schraven) 
en rekenen (Pluspunt).   

We volgen ontwikkeling met KIJK! voor de 2,5 tot 4 jarigen. Voor de leerlingen vanaf 4 jaar zijn deze 
verwerkt in MijnRapportfolio.  

Basisgroep 2,5 – 4 jaar 
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 beroepskrachten 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.

Dagritme 
De allerjongsten worden tussen 8.35 en 8.45 uur verwelkomd in hun eigen ruimte door onze 
beroepskrachten.  Deze ruimte biedt een veilig en vertrouwde omgeving, waar de beroepskrachten de 
kinderen liefdevol ontvangen. Om 8.45 uur start de dag met een muziekje en sluiten de deuren. Als 
de muziek start gaan we beginnen. Het is de bedoeling dat ouders bij aanvang van de muziek rustig 
naar buiten gaan. 

We werken met groepen van maximaal 16 kinderen.   

Wij houden een dagritme aan met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. De ritmes en routines 
zijn daarmee voorspelbaar en vertrouwd.   Daarnaast is het belangrijk dat de peuters ruimte krijgen hun 
grenzen te verleggen, uitgedaagd worden om volgende stappen te zetten vanuit een veilige 
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gehechtheid.         

Kindkenmerken en activiteiten 
Iedere uitdaging is nieuw, leuk en de moeite van het onderzoeken waard. Zélf willen doen is het 
sleutelwoord. We geven de kinderen de ruimte om op onderzoek uit te gaan in een krachtige omgeving 
waar spelen, leren, ontspanning en inspanning hand in hand gaan.  Ons uitgangspunt is dat kinderen 
van nature nieuwsgierig en leergierig zijn en dat kinderen veel van elkaar leren. 

Er wordt door de pedagogisch beroepskrachten 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 andere kinderen van unit 1 aan dezelfde thema’s en maken we voor de 
invulling gebruik van het kernconcept waar de hele school mee werkt, waarbij we voor de invulling 
gebruik maken van de methode ‘Piramide’. 

De opvangtijden zijn van 8.45-11.15 uur en van 13.15-15.45 uur. In principe komen onze peuters twee 
dagdelen naar de voorschool. Via inschrijven voorschool kun je een inschrijfformulier vinden.  

Basisgroep 4 – 6 jaar   
Dagritme Vanaf 8.35 uur gaan de deuren open en komen de kinderen (en eventueel hun ouders) via hun 
eigen ingang naar binnen. Om 8.45 uur start de dag met een muziekje en sluiten de deuren. Als 
de muziek start gaan we beginnen. Het is de bedoeling dat ouders bij aanvang van de muziek rustig 
naar buiten gaan. 

Om de dag rustig te starten is het tot 9.05 uur rustig in ons gebouw. Er wordt niet gelopen en gepraat. 

Kindkenmerken en activiteiten 
Het contact met andere kinderen wordt steeds belangrijker op deze leeftijd. Kinderen bewegen meer 
van “naast elkaar” naar “met elkaar”. Vriendschappen gaan zich ontwikkelen. Kernbegrippen zijn 
fantasiespel, rollenspel, verhalen, muziek, de mogelijkheid om allerlei sociale rollen te vervullen. 
Kinderen ontwikkelen moreel besef.  Construeren krijgt vorm, door tekenen, bouwen, iets maken. 
Kinderen gaan ervaren hoe materiaal werkt en leren van basisvaardigheden die je toegang verschaffen 
tot de wereld: schrijven, rekenen en lezen. Daarnaast leren kinderen initiatieven te nemen en te gaan 
spelen. Ze worden doelgericht en moedig. 

Hier begeleiden we interacties tussen kinderen, bieden educatieve- en emotionele ondersteuning. Dit 
in een krachtige leeromgeving die maximale kansen biedt aan jonge kinderen om zich op breed terrein 
te ontwikkelen.   

Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de 
wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen. Hiervoor 
kunnen ze bijvoorbeeld terecht in verschillende uitdagend ingerichte hoeken. 

Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten en pedagogische beroepskrachten 
mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. 
Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld. Eten en drinken doen we 
samen met elkaar. Tijdens het eten wordt er gekletst en is er ruimte voor ontspanning. Buiten spelen 
we en leren we van elkaar. We spelen met andere groepen samen. We leren rekening te houden met 
elkaar en afspraken te  maken over veilig en gezellig spelen.  

13

http://www.delta-onderwijs.nl/voorschool.html


14



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.

We streven op onze school naar onderwijs waar elk kind welkom is en mee kan doen. Samen met 
ouders en specialisten zoeken we naar manieren om te voldoen aan de (specifieke) 
ondersteuningsbehoeften van elk individueel kind. 

Zorg- of probleemkinderen bestaan op onze school niet. We zien het wel "onze zorg" als het ons niet 
voldoende af te stemmen op de behoeften die een kind heeft om tot ontwikkeling te komen. We gaan 
dan in de zorgprocedure over naar het volgende ondersteuningsniveau. 

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

Samen verantwoordelijk
Als een kind zich onveilig voelt door het gedrag van een ander kind, werken we vanuit de 
oplossingsgerichte methodiek: No blame. Dit kan door de leerkracht gedaan worden of door een 
andere professional in of buiten de school. 

De aanpakHet kind wat zich onveilig voelt wordt gevraagd wie zij/hij moeilijk vindt om mee op te 
schieten, wie er verder aanwezig zijn als ze dingen moeilijk vindt en wie als vrienden ervaren worden. 
Over het concrete voorval wordt niet of zo min mogelijk gesproken. We plaatsen ook niemand in een 
hokje als ‘pester’ of ‘slachtoffer’.
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Het kind wat zich onveilig voelt wordt gerustgesteld en er wordt verteld dat het groepje kinderen van 
wie de namen zijn gegeven zal worden gevraagd mee te helpen het kind zich weer fijn te laten voelen. 
Het kind krijgt daarbij de opdracht goed op te letten wat er beter gaat zodat een week later 
geëvalueerd kan worden.  

Vervolgens wordt de steungroep samengesteld uit 5-8 kinderen. De groep wordt afzonderlijk gezien en 
eenvoudig gevraagd te helpen het doelkind zich fijn te laten voelen op school. Ze worden gevraagd met 
suggesties te komen van kleine dingetjes die ze kunnen proberen en over een week terug te komen om 
te vertellen wat gelukt is.  De ouders die het meest betrokken zijn bij deze interventie worden hiervan 
op de hoogte gesteld en de ervaringen van de aanpak worden besproken. 

In het evaluatiegesprek wordt het doelkind gevraagd wat er beter ging en wordt hij/zij geprezen voor 
hoe hij/zij met de situatie omging. In de aparte groepsbijeenkomst die volgt vertelt eenieder wat gelukt 
is. Iedereen wordt bedankt en gecomplimenteerd voor hun succes. De groep als geheel wordt 
gecomplimenteerd voor het succes.  

Als nog niet iedereen vindt dat het doelkind gelukkig genoeg is, wordt een nieuwe bijeenkomst 
afgesproken.  

De steunkinderen genieten van de ervaring en voelen zich belangrijk. Resultaten zijn snel en blijvend. In 
80% van de gevallen is er onmiddellijk succes. Ervaringen deelt de betreffende leerkracht binnen de 
unit en het hele team.  

Ondersteuning van een kind wat zich onveilig voelt door het gedrag van een ander
De begeleiding van een kind wat zich niet veilig voelt in onze school vinden we van groot belang. Het 
kind heeft recht op professionele aandacht vanuit de school. Naast het voorkomen van nieuwe 
ongewenste ervaringen staat het verwerken van de ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door:

- Incidentele en vaste momenten voor gesprekken met een vertrouwenspersoon, bij voorkeur de 
mentor van het kind, waarin het kind gevraagd wordt naar de gewenste vooruitgang. Het doel is 
tweeledig: zowel het signaleren van nieuwe prikkels als het verwerken van de eerdere ervaringen;
- Inzetten van de methodiek Kids’ Skills om het kind nieuwe vaardigheden aan te leren;
- Ook een optie is een schriftelijke verwerking door het kind. Het kind krijgt de beschikking over een 
“verwerkingsschriftje” dat op elk gekozen moment door het kind kan worden ingevuld in en buiten de 
reguliere schooltijd om. Het gaat hier om een vertrouwelijk instrument van kind en leerkracht. Het kind 
krijgt op die manier de gelegenheid de negatieve ervaringen van zich af te schrijven/tekenen. 

Let op: het is van belang goed te zoeken naar een balans tussen enerzijds erkennen van het gevoel van 
onveiligheid en verwerking hiervan, maar het is anderzijds ook vooral van waarde om te vieren wat lukt. 
Om successen te borgen. Wat je aandacht geeft groeit. Zo ook de eigenwaarde van kinderen.

Ondersteuning van het kind wat gedrag laat zien waardoor anderen zich onveilig voelen
Ook de begeleiding van een kind wat zich niet ‘het goede’ doet vinden we van groot belang. Het kind 
heeft recht op onze hulp en ondersteuning om de beste en mooiste versie van zichzelf te kunnen zijn. 

- Incidentele en vaste momenten voor gesprekken met een vertrouwenspersoon, bij voorkeur de 
mentor van het kind, waarin het kind gevraagd wordt naar de gewenste vooruitgang en waarin 
successen gevierd worden;
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- Inzetten van de methodiek Kids’ Skills om het kind nieuwe vaardigheden aan te leren;
- Als het ongepaste gedrag niet verbetert, wordt door de mentor (via de intern ondersteuner) aan het 
ondersteuningsteam van De Duizendpoot gevraagd mee te denken en worden samen interventies 
geformuleerd. Naar aanleiding hiervan kan de GGD en/of sociaal wijkteam betrokken worden. 

NB. Als we signalen krijgen dat een kind zich onveilig voelt op onze school, bespreken we dit direct met 
ouders en betrekken hen in het hele proces tot het kind zich weer fijn voelt. Daarna vragen we ouders 
mee alert te zijn op eventuele nieuwe signalen en dit direct te melden. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.
De enquêtetool van vensters wordt ingevuld door alle leerlingen van groep 6 t/m 8

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. den Ridder, Blommaert, Woestenberg, van Gils, van 
Eijk. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Coomans, Blommaert, Kalkman, van Eijk. 
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Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Ondanks alle zorg die door 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

We vinden een goede communicatie met ouders belangrijk. Ouders worden geïnformeerd over de 
ontwikkeling van hun kind middels MijnRapportfolio en gesprekken (onder andere de zogenaamde 
driehoekgesprekken tussen kind, leerkracht en ouder).

Alle ouders hebben toegang tot een digitaal ouderportaal waar ouders een inlogcode voor krijgen bij 
aanmelding op de basisschool. Hier ontvangen ouders wekelijks updates over de groep van hun kind, 
krijgen zij algemene informatie over de school binnen, zijn foto's te zien van activiteiten en kunnen zij 
contact opnemen met de leerkracht. Uiteraard kunnen ouders altijd contact opnemen met de school.

Een partner ben je niet, maar word je

"Als ouders zich – al dan niet samen met hun kind – oriënteren op de keuze voor een school of als ze 
kiezen voor een school, dan is er van enig partnerschap nog geen sprake. Zo’n partnerschap ontwikkel 
je, vervolgens onderhoud je of bouw je de relatie uit, en tenslotte bouw je het partnerschap weer af 
tegen de tijd dat het kind de school verlaat.

En dat doe je op basis van het besef dat je een gezamenlijk belang hebt, vanuit een positieve 
grondhouding met respect voor elkaars opvattingen en begrip voor elkaars positie, en – als het goed is 
– met een groeiend vertrouwen."

Partnerschap is geen doel op zich, maar staat in dienst van een drietal doelen: 
- pedagogisch doel: realiseren van enige afstemming in het opvoedend denken en handelen c.q. in de 
benadering van kinderen, thuis en op school; 
- organisatorisch doel: optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en 
gemeenschap, mede door de inbreng van ouders; 
- democratisch doel: informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school en 
afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de ouders.

Samen werken en samen zorgen
Ouders krijgen op onze school de ruimte om de ontwikkelingen binnen de school mee vorm te geven en 
de gezamenlijke ambities in het belang van een optimale en brede ontwikkeling van de kinderen waar 
te maken.   We zien het samenwerken met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht 
te laten komen. Ieder draagt vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale 
ontwikkeling van het kind.    

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Klankbordgroep

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' klachtende 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 vertrouwenspersoonOuders 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 vertrouwenspersoonOp 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 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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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Musical / Eindfeest

• Pasen

• Sportdag

• Kerst

• 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. 

4.2 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.

Onze school heeft een actieve Ouderraad. Zij organiseren in samenwerking met leerkrachten feesten 
zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval maar bijvoorbeeld ook de schoolreis. Er zijn regelmatig ouders 
betrokken bij de school. Iedere groep heeft een groepsouder. Zij helpen o.a. bij het benaderen van 
ouders om in de school te komen meedoen bijvoorbeeld bij knutsel of kook activiteiten, er zijn bij 
verschillende groepen bibliotheekouders, ze gaan mee bij uitstapjes/excursies en in unit 1 zijn er 
wekelijks voorleesouders. 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 en 
klankbordgroep van de school. 
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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

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

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

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

4.3 Schoolverzekering

Delta-onderwijs heeft een WA-verzekering voor alle kinderen en medewerkers. Informatie is op te 
vragen via het hoofdkantoor. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Ouders kunnen hun kind telefonisch ziekmelden of via het ouderportaal. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof aanvragen gaat via een formulier of via het ouderportaal.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De segmenten van De Duizendpoot

De Duizendpoot bestaat uit meerdere segmenten (je zou dit ook fasen van ontwikkeling kunnen 
noemen). Bij elk segment horen doelen. 

Het onderwijs in unit 1 is gericht op het behalen van de doelen van segment 6 t/m 14.
Het onderwijs in unit 2 is gericht op het behalen van de doelen van segment 15 t/m 20. 
Het onderwijs in unit 3 is gericht op het behalen van de doelen van segment 21 t/m 24. 
Voor kinderen die zich snel ontwikkelen zijn de segmenten 25 en 26 toegevoegd.   

Ontwikkeling van kinderen gaat in verschillende fases en start al bij de geboorte. We vinden het op 
onze school belangrijk dat we aansluiten bij het actuele ontwikkelniveau van ieder kind om vanuit daar 
steeds stapjes in de ontwikkeling te kunnen maken. We sluiten dan aan bij wat het kind al kan en dagen 
het steeds uit tot ontwikkeling (en een volgend segment). 

Formatieve toetsen
We streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het individuele kind gedurende de jaren dat 
het op onze school zit (over het algemeen is dit 8 jaar in de basisschool). Dit betekent dat niet het 
leerjaar (of leeftijd) leidend is, maar de ontwikkeling van het kind zelf. We kijken bij ieder kind steeds in 
welk segment het zich bevindt. Bij elk segment horen verschillende doelen. We meten de voortgang 
regelmatig via observaties en formatieve toetsen. 

In MijnRapportfolio is voor verschillende kernactiviteiten te zien in welk segment een kind zit. Voor 
andere kernactiviteiten zijn de doelen per unit beschreven.  

Per kernactiviteit en per domein is te zien hoe het kind zich binnen zijn segment ontwikkelt:
LEERLING: als het is aangeboden/ als het kind eraan is begonnen/ als het aan het oefenen is;
PROF: als het kind het kan/ als het kind het (bijna) altijd goed doet (ongeveer 80%);
MASTER: als een kind het op meerdere gebieden toepast/ een ander uit kan leggen/ etc.

Summatieve toetsen
Twee keer per jaar nemen we daarnaast een Cito-toets af bij elk kind: in januari en in juni.  De Cito-
toetsen nemen wij af bij kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan over de onderwerpen rekenen-spelling-lezen en 
begrijpend lezen.Met de toets bekijken we of het kind scoort zoals we dit op grond van de dagelijkse 
resultaten verwachten. 

D.m.v. het maken van trendanalyses kijken we hoe we het in de verschillende units en als school doen 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waar nodig sturen we bij. Een keer per jaar worden de 
opbrengsten/tussenresultaten gezamenlijk besproken in het gehele team. 

Cito-toetsen gaan uit van het gemiddelde. Op onze school gaan we uit van de groei van het individuele 
kind. Tijdens de oudergesprekken kunnen ouders vragen om de Cito-resultaten. We bespreken de 
resultaten dan als onderdeel van de brede ontwikkeling van het kind. 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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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 voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 11,3%

vmbo-k 15,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,3%

vmbo-(g)t 18,9%

vmbo-(g)t / havo 3,8%

havo 24,5%
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vwo 15,1%

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.

We zorgen goed voor de wereld!

We zorgen goed voor de ander!We zorgen goed voor onszelf!

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op De Duizendpoot geloven we dat elk kind van nature ‘goed’ is en het goede wil doen. Bij signalen van 
gedrag wat hierbij niet passend is, hebben we als volwassenen een duidelijke opdracht. 

Op de Duizendpoot:
* Willen we dat iedereen zich veilig en ‘thuis’ kan voelen;
* Begrijpen we dat kinderen moeten léren met elkaar om te gaan;
* Oefenen we het gedrag wat past bij de samenleving waarnaar we streven; 
* Streven we ernaar dat ieder zich ontwikkelt tot de beste en mooiste versie van zichzelf;
* Geven volwassenen het goede voorbeeld.

We willen als school een oefentuin zijn voor het leven en een afspiegeling van ‘de wereld’. Een plek 
waar kinderen, ouders (en wijkbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je 
‘thuis’ voelt.Dit is voorwaardelijk aan het kunnen ontwikkelen tot je mooiste en beste versie van jezelf. 

Kinderen zijn niet alleen op de wereld, maar maken deel uit van een sociale context: de groep, de wijk, 
de samenleving. Wij willen kinderen opleiden tot burgers van één wereld!

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. De volwassenen 
bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige 
(werk)sfeer in de units en daarbuiten. Dat betekent voor het handelen van de volwassenen dat we oog 
hebben voor de individuele behoeften van elk kind. 

We gaan uit van erkende ongelijkheid. Niet de overeenkomsten, maar de verschillen tussen kinderen 
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zijn uitgangspunt van het onderwijs.

Binnen onze school streven we naar een fijn pedagogisch basisklimaat waar kinderen zich ‘thuis’ mogen (en 
kunnen) voelen. Als een kind gedrag laat zien wat zorgt voor een onveilig gevoel bij anderen (onder andere 
zogenaamd pestgedrag), zien we dit als een duidelijk signaal dat dit kind onze (extra) ondersteuning nodig 
heeft. Om de veiligheid van de andere kinderen te borgen zullen we op zo’n moment eerst helder 
begrenzen. Vervolgens werken we met een vast omschreven aanpak. 

Gedragsverwachtingen
Op De Duizendpoot vormen we samen een leefgemeenschap, waarin we met elkaar afspraken maken 
over welk gedrag we in welke situatie van elkaar verwachten: Zo doen wij dat!

Ritmes en routines
Vaste structuren, ritmes en routines zorgen ervoor dat we naar elkaar duidelijkheid en vertrouwen 
scheppen.  Zo kiezen we ervoor elke dag hetzelfde ritme te hanteren. Een vast ritme geeft duidelijkheid 
en draagt bij aan een fijne pedagogische basis. Afwijking van dit ritme gebeurt bij hoge uitzondering en 
‘bijzondere’ activiteiten vinden in principe alleen plaats op de middagen.  

In dit dagritme is ook een dagelijkse start- en reflectiekring opgenomen, waarbij het welbevinden 
centraal staat. 

Handelen medewerkers
Het handelen van de medewerkers op onze school is gericht op het realiseren van een veilige omgeving 
voor ieder, zodat ieder zich kan ontwikkelen tot de beste en mooiste versie van zichzelf. 
+ We zetten stevig in op de relatie kind – volwassene en we zorgen er als professionals voor dat we het 
kind achter de leerling zien en kennen; 
+ We vertellen -buiten de reguliere gesprekken- ouders minimaal 2x per jaar expliciet iets positiefs over 
hun kind (bewust aanspreken of bellen);
+ We maken kinderen mede-verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de groep en de school 
door samen met hen positieve gedragsverwachtingen op te stellen; 
+ Wekelijks besteden we in de groepen aandacht aan de verschillende aspecten van de sociale 
emotionele ontwikkeling. We doen dit met name door met kinderen in gesprek te gaan over gewenst 
gedrag, gewenst gedrag voor te spelen (onder andere met handpoppen) en het voorlezen en bespreken 
van passende prentenboeken.We koppelen deze aan onze gedragsverwachtingen;
+ In de individuele gesprekjes tussen kind en leerkracht van de basisgroep is de ‘gevoelde veiligheid’ van 
een kind altijd een gespreksonderwerp. Dit borgen we door samen met het kind 3 x per jaar het in 
Mijnrapportfolio ‘Hoe gaat het mij?’  in te vullen en te bespreken;
+ Expliciet wordt in de individuele gesprekjes aandacht besteed aan het ontwikkelen van een sterke 
persoonlijkheid door te benadrukken wat goed gaat en door eigen talenten in te zetten.

Samen verantwoordelijk
Als een kind zich onveilig voelt door het gedrag van een ander kind, werken we vanuit de 
oplossingsgerichte methodiek: No blame. Dit kan door de leerkracht gedaan worden of door een 
andere professional in of buiten de school. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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5.5 Kwaliteitszorg

Algemeen

Kwaliteit is een heel breed begrip. De indruk bestaat, met name door publicaties in de media, dat 
kwaliteit van onderwijs bestaat uit het aantal leerlingen dat na groep 8 naar het VWO doorstroomt of 
hoe hoog de gemiddelde Cito-score is. Deze voorbeelden zeggen ons echter weinig over de kwaliteit 
van het onderwijs.

Veel belangrijker vinden wij het hoe een kind zich gaandeweg de schooltijd ontwikkelt en of we de 
bedoeling van ons onderwijs bereiken. Deze ontwikkeling volgen we dan ook nauwkeurig en we 
analyseren steeds om ons onderwijs dagelijks te verbeteren. We gaan ervan uit dat kinderen verschillen 
en zien deze verschillen als rijkdom.

Als het ons lukt om maatwerk te leveren en elk kind ontwikkelt zich tot de beste en mooiste versie van 
zichzelf zijn wij pas tevreden.    

Met hoge verwachtingen het maximale presteren. Dat noemen wij kwaliteit leveren en daar willen we 
voor gaan.

Team als leergemeenschap
Om te zorgen dat het concept van De Duizendpoot zich blijft ontwikkelen, is het nodig een lerende 
organisatie te zijn. Een organisatie die zich in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden 
eigen maakt en zich daarmee verbetert. Samen ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren 
wordt de professionele norm in onze school. 

In de beoogde professionele cultuur zijn we op zoek naar de kwaliteiten die iemand heeft. Dat betekent 
dus dat kwaliteiten niet bestreden maar juist benut worden.We streven ernaar om binnen het team 
onze expertise te vergroten door professionals te stimuleren zich te specialiseren. Kwaliteit heeft een 
belangrijkste stem in een professionele cultuur. Kwaliteit doet ertoe. Dat betekent dat in een 
professionele cultuur het idee verlaten moet worden dat iedereen over alles moet meepraten. De 
beslissers zijn degenen die de leiding hebben over een bepaald deel of over het geheel. 

Structuur

Een professionele cultuur betekent ook iets voor de structuur van de organisatie. Waar we eerder 
werkten vanuit een meer hiërarchische structuur kiezen we nu voor een meer organische structuur, 
waarin medewerkers rondom een bepaald onderwerp bij elkaar komen, die verstand hebben van de 
zaak en die geïnteresseerd zijn.  De leiding van de school is ondersteunend aan de organisatie, is 
regisseur van processen en loopt voorop in de ontwikkeling.

Samen leren en ontwikkelen

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 kiezen niet voor een overlegstructuur, maar een werkstructuur die gericht is op verbetering en 
ontwikkeling van de dagelijkse praktijk. Verschillen van mening zullen we niet ‘dood-argumenteren’, 
maar we ondernemen actie. We zetten proeftuintjes uit en doen kleine experimenten, en op grond van 
de ervaringen wordt er een beslissing genomen. Pas dan wordt het veranderingsproces vastgelegd in 
een document en dat betekent dat dit document per definitie draagvlak heeft op grond van de 
ervaringen die de mensen in de proeftuintjes hebben opgedaan. 

Samen werken:
- dagelijks korte werkbijeenkomst unit (reflectie en planning);
- 4 wekelijkse bijeenkomst kernactiviteitcoördinatoren (eerste deel schooljaar frequenter); 
- 7 gezamenlijke studiewerkdagen per jaar;
- 5 gezamenlijke teamwerkbijeenkomsten per jaar van 1 ½ - 2 uur; 

Daarnaast vieren we in wekelijkse korte staande bordsessies (max.15’) met elkaar de successen en 
vinden we aandachtspunten voor verdere ontwikkeling (ene week dinsdag, andere week vrijdag).  

Gedrag 
Medewerkers in een professionele cultuur zijn herkenbaar door het initiatief dat zij tonen, doordat zij 
meedenken, doordat zij vragen stellen en vooral doordat zij iets beters bedenken.  Bij het ontwikkelen 
van een professionele cultuur gaat het erom maatregelen te treffen en die te begeleiden tot de 
professionele cultuur dominant is. Zulke processen duren drie tot vijf jaar en op weg daarheen zullen 
zich regelmatig cultuurbotsingen voordoen. Enkele oorzaken daarvan zijn: nieuwe werkwijzen, stijl en 
houding zullen bekeken worden vanuit de bestaande cultuur (oud-denken). 

In de ontwikkeling naar een professionele cultuur zullen we dus regelmatig ‘terugvallen’ in oud gedrag 
(oud-doen). Belangrijk is dan dit oude gedrag niet te diskwalificeren met ‘dat is niet professioneel’. 
Cultuurbotsingen horen bij het veranderingsproces en moeten benut worden om een en ander 
inzichtelijk te maken. 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 

Elke twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek (Vensters) 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 
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onderwijs zo klein mogelijk te maken. 

Leerlingenraad   

Een aantal kinderen uit unit 2 en 3 vormen samen de leerlingenraad. De leerlingenraad is de spreekbuis 
namens de leerlingen. Zij geven aan wat er speelt op school en welke zaken zij wellicht anders zouden 
willen zien. De raad bestaat uit 7 leerlingen. Een leerkracht en de directie begeleiden deze 
leerlingenraad. Zij komen ongeveer een keer per maand bij elkaar op vrijdagmiddag om 14.00 uur. 

Het jaar rond

Elk jaar formuleren we samen ontwikkel- en verbeterpunten vanuit het strategisch beleid/ schoolplan 
en onze ervaringen. Deze punten staan het hele jaar centraal (oa tijdens de bordsessies, de 
teambijeenkomsten en de studiewerkdagen). We werken steeds cyclisch, evalueren al werkend, stellen 
bij en bepalen vervolg. 

Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarevaluatie (op te vragen bij directie). 

In het schooljaar 2018 - 2019 hebben we onder andere gewerkt aan:
- Implementatie kernconcepten;
- Leesbevordering en leespromotie;
- Aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs (unit 1);
- Sociale veiligheid (onder andere formuleren gedragsverwachtingen).

Onze verbeterthema's voor 2019 - 2020 hebben we beschreven bij 'prioriteiten voor dit schooljaar'. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

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

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 voornamelijk maandag/ dinsdag

Gymnastiek Unit 2 maandag, dinsdag en vrijdag

Gymnastiek Unit 3 donderdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2019 20 oktober 2019

Studiewerkdag team 06 december 2019 06 december 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 02 maart 2020

Studiewerkdag team 10 april 2020 10 april 2020

Tweede paasdag 13 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 18 april 2020 05 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Tweede pinksterdag 01 juni 2020 01 juni 2020

Studiewerkdag team 24 juni 2020 24 juni 2020

Zomervakantie 11 juli 2020 23 augustus 2020

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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