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Een woord vooraf
Kinderen brengen een belangrijk deel van hun leven op de basisschool door. U als ouder of verzorger heeft veel met de
basisschool te maken. Een basisschool kiest u met zorg. Een goede communicatie tussen ouders en de school is dan ook
belangrijk.
Voor u ligt de schoolgids van de Koningin Emmaschool. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere
betrokkenen bij de school. Wij willen in deze schoolgids een duidelijk beeld geven van onze school. Voor de ouders van onze
leerlingen is deze schoolgids een informatiebron om allerlei zaken over de school in op te zoeken.
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, etc. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs
organiseren. Daarbij gaat het om wat wij met ons onderwijs willen bereiken en welke rol leerlingen, ouders, leerkrachten en
anderen hierin spelen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. De
Emmaschool werkt voortdurend aan verbetering van het onderwijs. Daarom staan in deze schoolgids ook de ontwikkelpunten
voor het komende schooljaar.
Over schoolse aangelegenheden die direct betrekking hebben op de groepen wordt u geïnformeerd door de leerkrachten. Dit
gebeurt door middel van Parro, een communicatie-app. Actuele zaken komen in onze maandelijkse nieuwsbrief aan de orde. In
het ouderportaal van kunt u zelf de ontwikkeling van uw kind nauwgezet volgen. Verder op in de schoolgids kunt hierover
meer lezen.
De schooljaren 2019 t/m 2021 zijn door corona gekleurd en ook in dit schooljaar zullen de maatregelen rondom corona nog
een rol spelen in de organisatie. Het heeft ons laten ervaren dat in tijden van crisis we op elkaar kunnen rekenen en het belang
van het welzijn van de kinderen vooropgezet wordt. In deze schoolgids hebben wij een hoofdstuk toegevoegd met informatie
over het onderwijs in een corona-periode.
Deze gids is tot stand gekomen in samenwerking met het team en medezeggenschapsraad.

Verder zijn we te vinden op onze website www.emmaschool.pcborijnsburg.nl. Ook op Instagram zij wij actief met allerlei
nieuwtjes over de school.
Reacties zijn welkom en kunt u mailen naar: info@emmaschool.pcborijnsburg.nl.

Ellen Vooijs
Schoolleider Kon. Emmaschool
September 2021

Samenwerken aan de toekomst van onze kinderen
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Hoofdstuk 1 De school
De Emmaschool is een gezellige en moderne Christelijk basisschool gevestigd aan de Smidstraat. De school heeft een modern
gebouw dat duurzaam is ontworpen en gebouwd. Op het dak staan 50 zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De daken zijn
voorzien van groene planten en een warmtepomp zorgt voor koelte in de zomer en warmte in de winter. De
energieopbrengsten zijn te volgen op het scherm in de centrale hal. We beschikken over een draadloos netwerk in de hele
school, in iedere klas is een digibord aanwezig en vanaf groep 5 werken de kinderen met een chromebook. De schoolpleinen
bieden speelruimte voor de leerlingen van verschillende groepen.
In het schoolgebouw is een peuterspeelzaal gevestigd, waar we nauw mee samenwerken. Zowel de na- als de voorschoolse
opvang op de Emmaschool wordt door de BSO van Smallsteps verzorgd. Daarnaast biedt het gebouw huisvesting aan de staf
van de vereniging voor PCBO te Rijnsburg.

1.1 Christelijke identiteit
De Emmaschool noemt zich niet alleen een christelijke school, wij werken ook vanuit onze identiteit.
De identiteit van onze school vindt haar oorsprong in het geloof in God, waarbij de Bijbel onze leidraad is en Jezus onze
inspiratiebron. Tevens willen we ruimte bieden aan ieder individu waarbij respect voor ieders inbreng voorop staat.
Ons onderwijs wordt gegeven vanuit ons geloof en is betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met
elkaar, in de keuze van de leermiddelen, de aandacht voor vieringen, de jaarlijkse start- en themadiensten in de kerk en in de
sfeer die heerst op school. Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed en een lied. Enkele malen per week wordt
een Bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit. Hierbij wordt de methode “Kind op maandag”
gebruikt. Een niet weg te denken deel van onze identiteit is de zorg voor anderen. We doen daarom mee aan acties en
organiseren evenementen n.a.v. een actueel thema. Kinderen worden gestimuleerd elke maandag een klein bedrag mee te
nemen voor een zendingsproject. De zendingscommissie zoekt doelen voor het zendingsgeld en geeft hierover via de
nieuwsbrief informatie
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1.2 Visie & Missie
In dit schoolpaleis worden wij door samenwerken en eigenaarschap wijs.
Dit is voor ons de kroon op het onderwijs!
Dit is onze missie; onze basis. Hiermee kunnen we uiting geven aan datgene waar de Koningin Emmaschool voorstaat; kinderen
bewustmaken dat zij, door eigenaar te zijn van hun leerproces, werken aan een toekomstige plek in de samenleving.
Dit betekent dat wij kinderen uitdagen om verder te kijken dan je eigen kunnen. Daarbij zoeken wij de samenwerking met
anderen (kinderen, leerkrachten en ouders) om een veilige, respectvolle leeromgeving te zijn.
Wij willen een duurzame school zijn waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen door het aanbieden van rust,
voorspelbaarheid en plezier. Deze drie kernwaarden worden aangeboden vanaf groep 1 en vormen de rode draad tot en met
groep 8. Het onderwijs zal met effectief ingezette technologische hulpmiddelen vorm krijgen waarbij kinderen snel inzicht
krijgen in het eigen leerproces.
Elk kind mag er zijn. Dit betekent dat er veel waardering en erkenning is voor het kind waardoor kinderen meer zelfvertrouwen
krijgen om zichzelf te ontplooien. Er is oog voor elkaar en ruimte zodat ieder tot zijn recht komt. Daarbij zorgen wij met elkaar
voor een veilige en plezierige omgeving in de groep als buiten de groep. We komen tegemoet aan de drietal basisbehoeften
van mensen namelijk:
- Het gevoel hebben de dingen te kunnen (competentie)
- Het gevoel hebben de dingen zelf te kunnen (autonomie)
- Het gevoel gewaardeerd te worden door de leerkracht, leerlingen voor wie je bent en wat je kan (relatie)
In de omgang en communicatie streven we naar transparante, open en toegankelijke relatie tussen leerlingen, ouders en
collega's. Wij geloven namelijk dat verbinding ervoor zorgt dat leerlingen erop kunnen vertrouwen dat school een veilige
(leer)omgeving is. Door deze veilige (leer)omgeving te creëren krijgen alle kinderen de ruimte om te groeien en te bloeien.

1.3 Kernwaarden
Wij geloven in kwaliteit waarbij we uit elk kind halen wat erin zit. We stellen daarbij de hoogst haalbare doelen.
Wij geloven in toegankelijkheid waarbij we een opgeruimde en stimulerende omgeving creëren voor de kinderen, ouders,
leerkrachten en andere betrokkenen.
Wij geloven in open communicatie waarbij er een veilig leerklimaat is voor kinderen. We staan open voor reflectie en
feedback. We nemen elkaar daarbij serieus.
Wij geloven in leren waarbij de school, de ouders en leerlingen zich op de hoogte houden van de veranderingen in de
maatschappij en inspelen op actuele gebeurtenissen in de wereld. We leren van elkaar en hebben een onderzoekende houding
Wij geloven in zorgzaam zijn waarbij we oog hebben voor elkaar en ervoor zorgen dat ieder tot zijn recht komt.
We geloven in samen zijn waarbij we in de omgang met respect, naastenliefde en geloof met elkaar omgaan. We zijn samen
verantwoordelijk voor het onderwijs aan onze kinderen.
We geloven in plezier hebben waarbij we successen vieren en samen werken aan een gezellige sfeer in de school.

1.4 Uitgangspunten van de school
Het onderwijs:
✓ De leerlingen worden uitgedaagd op hun uiterste niveau.
✓ De leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen en hun vaardigheden leren toepassen.
✓ De leerlingen krijgen onderwijs gericht op kerndoelen die het Nederlands ministerie van Onderwijs vastgesteld.
✓ Het onderwijs sluit aan op het voortgezet onderwijs
Het pedagogische klimaat:
✓ Leerlingen worden volwaardig geaccepteerd
✓ Leerlingen worden gestimuleerd zich persoonlijk te ontwikkelen en keuzes te maken
✓ Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag
✓ Leerlingen kunnen met hun (persoonlijke) problemen altijd een aanspreekpunt vinden
De leerlingenzorg:
✓ Signaleert belemmeringen bij leerlingen
✓ Diagnosticeert leerbelemmeringen
✓ Zet met de groepsleerkracht diagnoses om in concrete groeps- en (individuele) handelingsplannen
✓ Bewaakt de onderwijskwaliteit
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De schoolorganisatie:
✓ Vangt belemmeringen en bedreigingen op
✓ Benut kansen en mogelijkheden
✓ Is sociocratisch ingericht
✓ Lerende organisatie
✓ Cultuur van samenwerken en samen leren

De maatschappij:
✓ Maatschappelijke ontwikkelingen vinden we terug in de school
✓ De school speelt daarop in tijdens de lessen
✓ Samenwerken met omgeving
✓ Duurzaamheid en milieubewust
✓ Organiseren excursies en gastlessen

1.5 Het pedagogisch klimaat van de school
Het pedagogisch klimaat is heel belangrijk. De leerlingen moeten zich veilig en geborgen voelen. Dit is van groot belang voor het
schoolsucces. Er zijn duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten en over de school- en klassenregels. We
zorgen voor een optimale leeromgeving door een gezellige en doordachte inrichting van lokalen en andere ruimten.
Bij opvoeden hoort corrigeren. We vinden dat bij corrigeren van leerlingen het belonen een belangrijke rol speelt. Van groot
belang is dat het corrigeren in relatie staat met wat er gebeurd is en het tijdstip. Voorwaardelijk is dat de leerling het begrijpt en
het als zinvol ervaart. Corrigeren moet gericht zijn op inzicht. Hiervoor gebruiken wij de zogeheten ”Oeps- procedure”. De
procedure bestaat uit het stellen van een limiet aan het onacceptabele gedrag en een stuk begeleiding. De procedure is
opvraagbaar bij de leerkrachten.

1.5.1 Veiligheid op school
Helaas komt pesten komt overal voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Ons
uitgangspunt is dat pesten als probleem gezien wordt door alle direct betrokken partijen. We hebben de focus op het
voorkomen van pestproblemen en maken gebruik van de methode KWINK, een wekelijks programma voor sociaal- en
emotioneel leren.
Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar gemaakt. Als
pesten optreedt, signaleren leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat en nemen duidelijk stelling. Wanneer pesten
ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. Wanneer het probleem niet
op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, dan wordt een vertrouwenspersoon
ingeschakeld. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag
adviseren. De school heeft een antipestprotocol en een schoolveiligheidsplan. Deze twee documenten kunt u vinden op de
website van de school. De vertrouwenspersoon van de school is Marjolein Schonenberg.

1.6 Duurzaamheid door een afvalvrije school
Duurzame landbouw, duurzame visserij, duurzame energie, duurzame handel. Je komt de woorden duurzaam en duurzame
ontwikkeling de laatste jaren overal tegen. Duurzame ontwikkeling staat politiek en maatschappelijk steeds hoger op de
agenda. Het concept is al in de jaren tachtig geïntroduceerd, maar pas in de 21ste eeuw mainstream geworden.
Maar je zult je misschien afvragen: Duurzame ontwikkeling, dat is toch meer iets voor politici? Of voor verkopers van hybride
auto’s of groene energie? Milieuorganisaties die actievoeren? Waarom zouden we in het basisonderwijs aandacht besteden
aan duurzame ontwikkeling?
We stellen elkaar vragen omtrent duurzaamheid binnen onze school: ‘Hoe zinvol is het om als school aandacht te besteden aan
duurzame ontwikkeling en wat kunnen we met duurzame ontwikkeling?’ Wij willen graag duurzame ontwikkeling een plek
gaan geven in het onderwijsprogramma, maar ook in het schoolgebouw en de omgeving van de school. We hebben al een
duurzaam schoolgebouw voorzien van zonnepanelen, maar er zijn nog meer concrete voorbeelden die laten zien hoe je
aandacht kunt besteden aan duurzame ontwikkeling binnen vakken als natuur-, milieu- en techniekonderwijs, aardrijkskunde,
geschiedenis en binnen themagericht onderwijs. Wij scheiden afval in de klas, houden papier, plastic en gft apart van het
restafval. De groepen 3 t/m 8 houden prikacties in de wijk. We vragen ouders mee te werken aan de ontwikkeling van door het
meegeven van duurzame bekers en bakjes en geen wegwerpspullen mee van thuis.
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Hoofdstuk 2 Het onderwijs
Het opdoen van de benodigde cognitieve leerstof staat bij ons hoog in het vaandel, maar het vergaren van zelfkennis is daarbij
een onmisbaar element. Wij vinden dat het onderwijs kinderen de kans moet geven om actief lerend, kritisch en creatief bezig
te zijn. Binnen duidelijke kaders die een gevoel van veiligheid geven, dient het kind de vrijheid te ervaren om zelfstandig,
onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan. Volgens onze overtuiging kunnen leerlingen opgedane kennis alleen maar
goed toepassen wanneer zij daar zelfbewust mee omgaan. Dat betekent dat men zeker van zichzelf is en zich verantwoordelijk
voelt voor de gevolgen van het eigen handelen. Zelfbewustzijn is een persoonlijkheidsaspect dat in de moderne samenleving
steeds meer waarde krijgt. In maatschappelijk perspectief betekent zelfbewustzijn ook dat men zichzelf beziet in relatie tot de
samenleving. Men voelt zich betrokken bij de wereld, neemt daar actief en zelfbewust aan deel en voelt zich
medeverantwoordelijk voor wat er om hem heen gebeurt. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van iedere
leerling. Onderwijs dat rekening houdt met verschillen in aanleg en tempo. De zelfstandigheid en ontplooiing van kinderen
staat in ons onderwijs centraal. Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook
veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten).

2.1 Opbrengstgericht werken
Het team van de Emmaschool heeft gezocht naar een vorm van klassenmanagement om op verschillende niveaus binnen een
groep op een effectieve manier te werken. Er is gekozen voor opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Bij deze manier
van werken wordt uitgegaan van instructie geven aan drie niveaus binnen groep. Binnen deze drie groepen worden volgens de
principes van opbrengstgericht en handelingsgericht werken gehandeld. Een belangrijk credo van opbrengstgericht werken is
het stellen van hoge doelen en het hebben van hoge verwachtingen. Het groepsplan vormt de basis voor het handelen in de
klas. Nieuwe leerkrachten worden volgens een begeleidingsplan ingewerkt om zich deze manier van werken eigen te maken.
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2.2 Continu verbeteren op school
Wij hebben een cultuur van continu verbeteren. Continu verbeteren is een proces dat erop gericht is om de dingen die we
doen elke dag een beetje beter te doen. We onderzoeken de effecten van ons handelen om ervan te leren. In verbinding en
samen met leerlingen, collega’s en omgeving op zoek naar wat werkt en wat beter kan met een sterke focus in de school: ‘hier
staan we voor’. Het geldt op schoolniveau maar ook op groepsniveau en kindniveau. Wat willen we dat kinderen leren, leven
we dat voor in de eigen onderwijspraktijk? Continu verbeteren alleen is geen doel op zich. Het is altijd gekoppeld aan de doelen
die wij hebben en daarmee een concrete invulling van opbrengstgericht werken. Doelen worden helder en SMART (SMART
staat voor Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden) gesteld en verbonden met de doelen van de groep en
de leerling. Er wordt regelmatig gemonitord en bijgestuurd aan de hand van verschillende data. Door alle betrokken bij de
school actief te betrekken, wordt er met veel motivatie en denkkracht gewerkt aan het bereiken van deze doelen. Dit heeft een
positief effect op de leeropbrengsten. Verbondenheid door een gezamenlijk doel, actief meedenken, het vieren van successen
en het leren van en met elkaar draagt bij aan een positieve sfeer binnen de school
Iedereen wordt betrokken om samen te werken aan een betere kwaliteit van het onderwijs. Het kan hierbij gaan om betere
leeropbrengsten bijvoorbeeld beter rekenen, maar ook verbeteren van gedrag of aanpak van zaken die het leren faciliteren
zoals een nieuw rooster of minder geluidsoverlast op het schoolplein. We zorgen daarbij voor verbinding tussen de
verschillende lagen van de organisatie zoals op de school, in de groep en met de leerling zelf inclusief de ouders. Kenmerkend
is dat de leerlingen actief betrokken worden en meer invloed krijgen op hun eigen leerproces. Verbinding, samenwerken,
eigenaarschap en data-gestuurd zijn belangrijke elementen in het continu verbeteren.
2.2.1 21e -eeuwse vaardigheden
Daarbij leren we in de continu verbeter aanpak leerlingen, leerkrachten en schoolleiders de 21ste eeuwse vaardigheden op een
manier die verweven is in de dagelijkse praktijk. We leiden namelijk kinderen op voor een maatschappij die wij zelf nog niet
kennen. De maatschappij verandert snel en is complex. Wij willen de kinderen zo goed als mogelijk voorbereiden door de
volgende vaardigheden te verweven:
Samenwerkingsvermogen
Goede communicatieve vaardigheden
Sociale verantwoordelijkheid
Probleemoplossend vermogen
Creatief denken
Kritisch denken
Mediawijsheid
ICT-vaardigheden
2.2.2 Eigenaarschap
Wij zijn dus bezig om meer eigenaarschap bij kinderen te ontwikkelen. De Britse onderwijskundige Dylan Wiliam, heeft
wetenschappelijk onderzoek gedaan en geeft aan dat kinderen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces significant beter
presteren dan leerlingen die weinig eigenaarschap kennen. De school wil dat kinderen meer betrokken worden en
verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. De leerlingen richten zich op wat het belangrijkste is en zijn in staat om hun
leerproces te bewaken en te sturen. Als leerkrachten hun leerlingen begeleiden in het opstellen van individuele doelen,
beginnen de leerlingen te begrijpen dat hun dagelijks werk verband houdt met de groepsdoelen. Iedereen is betrokken! Door
ouderbetrokkenheid en samenwerking te ontwikkelen worden kansen voor het kind optimaal gerealiseerd. De driehoek staat
symbool voor deze samenwerking. Hierover leest u meer in hoofdstuk 7. Door middel van een databord, portfolio en
gesprekken willen wij het eigenaarschap vergroten.
2.2.2.1 Het databord
Werken met een databord in de klas werkt voor de kinderen zeer verhelderend en motiverend. Op een databord is zichtbaar
wat de groepsregels zijn, wat de missie van de groep is en aan welke doelen er wordt gewerkt. De groepsregels zijn goed
zichtbaar op het databord. Deze regels worden samen met de kinderen opgesteld. Het samen opstellen van groepsregels is één
van de eerste activiteiten van een groep om een groepsgevoel te creëren. Ook staat de groepsmissie beschreven. Een missie
beschrijft een doel voor “waar staan we voor als groep en hoe willen we dat dit jaar voor elkaar krijgen”. Als duidelijk is voor
leerlingen en leraar waar de groep in een schooljaar voor wil gaan en op welke manier ze dat willen bereiken, blijkt dat de
productiviteit, effectiviteit, de saamhorigheid en het plezier met sprongen vooruitgaan.
Daarnaast staan de doelen op het databord. Doelen stellen met leerlingen levert een enorme betrokkenheid en inzet op. Zeker
als de doelen zichtbaar gemaakt worden door middel van grafieken op het databord, er regelmatig een steekproef als meting
wordt gedaan kunnen de leerlingen hun vooruitgang blijven volgen. Bij een groepsdoel wordt altijd gesproken van een
groepsgemiddelde, zodat een matige prestatie van één of meerdere leerlingen geen belemmering hoeft te zijn om het doel
met elkaar te behalen. In hun eigen portfolio echter kunnen de leerlingen voor zichzelf inschatten hoever zij met hun
persoonlijke doel zullen komen en bijhouden hoe de vorderingen zijn.
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2.2.2.2 Het portfolio
Een portfolio is een verzameling van documenten en bewijzen die een beeld geven van de hoe de taken zijn uitgevoerd en hoe
het leerproces zich ontwikkelt. Het doel van het portfolio is om kinderen te stimuleren na te denken over hun ontwikkeling
(reflectie), om planmatig te leren werken, hun ontwikkeling te volgen en beoordeling. De ontwikkeling van het portfolio is volle
gang op de Emmaschool. We gebruiken het portfolio ook om ouders te rapporteren over de ontwikkeling van hun kind. Het
portfolio bestaat op dit moment uit:
- dit ben ik
- dit is ons kind
- hier ben ik trots op
- verslagen van de gesprekken
- het rapport
Het portfolio wordt twee keer per jaar mee naar huis gegeven.

2.3 De ontwikkeling van het onderwijs in de school
Zoals in het voorwoord al vermeld, heeft corona de laatste twee schooljaren gekleurd. De lockdown en het afstandsonderwijs
hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de leerlingen maar ook op die van het onderwijs en de school.
Ondanks dat late de leerresultaten van onze leerlingen geen opvallende achterstanden zien die corona-gerelateerd zijn. We zijn
over het algemeen tevreden over de prestaties.
Wel hebben we hiaten ontdekt in o.a. de leerhouding van de leerlingen, het begrijpend lezen, begeleiding aan (hoog)begaafden
leerlingen, beweging, motorische ontwikkeling zoals de fijne motoriek bij kleuters en het schrijven. Het verbeteren van het
rekenen is ook nog niet afgerond. Aan de hand van diverse metingen en analyses gaan we ons dit jaar richten op een aantal
verbeterpunten op school-, groeps- en kindniveau. Om deze verbeterpunten te kunnen uitvoeren maken we gebruik van de
gelden Nationaal Programma van Onderwijs. Dit is een investering van de overheid om onderwijsachterstanden op te lossen.
We zullen u op de hoogte houden en streven naar goed rentmeesterschap gericht op duurzaam onderwijs.
2.3.1 Rekenonderwijs
Goede rekenvaardigheden zijn belangrijk voor de prestaties op school, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. We hebben
vorig schooljaar al een start gemaakt met het verbeteren. Nieuwe inzichten door middel van onderzoek en scholing hebben we
toegepast in het rekenonderwijs. Er is een gezamenlijke visie op het rekenonderwijs gecreëerd, een rekenbeleidsplan opgesteld
en een nieuwe rekenmethode gekozen. Uit diverse metingen en analyse hebben we geconstateerd dat na een periode van
afstands- en hybride onderwijs de leerlingen van de Emmaschool behoefte hebben aan zelfvertrouwen in het rekenen, goede
en uitdagende uitleg, ruimte en tijd om de rekenvaardigheden zich eigen te maken d.m.v. automatiseren en herhaling en een
vroegtijdige signalering en aanpak bij rekenproblemen en achterstand. Dit jaar gaan we door met het uitbreiden van de kennis
en vaardigheden van de leerkrachten.
2.3.2 Begrijpend leesonderwijs
Twee jaar geleden hebben we het begrijpend leesonderwijs onder de loep genomen en verbeteringen toegepast. We hebben
duidelijke schoolbrede afspraken gemaakt over effectief leesonderwijs. Het afronden van het verbeterproject is gedaan in
2019-2020, na een lockdown van 3 maanden. Ondanks dat alle leerlingen van groep 8 in 2020-2021 het hoogste niveau van het
lezen hebben gehaald, blijkt uit de evaluatie en analyse van de tussenresultaten begrijpend lezen dat er behoefte is aan het
herijken van de afspraken die gemaakt zijn. Doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed? De doorgaande lijn
van groep 1 t/m 8, met name die van groep 3 naar groep 4, en de afspraken over het aanbieden van het begrijpend lezen
hebben de focus.

2.3.3 Adaptief onderwijs
De komende periode gaan we het adaptief onderwijs verbeteren. Adaptief onderwijs is aanpassend onderwijs, aanpassend aan
verschillen tussen leerlingen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde en dus zijn er ook verschillen tussen kinderen als het gaat om
de meest effectieve manier om tot leren te komen.
De basisgedachte achter adaptief onderwijzen is dat je nog zo'n goede leerstof en didactiek kunt hebben, maar dat de
leerhouding van het kind zal uitmaken of het onderwijs effectief is. Een actieve en gemotiveerde leerhouding speelt hierbij een
belangrijke rol. Om kinderen actief en gemotiveerd aan het leren te houden is het essentieel om in te spelen op hun eigen
ontwikkelingsniveau en – tempo. We passen het onderwijs al aan door op drie niveaus instructie te geven, zie ook 2.1.
Daarentegen signaleren we zowel bij leerlingen, leerkrachten als ouders de behoefte om het onderwijs gepersonaliseerder aan
te kunnen bieden, vooral voor de leerlingen die buiten de drie niveaugroepen vallen zoals de hoogbegaafde en de
moeilijklerende leerling. Het afstandonderwijs heeft ons de mogelijkheden van de ICT gepresenteerd, denkend aan de inzet
digitale onderwijsplatforms. Een van de elementen in dit verbeterproces is het implementeren van Snappet.
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2.4 Snappet
Wij zien Snappet als een aanvulling op ons lesaanbod. Snappet is een digitaal onderwijsplatform voor de vakken rekenen, taal,
spelling, begrijpend lezen, automatiseren en woordenschat voor de groepen 4 t/m 8. In Snappet zijn interactieve
instructielessen, adaptieve lesstof/ verwerking opgenomen met een goede didactiek. Het werkt adaptief, dus elke leerling is
bezig met gepersonaliseerd leren. Het geeft de mogelijkheid om ieder kind op maat te begeleiden en geeft de leerkracht op
snelle manier inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen.
De voordelen voor de leerling zijn dat ze niet voor een langere periode op een bepaald niveau zitten, maar dat dit niveau direct
aangepast kan worden. Bovendien krijgen de kinderen directe feedback na het maken van een opgave. Zo weten de leerlingen
of ze op de goede weg zijn. Ze krijgen inzicht in hun eigen leerproces (eigenaarschap). Vervolgopdrachten worden automatisch
op niveau aangeboden, waardoor frustratie en/of verveling veel minder voorkomt en iedereen zich op het juiste niveau
uitdaging ervaart.
Doordat leerkrachten direct en continu inzicht hebben in de voortgang van de leerlingen, kunnen zij ook meteen inspelen op de
leerbehoefte van de individuele leerling en het kind passend begeleiden.
Zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben ervaren wat Snappet is, hoe je dit binnen de klas kunt inzetten, hoe adaptief
het werkt en welke mogelijkheden tot het volgen en analyseren er mogelijk zijn. Daarnaast hebben de leerkrachten trainingen
gevolgd om Snappet op een goede en gedegen manier te kunnen toepassen binnen de lessen.
Even iets over de organisatie: de kinderen werken op een chromebook. Wij zorgen ervoor dat er een juist evenwicht is tussen
het werken op een chromebook, werken op papier en andere werkvormen zoals bewegend leren.
Vanaf groep 5 t/m 8 zal Snappet ingezet gaan worden voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. In groep 4 gaan de
kinderen werken aan rekenen en begrijpend lezen in Snappet, maar taal en spelling zullen de leerlingen op papier blijven
maken. We gaan ermee aan de slag en hebben hoge verwachtingen van het programma.
2.5 De tevredenheid van de leerlingen
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben de school een mooi rapportcijfer gegeven een gemiddelde van 8,6. Daar zijn we dan ook
dankbaar voor, want de kinderen staan centraal en hun mening doet ertoe! De kwaliteit van de lessen beoordelen zij als goed
tot zeer goed. De uitleg van de leerkrachten scoort een 9. Dit willen we graag vasthouden en daarnaast onderzoeken wat nog
beter kan in het lesgeven. De kinderen zijn over de school en hun klas tevreden, een cijfer van rond de 8. Het gaat hierbij om het
welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in de klas en op de school. Dit aspect scoort lager dan het lesgeven en dat
vinden wij niet acceptabel. We gaan deze uitkomsten gebruiken om de tevredenheid van de kinderen op dit aspect te
verbeteren. Ons streven is een 10!
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Hoofdstuk 3 De organisatie van het onderwijs
3.1 Groepering en groepsgrootte
De Emmaschool groeit! Ook dit jaar zijn we weer gestart met meer leerlingen t.o.v. vorig schooljaar. Dit jaar zijn we gestart met
181 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Hieronder kunt u
informatie lezen over de gemiddelde groepsgrootte, groei van de school en de leerlingen per schooljaar.
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3.2 Samenstelling van het team
3.2.1 De schoolleider
De schoolleider is verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling, personeelsbeleid, begroting en medeverantwoordelijk voor
bovenschoolse ontwikkelingen. Een schoolleider houdt zich vaak bezig met onderwijskundige, organisatorische en
huishoudelijke zaken. De schoolleider heeft verschillende rollen. Bijvoorbeeld:
- Aanspreekpunt voor ouders
- Leidinggevende voor het schoolteam
- Beslisser over verlof van school.
- Vertegenwoordiger van de school in overleggen met schoolleider van de andere scholen
- Uitvoerder van taken in opdracht van het schoolbestuur
3.2.2 De intern begeleider
De intern begeleider ondersteunt de leerkracht door zaken rond leerlingenbegeleiding in de school te coördineren. Zij regelt
onder meer de toetsen, interpreteert deze, bespreekt de groepsplannen met de leerkrachten en onderhoudt contacten met
zorginstanties buiten school. Ze adviseert daarnaast ook de schoolleiding bij de uitvoering van het onderwijskundig beleid.
3.2.3 De groepsleerkrachten
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het functioneren van de groep en het bewaken van de leerlingenzorg. De
leerkracht onderhoudt de contacten met leerlingen, ouders en collega’s. Daarnaast houdt de leerkracht zich bezit met diverse
taken in de school, professionalisering, het toetsen van leerlingen en het maken van groepsplannen.
3.2.4 De leerkrachtondersteuner
De leerkrachtondersteuner helpt de leerkracht in de klas in leerlingbegeleiding en lesgeven. Daarnaast draagt zij bij aan de
voorbereiding van lessen en is zij beschikbaar voor allerhande werkzaamheden met betrekking tot schoolorganisatie.
De leerkrachtondersteuner is een allround medewerker die handelt onder toezicht van de leraar.
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3.3 Aanmelding nieuwe leerlingen
De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders. Vaak wordt hier eerst een afspraak voor gemaakt met de
schoolleider. De ouders krijgen informatie over de school en een korte rondleiding. Het bezoek duurt ongeveer drie kwartier.
Tijdens het gesprek zullen diverse aspecten aan de orde komen m.b.t de ontwikkeling van het kind. De ouders krijgen deze
schoolgids, het leerlingenstatuut en een aanmeldingsformulier mee.
3.3.1 Vierjarigen
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij de hele dag naar de basisschool. De nieuwe leerlingen starten de dag nadat zij vier
jaar geworden zijn. De kinderen mogen 5 dagdelen vooraf aan hun verjaardag komen wennen op de Emmaschool. De leerkracht
van groep 1 neemt ruim tijd contact op met de ouders van het kind. De 5 dagdelen worden gepland in de week voor de
verjaardag van het kind. Lukt het niet in die week om de vijf dagdelen in te plannen, dan blijft het bij de dagdelen die wel
ingepland kunnen worden. Het kind is leerplichtig vanaf de eerste maand nadat het vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment
gelden ook de wettelijke regels voor leerplicht en verlof.
3.3.2 Andere nieuwe leerlingen
Leerlingen die door verhuizing of een andere oorzaak tijdens hun schoolloopbaan op onze school komen, kunnen, na te zijn
aangemeld bij de schoolleiding, ter kennismaking een dagdeel of hele dag meedraaien. Uiteraard zal de eerste tijd extra
aandacht gegeven worden aan de gewenning van de leerling aan onze werkwijze. In de praktijk blijkt dit bij de meeste leerlingen
vlot te verlopen. Wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind lopende een schooljaar willen aanmelden op
een andere school, kan dit alleen na overeenstemming hierover tussen directeuren van de desbetreffende scholen.

3.4 De activiteiten voor de leerlingen
Op de Emmaschool krijgen de kinderen verschillende vakken. Wij geven aanbodgericht onderwijs op gebied van rekenen, lezen,
taal en bewegingsonderwijs. Wij houden ons aan de kerndoelen van de verschillende vakken en willen kinderen uitdagen op
hun uiterste niveau. Binnen de vakken wereldoriëntatie, sociale redzaamheid, burgerschap en sociale cohesie, kunstzinnige
oriëntatie (muziek, kunst, tekenen, handvaardigheid) en sportactiviteiten willen we de kinderen meer vraaggericht (afgestemd
op interesse en/of behoefte) onderwijs gaan bieden.
3.4.1 De groepen 1 en 2
Tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. De bewegings- en experimenteerdrang van een kleuter
vraagt om een omgeving waarin spel centraal staat. Spelen draagt bij aan de totale ontwikkeling van het jonge kind. Zowel de
cognitieve ontwikkeling, taal- spraakontwikkeling, (senso-)motorische ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale
vaardigheden worden aangesproken. Zij krijgen door middel van spel grip op de wereld om hen heen. Bieden van een rijke
leeromgeving die uitdaagt tot spel. Daarbij onderscheiden wij 3 verschillende soorten spel:
1. Vrij spel, waarbij kinderen met hun eigen fantasie het spel vormgeven en de leerkracht observeert.
2. Begeleid spel, waarbij kinderen zelf spelen en de leerkracht het spel verrijkt door middel van kleine interventies.
3. Geleid spel, waarbij kinderen samen met de leerkracht het spel vormgeven en de leerkracht een sturende rol heeft.
De spelontwikkeling van kinderen doorloopt verschillende fases. Zo ontwikkelt het spelen naast elkaar, zich tot samenspel met
oog voor verschillende rollen. Dit spel vindt plaats in verschillende hoeken in de klas maar ook buiten en in de speelzaal. De
hoeken worden samen met de kinderen gemaakt, passend bij het thema. De kinderen denken en beslissen mee.
Wij spelen in op de belevingswereld van het jonge kind door thematisch te werken aan onderwerpen die dicht bij de kinderen
staan. Wij maken een thema zo realistisch mogelijk en creëren zo een betekenisvolle leersituatie. Wij vinden het belangrijk dat
het leerproces boven het resultaat staat. De kinderen krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen manier en
in hun eigen tempo. Wij bieden de kinderen, naast gezamenlijke activiteiten in de grote groep, ook activiteiten aan die
specifiek passen bij hun niveau. Dit doen wij in de kleine kring. De groepjes en activiteiten in de kleine kring zijn gebaseerd op
onze bevindingen vanuit Leerlijnen Jonge Kind. Leerlijnen Jonge Kind is een observatie- en registratiesysteem waar het kind
staat in zijn ontwikkeling.
Tijdens de activiteiten maken wij gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen. De kinderen leren hierbij veel van en
met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt bij aan een fijne sfeer in de groep. Wij willen de
kinderen meegeven dat je goed bent zoals je bent en dat wij samen een fijne groep zijn. Naast coöperatief leren draagt ook
KWINK hieraan bij.
KWINK is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid op de basisschool.
Groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling. KWINK zet in op positieve van
kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd.
Wij maken op school gebruik van lesgeven en uitleggen volgens DIM, wat staat voor directe instructie model. Het uitgangspunt
bij directe instructie is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste
doelgericht kunt onderwijzen. Voor het kleuteronderwijs geldt dit zeker niet voor alle situaties. Kleuters leren, zoals
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eerdergenoemd, vanuit spel en hun eigen ervaringen.
Wij vinden deze manier van werken echter wel toepasbaar bij het aanleren van nieuwe vaardigheden die gericht zijn op taal en
rekenen. Bijv. het leren ‘hakken en plakken’ van woordjes. De leerkracht doet het voor, de leerkracht en de kinderen doen het
samen en vervolgens doen de kinderen het zelf. Een belangrijke voorwaarde is dat alleen de kinderen die eraan toe zijn,
meedoen met de activiteit. Wij kijken als leerkracht naar de ontwikkeling van het kind om te bepalen wie er mee doet met de
activiteit.
3.4.2 De groepen 3 t/m 8
De basisvaardigheden van lezen, taal, rekenen en schrijven nemen een belangrijke plaats in het onderwijs op onze school. De
afgelopen periode hebben wij het leesonderwijs verbeterd en zien wij als een pijler van onze school. Dit jaar gaan wij het
rekenonderwijs onder de loep nemen. Doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed? Dit is onze centrale vraag bij
het verbeteren.
3.4.2.1 Lezen en taal
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te
kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de
taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen
lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden
pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen. Op basis van
informatie kunnen de leraren direct aan de slag met kinderen met een eventuele taalachterstand. Daar waar nodig [als de
LOVS-gegevens daar aanleiding voor geven] zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of
leerlingen die uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer
oefening (automatiseren).
3.4.2.2 Rekenen
Goed kunnen rekenen is geen doel op zich. Rekenen in het dagelijks leven bestaat niet uit losse rekenactiviteiten. Het is
ingebed in een functionele situaties. Rekenen is een middel om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Het
rekenonderwijs heeft het doel om bruikbare kennis en vaardigheden te ontwikkeling bij onze leerlingen voor het heden en de
toekomst. Alle leerlingen van onze school moeten voldoende rekenvaardig zijn. Rekenprestaties van leerlingen hangen af van
de kennis, de vaardigheden van de leerkracht, de interactie tussen de leerlingen en de leerkracht, de onderwijstijd en aandacht
dat besteed wordt aan het rekenonderwijs.
3.4.2.3 Schrijven
Het schrijven is erop gericht om kinderen door de jaren heen een vlot en leesbaar handschrift te laten ontwikkelen. Wij hebben
ervoor gekozen om de kinderen alleen het blokschrift aan te leren. In groep 3 schrijven de kinderen met potlood en nog niet
met pen. Dit wordt gedaan omdat jonge kinderen nog vaak te veel druk uitoefenen bij het schrijven. Daarnaast leren de
kinderen in groep 3 voor het eerst te werken in werkboekjes en/of schriften. Halverwege groep 4 wordt overgegaan naar een
balpen. In groep 4 t/m 8 wordt met balpen geschreven, waarbij het belangrijk is dat kinderen een goed leesbaar handschrift
hebben en hun werk netjes verzorgen.
3.4.3 De methoden
Zoals al eerder is vermeld werken wij met het programma Snappet. In Snappet worden verschillende methoden aangeboden.
Wij maken gebruik van de volgende methoden:
Rekenen
Taal
Aanvankelijk lezen
Technisch Lezen
Begrijpend lezen
Schrijven
Studievaardigheden
Verkeer
Wereldoriëntatie

Groep 3 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Wereld in getallen
Taal Actief
Veilig Leren Lezen
Estafette
Nieuwsbegrip
Pennenstreken
Blits
Klaar! Over
Faqta
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3.4.4 Wereldoriëntatie
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Naast taal, lezen en rekenen dragen ook bewegingsonderwijs,
kunstzinnige oriëntatie en de wereldoriënterende vakken daaraan bij. Wij gebruiken het begrip wereldoriëntatie als
verzamelnaam voor de kennisgebieden natuur en techniek, ruimte (aardrijkskunde) en tijd (geschiedenis). Het is onze visie dat
kinderen de wereld als geheel ervaren. Om daarbij aan te sluiten, is het ons streven om inhouden en doelen zo veel mogelijk op
elkaar af te stemmen en in samenhang aan te bieden. Door samenhang met de andere vakgebieden aan te brengen, leren
leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. We zijn ook op zoek naar samenhang
met de andere vakgebieden: taal, rekenen en kunstzinnige oriëntatie en aandacht besteden aan het ontwikkelen van
21ste -eeuwse vaardigheden. Wij gebruiken hiervoor de methode Faqta.
3.4.5 Sociaal- en emotionele ontwikkeling
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt
daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we
onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen
omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele
leerlingen wordt tijdens de groeps- en leerlingbespreking besproken (leerkracht en intern begeleider). In deze gesprekken
worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. We maken gebruik van de
methode die is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen inzichten. De naam van de methode is “KWINK”.
3.4.6 Expressie
De vakken tekenen, handvaardigheid en muzikale vorming vallen onder de expressievakken. De expressievakken worden elke
week volgens rooster gegeven. Tijdens de Kinderboekenweek, Sinterklaas en de afsluiting van het schooljaar komen deze
vakken extra aanbod. Als vervolg op de muzieklessen worden in het kader van het project 123 Zing samen met docenten van de
Katwijkse muziekschool een aantal muzieklessen gegeven. Onze ambities voor het vak muziek zijn:
a. Het vak muziek heeft een plek in onze school;
b. De groepsleerkrachten veel vertrouwder zijn geworden met het geven van muziekonderwijs en in staat zijn het
muziekonderwijs gedeeltelijk zelfstandig te verzorgen.
c. Een doorgaande lijn te creëren waarin muziekonderwijs breder dan alleen liedjes zingen een vaste plaats in ons
lesprogramma heeft gekregen.
3.4.7 Lichamelijke en zintuiglijke opvoeding (gymnastiek)
Groep 1 en 2 hebben elke ochtend en -of middag gymnastiek of buitenspel. De overige groepen krijgen elke week les van de
vakleerkracht. Naast de lessen met toestellen zijn er ook spellessen. De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 nemen, onder
begeleiding van leerkrachten, deel aan de sportdag. Voor de leerlingen van groep 3 en 4 wordt er een sportinstuif
georganiseerd. Vanwege de corona maatregelen worden er dit schooljaar geen sportdag en sportinstuif georganiseerd.
3.4.7.1 Gymrooster
Maandag:
12.45u - 13.40u
13.40u - 14.30u
Woensdag even weken:
10.15u - 11.00u
11.00u - 11.45u
11.45u - 12.30u
Woensdag oneven weken:
10.15u - 11.00u
11.00u - 11.45u
11.45u - 12.30u
Donderdag:
08.45u - 09.30u
09.30u - 10.15u
10.15u - 11.00u
11.00u - 11.45u

groep 7
groep 8
groep 5
groep 4
groep 3
groep 6
groep 7
groep 8
groep
groep
groep
groep

6
5
4
3
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3.6 Bijzondere activiteiten
Dit jaar hebben we in de organisatie te maken met de maatregelen rondom corona. De activiteiten zijn daarom onder
voorbehoud of aangepast. We houden u gaandeweg op de hoogte. In hoofdstuk 10 leest u hier meer over.
3.6.1 Zending
We willen graag onze kinderen betrekken bij het doorgeven van het evangelie aan en het ondersteunen van kinderen in Derde
Wereldlanden. Dit doen we door het financieel steunen van projecten van diverse organisaties. Ieder schooljaar kiezen we
weer voor een nieuw project om samen voor te sparen. We proberen het doel waar we voor sparen voor de kinderen
aanschouwelijk te maken zodat ze zich beter kunnen inleven in die situatie en de noodzaak ervan in gaan zien.
Op maandagmorgen kunnen de kinderen het zendingsgeld meenemen. In de nieuwsbrief vindt u de verantwoording.
3.6.2 Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf en worden er groepsfoto’s ook individuele foto’s en familiefoto’s (broertjes en zusjes)
gemaakt. U bent niet verplicht om de foto’s te kopen.
3.6.3 Sport
Sport en spel zijn van wezenlijk belang voor de persoonsontwikkeling. We willen de leerlingen laten ervaren dat sport en spel
aangenaam, gezond en sociaal zijn. In principe proberen wij de leerlingen in contact te brengen met veel takken van sport. Op
school maken we gebruik van de diensten van Come for Sports. Onder begeleiding van medewerkers van C4S, worden
regelmatig activiteiten georganiseerd op het schoolplein om sporten en het bewegen te bevorderen. Plaatselijke
sportverenigingen zijn hierbij betrokken om de stap naar een sportclub of vereniging te vergemakkelijken.
3.6.4 Schoolreisjes
De groepen 1 t/m 7 hebben een eendaagse schoolreis. Groep 8 gaat meerdere dagen op kamp om de basisschoolperiode af te
sluiten met elkaar. Voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 7 worden aparte schoolreisjes georganiseerd. Soms gaat groep 4 met de
groepen 5 t/m 7. De bedragen variëren per schoolreis, maar zijn rond de €25.
3.6.5 Excursies
Deze vinden zoveel mogelijk onder schooltijd plaats. Excursies maken we als aanvulling op het leerstofaanbod van de
wereldoriënterende vakken. Deze uitstapjes worden bekostigd uit het schoolbudget.
Daarnaast gaan we met de groepen ook op ontdekkingstocht in musea. We maken daarbij gebruik van het museumaanbod in de
regio.
3.6.6 Schoolbieb
Het team van de Emmaschool vindt het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan lezen. De school bezit dan ook een eigen
school- en klassenpas om boeken bij de bibliotheek te kunnen lenen. Daarnaast heeft elke groep een voorraadje eigen boeken
afgestemd op de leeftijd.
3.6.7 Verkeer en veiligheid
De leerlingen van onze school moeten veilig naar school kunnen komen. Om deze veiligheid bij onze leerlingen onder de
aandacht te brengen wordt er in de hele school regelmatig aandacht besteed aan de wijze waarop deelgenomen wordt aan het
verkeer. Vanaf groep 4 staat het vak verkeer op het rooster. In alle groepen worden een aantal keer per schooljaar praktijklessen
gegeven. Groep 7 neemt deel aan het landelijk theoretisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen is tevens bedoeld als
voorbereiding op het zelfstandig fietsen naar de school voor voortgezet onderwijs.
3.6.8 Ontruimingsoefening
De Emmaschool wil een zo veilig mogelijke omgeving voor zowel medewerkers als leerlingen creëren. Op basis van een RI&E is
een plan van aanpak gemaakt om geconstateerde knelpunten te verhelpen. Geert Lustig, Raymond Kolmus, Michelle
Onderwater, Linda Varkevisser en Ruben van der Ende zijn bedrijfshulpverlener en kunnen bij calamiteiten snel adequate hulp
bieden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, volgen de BHV’ers jaarlijks een (herhalings-)cursus en organiseren zij 2x per
jaar een ontruimingsoefening op school.
3.6.9 Moestuinieren op de Emmaschool
Niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat het erg leerzaam is! De kinderen leren hoe de bodem in elkaar zit en er wordt
zelfs wiskunde toegepast; bijvoorbeeld door de bak te verdelen in gelijke vakjes en hierin plantjes met voldoende afstand
ertussen te plaatsen. Daarnaast leren ze natuurlijk waar alle groenten, fruit en kruiden vandaan komen en worden ze
nieuwsgieriger om het te proeven, omdat ze het zelf gekweekt hebben! Het is wetenschappelijk aangetoond: Moestuinieren
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draagt bij aan een positieve houding van kinderen tegenover gezond voedsel. Het zelfgekweekte worteltje en radijsje wil je
natuurlijk ook wel eens proeven! Tuinieren doe je met hoofd, hart en handen. Een geweldige belevenis voor de hele klas om
het hele proces van zaaien tot oogsten tot een smakelijk einde te brengen! In de krant heeft een stukje gestaan waarin de kas
van de Emmaschool een aanwinst wordt genoemd, zeker nu het agrarisch beroepsonderwijs in het bloemendorp Rijnsburg
verdwijnt.
Moestuinieren op de Emmaschool is van toegevoegde waarde en deze week hebben we al kunnen zien hoe vruchtbaar de
bodem is van de Emmaschool. De komkommers, sla, rabarber, aardappelen etc. groeien hard. De kinderen zijn enthousiast en
vragen elke dag of zij mogen water geven aan de gewassen.
We houden u op de hoogte via Parro en de nieuwsbrief. Mocht u graag een bijdrage leveren aan het moestuinieren op welke
manier dan ook, dan kunt u dit doorgeven via e.vooijs@emmaschool.pcborijnsburg.nl
3.6.9 Gezond gedrag
De Emmaschool wil bijdragen aan een gezonde schoolomgeving. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten,
de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan
voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op bepaalde
dagen op school alleen fruit of groente eten en water drinken. Op de dinsdag en donderdag ziet het er dan zo uit:
Op dinsdag en donderdag wordt er in alle groepen fruit en/of groente gegeten en water gedronken tijdens de kleine pauze in
de ochtend. Andere etenswaar zoals koek, snoep of repen mag op deze dag niet worden meegenomen. Dit kan meegenomen
worden op de andere dagen. Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat fruit/groente
eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen. Ouders geven zelf fruit of groente en water mee op deze dagen.

3.6.10 Traktaties
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Op
www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties. Vanwege
corona moeten traktaties voorverpakt zijn.
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Hoofdstuk 4 De zorg voor de leerlingen
4.1Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
4.1.1 Leerlingvolgsysteem (LVS)
De Emmaschool gebruikt het Parnassys leerlingvolgsysteem. Door regelmatige toetsingen worden de vorderingen van de
leerlingen geregistreerd in dit LVS. Via het ouderportaal van Parnassys kunt u de resultaten van uw kind op de Cito-toetsen van
groep 3 t/m 8 bekijken. Op basis van de resultaten van deze landelijk genormeerde toetsen, wordt door de leerkracht een
groepsplan opgesteld. Het kan voorkomen dat in overleg met ouders en Interne Begeleiding besloten wordt tot het overgaan
van een eigen leertraject voor leerlingen die meer of minder leerstof aankunnen (IHOP). Wettelijk is het toegestaan om in groep
6 leerlingen een eigen leerlijn te laten volgen. Naast de Citotoetsen worden ook methodegebonden toetsen gebruikt om de
resultaten te meten. Ook worden d.m.v. mondelinge en schriftelijke overhoringen, het maken van werkstukken en observaties
de vorderingen van uw kind bijgehouden.
Om te signaleren gebruiken we verschillende hulpmiddelen.
➢

➢

➢

Observeren: In de onderbouw (maar ook in hogere groepen) is het erg belangrijk om goed naar kinderen te kijken als ze
spelen en in de kring meedoen. Onze leerkrachten weten welke signalen kunnen duiden op begaafdheid of
hoogbegaafdheid. Ook hebben ze de informatie die door ouders en bijv. peuterspeelzalen bestudeerd om te zien welke
kinderen misschien meer aankunnen.
Toetsen: In hogere groepen worden, naast het observeren, harde data belangrijker. Twee keer per jaar worden op
verschillende vakgebieden Cito-toetsen afgenomen. Op basis van deze toetsen wordt per kind en per vakgebied
gekeken naar tekenen van begaafdheid.
Signaleringslijsten: In de groepen 1, 3 en 5 wordt standaard de signaleringslijst (hoog)begaafdheid afgenomen bij alle
leerlingen om in kaart te brengen welke kinderen eventueel meer aankunnen.

4.2 Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke leerbehoeften
De Emmaschool gaat ervan uit dat de ontwikkeling per kind verschilt. De organisatie in de groepen is zo georganiseerd dat we
daarop goed kunnen inspelen. Elk kind mag en kan binnen de groep leren op zijn of haar niveau, binnen redelijke grenzen. De
gekozen organisatie, methoden en materialen bieden hiertoe ook mogelijkheden door middel van zowel extra instructie door de
leerkracht, herhalingsstof, verdiepings- of verrijkingsstof.
De grenzen van de zorgbreedte worden bepaald door de balans tussen draagkracht en draaglast van de individuele leerling, van
de groep, van de groepsleerkrachten van de school. Het School Ondersteuning Profiel (SOP) beschrijft de draagkracht van de
school. Ten aanzien van leerlingen met specifieke problemen betekent het dat er maximaal 2 zorgleerlingen per groep
toegelaten worden, waarvan één met gedragsproblematiek en één met leerproblemen.

4.3 De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld.
De leerkracht monitort het dagelijks werk van de kinderen. De leerkracht registreert de resultaten van de methodetoetsen en
Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem en worden naast het toetsen ook veel observaties gedaan om te kijken hoe het kind zich
ontwikkelt. De resultaten worden gemonitord door de Intern begeleider en met de directeur besproken in het zorgoverleg.
Twee keer per jaar worden de groepsresultaten met het team besproken tijdens datamuursessies, waarbij we van elkaar leren
met als doel beter te worden.

4.4 De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht
Elke leraar houdt een klassenmap en een leerlingenmap bij. In de klassenmap zitten de groepsplannen en de dag- of
weekplanningen. Op de planningsoverzichten worden korte aantekeningen gemaakt van wel of niet bereikte resultaten. De
gegevens in de leerlingenmap hebben betrekking op specifieke kenmerken van de leerlingen. Deze gegevens gaan mee met de
leerlingen naar de volgende groep.
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4.4.1 Teamleden die in de school de vorderingen van de leerlingen doorspreken
In het kader van samen leren spreken de leerkrachten elkaar regelmatig over de vorderingen van de leerlingen. Als de
vorderingen achterblijven zijn de leerkrachten als eersten aan zet om dit te signaleren en er een aanpak bij in gang te zetten. Pas
als de aanpak niet of onvoldoende werkt komt de Intern begeleider erbij.
Op het zorgoverleg bespreekt de Intern begeleider met de directeur de leerlingen die zijn opgevallen door de leerkrachten in
hun gedrag of ontwikkeling.
4.4.2 Bespreking leervorderingen
De Emmaschool maakt gebruik van de gesprekkencyclus om ouders te informeren over de vorderingen. Aan het begin van het
schooljaar ontvangt u al een uitnodiging voor startgesprek. Naast deze geplande gesprekken is er altijd tijd en ruimte voor
contact.

4.5 Schorsing en verwijdering van leerlingen
In zeer extreme gevallen, wanneer er sprake is van ernstig wangedrag of gedrag waarbij de veiligheid in gevaar komt, is sprake
van schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Schorsing is voor maximaal twee dagen, verwijdering is definitief. Dit gebeurt
uitsluitend in overleg met de directeur bestuurder en gaat conform de beschreven procedure in het leerlingenstatuut. Namen
en adressen zijn achterin deze schoolgids te vinden.

4.6 Passend onderwijs: de beste kansen voor élk kind
De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen
hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze
ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs.
4.6.1 Passend onderwijs in het kort
Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden. Het speciaal (basis) onderwijs blijft
gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben. Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een
gewone basisschool in de buurt Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen
4.6.2 Zorgplicht
Scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op deze
school zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden vanaf begin tot
eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind immers het beste.
4.6.3 Samenwerkingsverband
Om elk kind een goede plek te kunnen bieden, werken alle basisscholen en speciale scholen in de regio met elkaar samen. Onze
school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit verband bestaat uit vijftien
schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.
4.6.4 Basisondersteuning
Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan ondersteuning. Dit wordt
basisondersteuning genoemd. Hierdoor weet u wat u als ouders ten minste mag verwachten van het onderwijs en
ondersteuning op een school. Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise
waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd.
4.6.5 De route
Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het samenwerkingsverband een route
afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen:
1) Het begint bij de leerkracht.
Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert. Samen met de ouders gaat de leerkracht vervolgens op zoek
naar de juiste aanpak voor uw kind.
2) Met hulp van de intern begeleider
Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, roept hij de hulp in van de Intern begeleider van de school. De intern
begeleider maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het
informeren en betrekken van u als ouders van groot belang. De intern begeleider voert vervolgens de regie over het
afgesproken traject.
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3) Met hulp van het ondersteuningsteam (OT)
Als zowel de leerkracht als de Intern begeleider en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam
(OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en intern begeleider, kan zo’n team bestaan uit de directeur van de school,
onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft, de aanpak die is
afgesproken, wordt arrangement genoemd. Afhankelijk van wat er nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven:
- hulp die een school zelf kan bieden
- hulp die een school kan bieden met expertise van buiten
- verwijzing naar het speciale (basis) onderwijs
4.6.6 Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening
Stap 1: Gesprek met school voor SBO of SO
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een deskundige van die school uitgenodigd om
te praten over de duur en intensiviteit van het arrangement.
Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Er zijn
twee mogelijkheden:
- Speciaal basisonderwijs
- Speciaal onderwijs:
Categorie I : zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of
ernstige gedragsproblematiek
Categorie II : lichamelijk gehandicapte kinderen
Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen
Stap 3: Bieden van extra ondersteuning
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen wordt de plaatsing zo spoedig mogelijk gerealiseerd.
Stap 4: Terugplaatsing vanuit het SO of SBO
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaatsing naar de
reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van
herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkheden.
4.6.7 Ontwikkelingsperspectief
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning op de basisschool, al dan
niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere termijn nodig om de onderwijsbehoeften goed
te kunnen bepalen. Het is mogelijk om een ontwikkelingsperspectief te starten vanaf groep 6.
4.6.8 Rechtstreekse instroom
Voor een groep leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen hoeven niet de
reguliere route te volgen. Een team van onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse instroom behandelen.
Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de websites van het samenwerkingsverband
PO Duin- en Bollenstreek: http://po.swv-db.nl en www.swv-db.nl
4.7 Zorg voor (hoog)begaafde leerlingen
De Emmaschool en de leerkrachten die er werken hebben geleerd ook een open oog en oor te hebben voor de talenten en
interesses van hoogbegaafde leerlingen. Onze school ontwikkelt zich om deze leerlingen op het juiste niveau uit te dagen. Dat
is belangrijk, want wanneer je een begaafde leerling niet voldoende prikkelt, dan kan het gebeuren dat hij zich minder inspant.
Daardoor kan de leerkracht dan weer denken dat het om een minder intelligente, matig presterende leerling gaat.
Hoe kunnen we voorkomen dat leerlingen gaan ‘onderpresteren’? Met het Digitaal handelingsprotocol (DHH) wordt bij de
instroom van een leerling en tijdens de verdere schoolloopbaan gebruik gemaakt van signaleringslijsten. Hierdoor kan er al
gelet worden op signalen die een indicatie voor hoogbegaafdheid kunnen vormen. Bij het signaleren kijken we naar alle
leerlingen. In een volgende fase, de diagnose, wordt het onderzoek bij een beperkte groep voortgezet. Deze leerlingen worden
nog uitgebreider ‘bekeken’ en getoetst, soms met een externe deskundige erbij. De Intern begeleider speelt hier een
belangrijke rol in.
De diagnose leidt tot een plan van aanpak dat samen met de ouders door de Intern begeleider wordt opgesteld. Het voorstel
kan zijn om te gaan versnellen, compacten of verrijken. Uiteindelijk beslissen de ouders of een kind wel of niet gaat versnellen.
Dit kan bijvoorbeeld een vervroegde instroom in een hogere groep zijn of een zelfs een groep overslaan. Ook is het mogelijk
om voor een bepaald vak een hoger niveau kiezen.
Compacten en verrijken gebeurt binnen de groep, bij rekenen en taal. De leerkracht zorgt voor de opdrachten, stelt de eisen en
volgt de ontwikkelingen nauwkeurig. Dit schooljaar ontwikkelen we een werkwijze waarbij hoogbegaafde leerlingen met
speciale opdrachten worden uitgedaagd.
Wanneer een kind niet de diagnose begaafd of hoogbegaafd krijgt zal er in overleg met de ouders wel een plan opgesteld
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worden voor extra uitdaging. Deze uitdaging zal dan voornamelijk bestaan uit moeilijker werk uit de methode van het
vakgebied waar een leerling in uitblinkt.
Mocht het wel (hoog)begaafd blijken, dan worden er afspraken gemaakt over compacten (welke stof hoeft het kind niet te
maken/leren omdat het dit al beheerst) en verrijken (welke uitdagende stof krijgt het kind om de vrijgemaakte tijd mee te
vullen). Het kind krijgt een eigen plusmap waarin de afspraken staan en waarin extra stof op maat te vinden is. Daarnaast kan
het kind werken met plusmateriaal (spellen, puzzels, computerprogramma’s, IPads en chromebooks) dat in iedere klas te
vinden is. Wat een kind wel en niet doet en welk materiaal het gebruikt, wordt telkens opnieuw in overleg met de leerkracht
bepaald. Op deze manier begeleiden we op de Emmaschool ieder kind dat extra uitdaging aankan.
Dit schooljaar zal de intern begeleider de opleiding talentbegeleiding af ronden en hebben we daarmee specifieke kennis,
expertise en ondersteuning binnen de school beschikbaar.
In een aantal situaties kan blijken dat de ingezette interventies vanuit de school niet tot de gewenste resultaten leidt. Het is
dan zinvol en wenselijk om de samenwerking aan te gaan met een extern ondersteuningsteam binnen het
samenwerkingsverband.

4.8 Jeugd en Gezinsteam (JGT)
Onze school heeft nauw contact met het JeugdGezondheidsTeam dat deel uitmaakt van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u daar ook terecht. Hier werken verschillende
professionals samen, zoals jeugdartsen, pedagogen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg. Iedere
medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.
Wanneer wij denken dat het JGT zou kunnen helpen, schakelen wij hen in. Daar hebben we altijd uw toestemming voor nodig.
Meestal gaat dit om serieuze zaken. Soms zijn er ook weleens dingen die niet per se met school te maken hebben maar waar u
wel een vraag over heeft. De stap om contact te maken met het JGT kan best groot zijn. Voor alle grote en kleine vragen
betreffende opgroeien en opvoeden kunt u bij onze contactpersoon Mieke Haasnoot terecht.
Informatie over de trainingen en/of aanmelden kan bij Mieke Haasnoot. Haar contactgegevens zijn: Tel. : 06-36317034 / 088254236. Email: m.haasnoot@jgthollandrijnland.nl
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan
horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding,
zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies
of extra onderzoek. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.
Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg onzeker is, of een
twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies
gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten
en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils. Ook de kinderen zelf
kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig
cursusaanbod op www.cjgcursus.nl.
Pubergezond.nl
Voor kinderen van groep 7 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een aparte website vol informatie over verliefdheid, sociale
media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact met de
jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden.
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente.
Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. De adressen en openingstijden staan op de website evenals
de link naar de CJG Facebookpagina.

4.9 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
4.9.1 Algemeen
Tijdens de basisschoolperiode wordt door ouders en leerkrachten regelmatig nagedacht over welke school van voortgezet
onderwijs het beste bij het kind past. In de bovenbouwgroepen krijgen de gedachten hierover vastere vorm. Aan het begin van
groep 8 ontvangen de ouders het schooladvies. Dit advies geeft aan welke vorm van voortgezet onderwijs haalbaar is voor uw
kind.
Het advies komt tot stand in overleg met de leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en de directeur. De leerkracht van
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groep 8 informeert de ouders over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
4.9.2 De voorlichting aan kinderen en ouders over schoolkeuze van leerlingen
In groep 8 worden door de leerlingen verschillende scholen bezocht om zich te kunnen oriënteren op het voortgezet onderwijs.
Op open dagen bezoeken de ouders zelfstandig de scholen waarvoor hun zoon of dochter advies heeft gekregen van de school.
In februari vindt een gesprek met alle ouders plaats over de definitieve schoolkeuze op basis van het schoolkeuzeadvies.
Aan het eind van het schooljaar maken de kinderen een eindtoets. De uitslag van deze toets wordt vergeleken met het advies
van de school. Het advies kan worden bijgesteld als de uitslag daar aanleiding toegeeft. Bijstelling vindt alleen plaats als het
resultaat hoger is dan verwacht. Een lagere score is geen reden voor bijstelling van het gegeven advies.

4.9.3 Verzamelen van data, advisering en vervolg van procedure
Vanaf groep 3 worden Cito-toetsen afgenomen om de vorderingen van de leerlingen te volgen. Dat gebeurt in januari en juni.
Eind groep 7 wordt ook de Cito-entreetoets afgenomen en in groep 8 een eindtoets. Deze toetsen geven een compleet beeld
van de leerling. Bij de bepaling van zijn schoolkeuzeadvies maakt de leerkracht gebruik van het leerlingvolgsysteem waarin de
resultaten van deze toetsen zijn geadministreerd. Uiteraard tellen ook werkhouding, doorzettingsvermogen en motivatie mee
bij het opstellen van een advies voor een vorm van voortgezet onderwijs. Dit advies komt tot stand in overleg tussen de
leerkracht van groep 8, 7 en de Intern begeleider. De uitslag van de eindtoets wordt gezien als een bevestiging op het gegeven
advies. Wanneer het advies van de leerkracht en de uitslag van de eindtoets uiteenlopen is dit een reden om met de ouders
dieper in te gaan op de mogelijke oorzaken van dit verschil en een eventuele bijstelling van het advies.
De leerkracht vult voor het voortgezet onderwijs voor elke leerling een onderwijskundig rapport in, waarop hij/zij ook het
schoolkeuzeadvies vermeldt en motiveert. De ouders hebben recht op inzage van dit formulier. De ouders zijn verantwoordelijk
voor de aanmelding van hun kind bij het voortgezet onderwijs.
Er is een protocol en tijdspad dat de procedure van het schooladvies in groep 7 en 8 beschrijft. Aan het begin van het
schooljaar zal dit met de ouders gecommuniceerd worden door de leerkracht van groep 7 en 8.

4.10 Anti-pestprogramma
Helaas komt pesten komt overal voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken.
Ons uitgangspunt is dat pesten als probleem gezien wordt door alle direct betrokken partijen. We heeft de focus op het
voorkomen van pestproblemen en maken gebruik van de methode KWINK, een wekelijks programma voor sociaal- en
emotioneel leren. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt het onderwerp pesten met de kinderen
bespreekbaar gemaakt. Als pesten optreedt, signaleren leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat en nemen duidelijk
stelling. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak.
Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, dan wordt
een vertrouwenspersoon ingeschakeld. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en
het bevoegd gezag adviseren. De school heeft een pestprotocol.
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Hoofdstuk 5 De leerkrachten
5.1 Samenstelling
Het team van de Emmaschool bestaat uit 18 personen waaronder 13 leerkrachten, 1 Intern begeleider, 1
leerkrachtondersteuner, 1 vakleerkracht gymnastiek, 1 conciërge, 1 ict-medewerker en een schoolleider. Op elke 4 vrouwelijke
medewerkers is er één mannelijke medewerker werkzaam.

5.2. Groepsindeling en aanwezigheid leerkrachten
Groep Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1

Evelien de Jong

Ellen Vooijs

Evelien de Jong

Evelien de Jong

2

Linda Varkevisser

Evelien de
Jong
Linda Varkevisser

Linda Varkevisser

Linda Varkevisser

Marjolein Schonenberg

3

Leanne Houwer

Leanne Houwer

Leanne Houwer

Leanne Houwer

Leanne Houwer

4

Jeannette van Delft

Jeannette van Delft

Jeannette van Delft

5

Michelle Onderwater

Mariëlle van
Mariëlle van
Rietschoten
Rietschoten
Michelle Onderwater Michelle Onderwater Michelle Onderwater Michelle Onderwater

6

Jennifer van Egmond

Jennifer van Egmond

Jennifer van Egmond

Geert Lustig

Geert Lustig

7

Raymond Kolmus

Raymond Kolmus

Raymond Kolmus

Raymond Kolmus

Raymond Kolmus

8

Ruben van der Ende

Ruben van der Ende

Ruben van der Ende

Ruben van der Ende

Ruben van der Ende

5.3 Teamleren
Met veel passie, plezier en verantwoordelijkheidsgevoel werken wij aan het onderwijs op de Emmaschool. Om voor elke kind
het juiste onderwijs te bieden is buitengewoon complex. Elk kind is uniek, heeft eigen behoeften, gezinssituaties, kansen en
belemmeringen Het werk van een leerkracht is belangrijk maar ook moeilijk, want het gaat om de toekomst van de kinderen
die ons zijn toevertrouwd. Zoals al eerder aangegeven in deze schoolgids bereiden wij kinderen voor op een toekomst die wij
nog niet kennen en in rap tempo verandert. Het is dan ook meer dan nodig dat leerkrachten in een team met elkaar
samenwerken en samen leren. Op de Emmaschool dragen we samen het onderwijs en hebben we regelmatig leerkringen
waarin van en met elkaar leren om zo onze kerntaak goed te kunnen vervullen, namelijk goed onderwijs aan de kinderen
verzorgen.

5.4 Spreekuren
De schoolleider en de leerkrachten hebben geen vaste spreekuren. U kunt meestal voor of na schooltijd even kort met de
leerkracht praten. Soms lukt dat niet en vragen wij u om een afspraak te maken. De leerkracht maakt dan voldoende tijd vrij
om u goed te woord te staan. Het is niet wenselijk om vóór de aanvangstijden een uitgebreid gesprek met een leerkracht aan
te gaan. De leerkracht is dan druk met de voorbereiding van de lessen en heeft dan niet voldoende tijd voor een goed gesprek.

5.5 Wijze van vervanging bij ziekte
Leerkrachten worden bij ziekte vervangen door invallers. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van onze parttimers, zij
kennen immers onze leerlingen. Zijn deze niet beschikbaar, dan komt er een invaller van buitenaf. De klassenmap geeft
informatie over de groep in geval van ziekte of verlof. Bij een langere ziekteperiode (langer dan één maand) worden de ouders
op de hoogte gebracht en de invaller wordt voorgesteld. Indien geen vervanging mogelijk is, wordt de groep verdeeld over
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andere groepen. In uiterste gevallen gaat de groep naar huis, maar alleen nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld.
Gezien het nijpende tekort aan (inval)leerkrachten ligt het in de verwachting dat het tijdens corona en griepperiodes meer zal
voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd.

5.6 Communicatie over afwezige medewerkers
Binnen de PCBO hebben we afspraken gemaakt over de in- en externe communicatie over ‘de afwezige werknemer’ wegens
gezondheidsredenen of daarmee samenhangend. Deze afspraken gelden voor alle Rijnsburgse PCBO-scholen.
Indien een werknemer afwezig is, zijn gegevens over diens gezondheid bijzondere persoonsgegevens. Als deze gegevens niet
goed worden beschermd, kan dit verregaande gevolgen hebben voor de privacy van de werknemer. Met de gegevens over de
gezondheid willen we daarom zeer zorgvuldig omgaan. De ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ ziet hierop toe op basis van de ‘Wet
bescherming persoonsgegevens’.

5.7 Opleidingsschool voor stagiaires.
De Emmaschool biedt graag stageplaatsen aan stagiaires. Deze stageplaatsen kunnen in alle groepen geboden worden. De
eindverantwoordelijkheid voor het verloop van de stage ligt bij de schoolleider en de stagebegeleider van de school van de
stagiaire.
Het kan voorkomen dat stagiaires observaties moeten maken voor hun opleiding. De leerkracht van desbetreffende groep is
hiervan altijd op de hoogte. De stagiaires die op de Emmaschool stagelopen volgen een opleiding tot leerkracht basisonderwijs
of onderwijsassistent.
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Hoofdstuk 6 De ouders
Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen ouders en school. Ons streven voor de ouderbetrokkenheid is op
een gelijkwaardige en niet vrijblijvende manier samenwerken tussen school en ouders waarin ouder en school vanuit
gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. We vragen regelmatig aan de ouders feedback
over ons onderwijs. Vorig schooljaar hebben we het oudertevredenheidsonderzoek van Scholen op de Kaart uitgezet. Ouders
hebben de school beoordeelt met een 8,2. Voor meer informatie kunt terecht op de website van scholen op de kaart:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/rijnsburg/26093/koningin-emmaschool/

6.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders
Goede contacten met ouders vinden wij dus van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de algemeen
menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders
essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden en voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over
de ontwikkeling van hun kind. Op onze school willen we dat de visie en missie, kernwaarden en schooldoelen breed wordt
gedragen door team, leerlingen en ouders. De ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie school en leerling’. Onze ambities
zijn:
✓ Eigenaarschap inzetten om ouders te betrekken in het stellen van doelen voor de ontwikkeling van hun kind.
✓ Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders.
✓ Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken.
✓ Ouders worden betrokken bij (extra) zorg.
✓ Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs.
✓ Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind.
✓ Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.
6.1.1 oudertevredenheid
Vorig schooljaar hebben we het oudertevredenheidsonderzoek van Scholen op de Kaart uitgezet. Ouders hebben de school
beoordeelt met een 8,2. Voor meer informatie kunt terecht op de website van scholen op de kaart:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/rijnsburg/26093/koningin-emmaschool/

6.2 Activiteiten gericht op de ouderbetrokkenheid
De Emmaschool hecht grote waarde aan de relatie tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Ouders die betrokken zijn en
worden bij wat hun kind leert en doet op school, leveren een belangrijke bijdrage aan het welbevinden en de leerresultaten
van het kind. Dat wisten we eigenlijk al lang, maar vandaag de dag is dat ook nog eens wetenschappelijk bewezen.
Deze visie hebben we uitgewerkt in de praktijk en hoe kunt u deze visie terug in de school? Hieronder hebben wij de
activiteiten voor u op een rijtje gezet. Dit jaar zijn de activiteiten ingepland onder voorbehoud. Per periode stemmen we met
elkaar af wat mogelijkheid is rondom corona.
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6.2.1 De nieuwjaarsreceptie
De Emmaschool start elk schooljaar met een soort van nieuwjaarsreceptie. Het doel is dat ouders tijdens de nieuwjaarsreceptie
de gelegenheid krijgen in de klas van hun kind met elkaar (opnieuw) kennis te maken. Dit om de betrokkenheid naar elkaars
kinderen en de school toe te vergroten.
Tegelijkertijd met de nieuwjaarsreceptie ontvangen de ouders informatie over het nieuwe leerjaar. De leerkracht inventariseert
van tevoren aan welke informatie de ouders behoefte hebben.
6.2.2 De ontmoetingsochtenden
Verschillende keren per schooljaar organiseert de school ontmoetingsochtenden. Het doel van deze bijeenkomsten is het
verlagen van de drempel en het verbeteren van de toegankelijkheid binnen de school en het contact tussen ouders onderling.
6.2.3 Kind- en oudergesprekken
In september en februari worden alle ouders en de kinderen uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht om te praten
over de vorderingen van de leerontwikkeling van het kind. Het kind staat centraal en heeft een inbreng in het gesprek. De
ouders en de leerkracht begeleiden het kind daarbij, zodat het inzicht krijgt in de eigen leerontwikkeling. Ouders en
leerkrachten werken hierbij samen.
Door deze benadering ontstaat er een driehoeksrelatie. In deze relatie staat het kind bovenaan in de driehoek. De ouders en de
leerkracht zorgen ervoor dat het kind de optimale voorwaarden heeft om zich te ontwikkelen.
Tijdens het kind- en oudergesprek staan de volgende vragen centraal:
1. Wat heb ik geleerd?
2. Wat wil ik gaan leren?
3. Wat heb ik daarbij nodig om mijn leerdoel te bereiken?
Deze kind- en oudergesprekken zijn georganiseerd in drie soorten gesprekken namelijk:
6.2.3.1 Het start- en doelgesprek
Een startgesprek vindt plaats aan het begin van het schooljaar. De ouders, het kind en de leerkracht maken kennis met elkaar,
spreken verwachtingen uit en maken afspraken. Tevens wordt er gekeken naar de leerresultaten van het kind. Aan de hand
van deze resultaten wordt er een leerdoel opgesteld en een begeleidingsplan gemaakt waar het kind de komende
schoolperiode mee aan te slag gaat. Zowel het kind als de leerkracht en ouders hebben inspraak in dit plan.
Mocht bij de leerontwikkeling van het kind, de Intern begeleider betrokken zijn, dan zal de Intern begeleider ook bij het
gesprek aanwezig zijn.
6.2.3.2 Het voortgangsgesprek
Een voortgangsgesprek vindt plaats halverwege het schooljaar, in de periode februari-maart. Tijdens dat gesprek bespreken het
kind, de ouders en de leerkrachten het begeleidingsplan en de voortgang daarvan. Hoe is het gegaan en is het doel behaald?
De vorderingen worden aan de hand van data zoals rapportcijfers en cito-resultaten bekeken. Na deze bespreking, stellen het
kind, de ouders en de leerkracht een nieuw doel en wordt er aan de hand daarvan een nieuw plan opgesteld.
Zo krijgt het kind inzicht in de leerprestaties en de kans om deze prestaties te verbeteren. Ook hier geldt weer: Mocht bij de
leerontwikkeling van het kind, de Intern begeleider betrokken zijn, dan zal de Intern begeleider ook bij het gesprek aanwezig
zijn.
6.2.3.3 Het evaluatiegesprek
Dit gesprek vindt plaats aan het einde van het schooljaar. In juni -na de toetsen- evalueren het kind en de leerkracht het plan
en wordt er gekeken of het doel behaald is. Dit gesprek vindt dus alleen plaats tussen de leerkracht en het kind. Tenzij de
intern begeleider bij de leerontwikkeling van het kind betrokken is, dan wordt u wel uitgenodigd bij dit gesprek. De Intern
begeleider zal dan ook bij het gesprek zijn.
Naast deze gesprekken zullen er extra gesprekken plaatsvinden tussen leerkracht kind en/of ouders. De redenen voor het
houden van deze gesprekken zullen verschillend zijn. Zo kunnen er incidenten zijn of zorgen omtrent gedrag of leren van het
kind waarbij het even nodig is dat ouders en de leerkracht tussendoor met elkaar om de tafel gaan.
Dan zal de leerkracht contact met de ouders opnemen voor het plannen van een gesprek. Natuurlijk kunnen ouders vragen of
zorgen hebben over de gang van zaken rondom het kind op school. Dan worden de ouders nadrukkelijk uitgenodigd om contact
op te nemen met de leerkracht. Wij roepen ouders op om niet met hun zorgen en vragen rond te blijven lopen of met externen
te bespreken, maar het daar te brengen waar het hoort, namelijk bij de leerkracht! U bent altijd van harte welkom
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6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
Op de volgende manier is deze informatievoorziening geregeld:
✓ De schoolgids
✓ Het ouderportaal in Parnassys
✓ De website
✓ De maandelijkse nieuwsbrief en andere mail vanuit Parnassys
✓ Een “nieuwjaarsreceptie” aan het begin van het schooljaar voor alle groepen
✓ Een informatieavond in december over het voortgezet onderwijs voor ouders van de leerlingen uit groep 8
✓ Gesprekken gedurende het schooljaar over en met uw kind
✓ De portfolio’s
✓ De intakegesprekken
✓ Gesprekken op afspraak
✓ De thematische ouderavonden
✓ De Parro-app
6.3.1 E-mail voor communicatie
Van alle ouders vragen wij een actueel mailadres aan ons door te geven. Wij gebruiken email veelvuldig als
communicatiekanaal. Deze communicatie verloopt via ons administratiesysteem ParnasSys. Om zeker te weten dat u geen
berichtgeving over uw kind mist, adviseren wij u onderstaand adres als veilige afzender te markeren.
Voor iedereen die mail uit ParnasSys dient te ontvangen, is het altijd goed om het adres van ParnasSys toe te voegen als veilige
afzender. Het adres van ParnasSys is: mailservice@mail.parnassys.net. Dit voorkomt dat mails worden aangemerkt als SPAM.
Hoe u dit als veilige afzender registreert kunt u op de volgende website nagaan: http://veiligeafzender.nl/
6.3.2 Ouderportaal
Ouders van de Emmaschool kunnen de resultaten van hun kind(-eren) volgen via het ouderportaal van ons
leerlingadministratiesysteem Parnassys. Om op het ouderportaal te komen, kunt u de volgende link gebruiken: Ouderportaal
Parnassys. Om in te kunnen loggen, heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Die is naar alle ouders per e-mail
verstuurd. Indien u geen e-mail heeft gehad of de gegevens kwijt bent geraakt, kunt u contact met de school opnemen. Er
wordt u dan een nieuwe e-mail gestuurd.
6.3.3 Parro
Parro is een oudercommunicatiemiddel. We hebben het gekozen omdat het samenwerkt met ons administratieprogramma
ParnasSys. Met deze dienst kunnen school en ouders eenvoudig en direct communiceren met school via een handige app op
mobiel of tablet. Hierdoor hoeven we geen briefjes meer mee te geven of mailtjes te sturen.
Wat is het voordeel?
• Dit programma is gekoppeld aan ons administratieprogramma. We hebben daardoor een actueel adressen- en mailbestand.
• We kunnen u vlot informeren over actuele zaken op school/klas.
• We kunnen o.a. digitaal oudergesprekken plannen.
• U kunt de berichten altijd teruglezen.
• Doorgeven van absentie.
De groepsleerkracht beheert het account en nodigt u uit om lid te worden. Dat kan alleen na uw toestemming.
In Parro zitten de volgende functies:
Mededelingen van school
U ontvangt alleen mededelingen die de groep van uw kind en uw locatie aangaan. Dus alleen mededelingen die voor u van
belang zijn.
De schoolagenda op uw mobiel
Een schoolagenda op maat met alleen items die van belang zijn voor de groepen van uw kind(eren). Via agenda-items kunt u
zich ook eenvoudig aanmelden voor activiteiten.
Nieuws uit de groep van uw kind
Op de hoogte zijn van nieuwtjes over wat er gebeurt in de groep van uw kind? De leerkracht maakt foto’s en mededelingen en
deelt ze direct met u. Een soort Facebook van de groep van uw kind waar niemand anders toegang toe heeft.
Reageren op oproepen van school en leerkracht
Is er een activiteit waar we om uw medewerking vragen of waar u zich voor moet aanmelden? Via de app kunt u direct
reageren of u wel of niet beschikbaar/aanwezig bent en aangeven wat uw bijdrage is.
Privé in gesprek met de leerkracht
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U kunt de leerkracht rechtstreeks privéberichten sturen (op de tijden dat de leerkracht aangeeft beschikbaar te zijn) in uw
eigen gespreksdraad waar beide ouders onderdeel van zijn.
Aanmelden voor rapport- en kindgesprekken
U kunt zelf kiezen op welke gespreksmomenten u intekent. Ook kunt u aangeven waarover u wilt spreken.
Op uw mobiel en op uw computer
Heeft u geen mobiel of wilt u de app niet installeren? U krijgt de berichten ook via de mail en kunt dan via uw webbrowser aan
alle communicatie meedoen. Parro is bereikbaar via een website (talk.parro.com) en is ook beschikbaar als app (App store /
Google play)
Betaling financiële bijdragen via schoolkassa
Elke basisschool heeft te maken met betalingen van ouders. Of het nu om de vrijwillige ouderbijdrage of het jaarlijkse
schoolreisje gaat. Met Schoolkassa betalen ouders gemakkelijk via iDEAL of automatische incasso en krijgen een automatische
herinnering als ze nog niet gereageerd hebben.
Melding absentie/afwezigheid
Ouders kunnen via Parro eenvoudige absenties melden.

6.4 Inspraak en participatie
6.4.1 De ouderraad
De ouderraad (O.R.) bestaat uit 7 ouders, te weten een voorzitter, een penningmeester en vier leden. De taak van secretaris
rouleert tussen de leden. Taken en werkwijze zijn vastgelegd in het huishoudelijke reglement, dat op aanvraag bij de secretaris
verkrijgbaar is. De ouderraad is hoofdzakelijk betrokken bij de ondersteuning van de school bij het organiseren van
bijeenkomsten en activiteiten voor ouders en leerlingen. Zij doen dit uit middelen die de ouders beschikbaar stellen via de
ouderbijdrage. Jaarlijks ontvangt u een begroting en een financieel jaaroverzicht. Hebt u belangstelling voor het werk van de
ouderraad dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Carin Vianen: or@emmaschool.pcborijnsburg.nl

6.4.2 De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school, De MR is wat de naam
zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te
praten over alles wat in en rond de school gebeurt. In de MR nemen drie vertegenwoordigers vanuit de leerkrachten en drie
vertegenwoordigers vanuit de ouders deel. Aan het overleg neemt de schoolleider van de Emmaschool regelmatig deel. De MR
zal ook dit schooljaar weer een aantal malen overleg voeren. De ouders die lid zijn van de MR vertegenwoordigen ook u als
ouder! Het komende schooljaar gaan zij uiteraard weer hun uiterste best doen. U kunt uw vragen over een kwestie binnen de
school altijd bij hen kwijt. Spreek ons aan of mail naar mr@emmaschool.pcborijnsburg.nl. Uw bijdrage vergroot de kennis van
de MR en zal binnen de MR worden besproken.

6.5 Kosten
Het onderwijs in Nederland is gratis. Daar zijn wij op de Emmaschool ons goed van bewust en onderstrepen ook het belang van
die voorrecht in Nederland. Van de overheid krijgen we gelden om het onderwijs te kunnen bekostigen. Het is dan ook ons
streven om deze gelden in goed rentmeesterschap te besteden. Het uitgangspunt is daarbij dat het geld moet gaan naar het
realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat er voor extra activiteiten extra inkomsten gerealiseerd moet gaan
worden en daarvoor hebben wij uw financiële ondersteuning heel hard nodig. Wij sluiten geen leerlingen uit van extra
activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het overblijven is overigens niet verplicht en
bij geen betaling worden de ouders verzocht om zelf opvang voor tussen de middag te regelen. Wij hopen dan ook dat u de
extra activiteiten een warm hart toedraagt en uw bijdrage zult geven.
6.5.1 Vrijwillige ouderbijdrage
Alle leer- en hulpmiddelen krijgen de kinderen van de school. Voor allerlei extra activiteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, themadienst
en afscheidsbijbel groep 8) wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De ouderraad legt verantwoording af over de
besteding van de ouderbijdrage in het financieel jaarverslag.
Als bijdrage wordt dit jaar gevraagd:
1 kind
€ 32,00 2 kinderen € 57,50
3 kinderen € 82,50 4 kinderen €108,00
Voor kinderen die na 1 januari instromen wordt een deel van de ouderbijdrage gevraagd. Hierover wordt u apart geïnformeerd.
6.5.2 Overblijfgeld
De middagpauze bestaat uit een kwartier samen met de leerkracht een zelf meegebrachte lunch eten. Daarna is er een
overblijfregeling waarbij medewerkers van Smallsteps het buitenspel van de kinderen begeleiden.
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De kosten hiervoor zijn € 50 per kind per schooljaar. Tijdens dit begeleide buitenspel genieten de leerkrachten een half uur
verplichte pauze.
Binnen het directeurenoverleg van PCBO wordt de organisatie Tussenschoolse Opvang regelmatig geëvalueerd. Een
terugkerend punt is de bekostiging van de TSO. We vragen aan ouders een bijdrage van 50 euro. Dit bedrag is niet genoeg om
de kosten te dekken.
Als Emmaschool vinden het goed en waardevol voor het onderwijs dat de kinderen op school blijven gedurende de schooldag.
Wij baseren dit op bewuste pedagogische en onderwijskundige overwegingen. We zullen dit dan ook blijven vasthouden, maar
dat hier onderwijsgeld ingaat zitten willen wij graag anders zien en u opzadelen met nog meer kosten ook niet. Het komende
schooljaar gaan we, in samenwerking met de MR, diverse oplossingen onderzoeken waaronder het vijfgelijke dagenmodel (dit
zijn vijf dagen identieke schooltijden, geen vrije middagen, korte middagpauze op school, schooltijden bijvoorbeeld van 8.30u
tot 14.00u). Wij houden u op de hoogte.
6.5.3 Schoolreis
Een gezamenlijk uitstapje, waarbij de nadruk ligt op gezamenlijk. Samen plezier beleven, onderzoeken en ontdekken. De
kinderen zullen op zo'n dag in groepjes bezig zijn, maar er zal altijd een aantal gezamenlijke momenten gepland worden (denk
daarbij aan samen eten, vrij spelen, etc.). Om de schoolreisjes te kunnen betalen zullen de kosten per kind aan u doorberekend
worden.
6.5.4 aanschaf schrijfmiddelen
De leerlingen krijgen van school de schrijfmiddelen die nodig zijn zoals een gym, potlood, pen, white-bordstift, wisbordje en
kleurpotloden. Mocht de leerling in de loop van het jaar middelen kwijtraken of kapot maken, dan verzoeken wij de ouders om
dit zelf aan te schaffen.

6.6 Gebedsgroep
Op dit moment is er geen gebedsgroep van ouders verbonden aan de Emmaschool. Als school hechten we veel waarde aan de
kracht van het gebed en waarderen we de toewijding van ouders. We zien dan graag ook graag dat er weer een gebedsgroep
komt! Mocht u dit willen dan kunt u contact opnemen met de schoolleider, e.vooijs@emmaschool.pcborijnsburg.nl

6.7 Verkeersouders
De school heeft twee verkeersouders, die samen met een leerkracht de verkeerscommissie vormen. Hun contactgegevens
staan voorin deze schoolgids.

6.8 Hoofdluis
Er is een ouderwerkgroep die in de eerste week na elke vakantie alle leerlingen controleert op hoofdluis. Ouders worden
ingelicht door de luizencoördinator (ouder van de werkgroep) als hun kind besmet is, zodat er snel behandeld kan worden. Ook
worden er tips gegeven om op juiste wijze hoofdluis te bestrijden. Als u zelf bij uw kind hoofdluis constateert dan verzoeken wij
u dit bij de leerkracht kenbaar te maken. Op deze wijze proberen wij de luis de baas te blijven. Tevens maken we gebruik van
zogenaamde luizenzakken, waarin de jassen van de kinderen worden gedaan als ze aan de kapstok worden gehangen. Het kind
krijgt van de school een luizenzak. Mocht de zak kwijtraken of stukgaan, dan zijn de vervangingskosten voor de ouders. Er kan
een nieuwe zak aangeschaft worden voor 2 euro op school

6.9 Contact en overleg leraar en ouders over kind betreffende leervorderingen en/of problemen
Naast de hierboven reeds aangegeven contactmogelijkheden tussen ouder en leerkracht is het bij problemen met een leerling
belangrijk dat de leerkracht tijdig de ouders benadert. Ook wanneer ouders thuis merken dat er iets is met de leerling, is het
belangrijk dat zij tijdig contact opnemen met de leerkracht.

6.10 Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken in de klas of op school. We stellen het op prijs dat u dan zo
spoedig mogelijk contact met ons opneemt. De meest directe manier is eerst te overleggen met de desbetreffende
groepsleerkracht. Indien nodig kunt u bij de schoolleiding terecht. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan
bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, voor meer
informatie kunt u kijken op de site www.onderwijsgeschillen.nl .
Het schoolbeleid dient erop gericht te zijn dat leerlingen en teamleden hun werkzaamheden onder goede condities kunnen
verrichten en recht hebben op een respectvolle behandeling. Als er een incident plaatsvindt waardoor deze onderlinge relatie
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verstoord wordt, dan kan er contact opgenomen worden met een vertrouwenspersoon. Bij ons op school is dat Marjolein
Schonenberg. Deze contactpersoon adviseert en bemiddelt bij eenvoudige klachten. Deze contactpersoon is verplicht klachten
te melden bij het schoolbestuur en eventueel de directie. Klachten over zedendelicten dienen direct gemeld te worden bij deze
vertrouwenspersoon.
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan
de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het
advies doet en laat dat alle partijen weten. We gaan ervan uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene
gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog
niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.

6.11 Schoolverzekering voor leerlingen
Door de vereniging voor PCBO is een schoolongevallenverzekering voor de leerlingen afgesloten. De premie daarvoor wordt
betaald door de school. De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan kleding, tassen, brillen, beugels,
fietsen, mobiele telefoons enz. van de leerlingen. Ouders dienen zelf te zorgen voor een WA-verzekering.
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Hoofdstuk 7 Regeling school- en vakantietijden
7.1. Schooltijden
Maandag/ dinsdag/ donderdag/vrijdag 08.45 – 14.30 uur
Woensdag
08.45 – 12.30 uur
Een kwartier voor de begintijd gaat de deur open voor de groepen 1 en 2 en is er een inloop tot 08.45u. De kinderen van de
groepen 3 t/m 8 mogen vanaf 08.35u naar binnenlopen. De groepen 1 en 2 gaan via de zijingang naar binnen, de overige
groepen via de hoofdingang. Om kwart voor negen beginnen de lessen voor alle groepen. We verzoeken u dan ook om voor die
tijd de klas uit te gaan. Als u later dan kwart negen bent, kunt u alleen nog naar binnen via de hoofdingang.

7.2 Tussen de middag
Binnen het rooster van de aangepaste schooltijden blijven de kinderen tussen de middag over op school. Het eten is een deel
van de schooldag geworden (op advies van de inspectie wordt het eten niet als schooltijd gerekend). De kinderen eten in de
klas onder leiding van de leerkracht. De leerkrachten kunnen inspelen op de individuele behoeften van het kind. De kinderen
voelen zich veilig en begrepen in hun vertrouwde omgeving. Dat geeft meer rust. Alle kinderen nemen zelf een lunchpakketje
en drinken mee van thuis. Aan het begin van de maaltijd en aan het eind wordt er gebeden en gedankt.
7.2.1 Kosten
Voor het overblijven tussen de middag is er een verplichte jaarlijkse bijdrage van 50 euro.
7.2.2 Medicatie bij leerlingen
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben:
Als dit het geval is, worden hierover met ouders van het kind afspraken gemaakt. Per kind wordt onder meer besproken en
vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.
7.2.3 De lunch
Om het lunchen in goede banen te leiden, zijn er afspraken gemaakt voor groep 1 t/m 8:
1. De leerlingen van groep 1 t/m 5 lunchen van 11.45u – 12.00u in de klas bij de leerkracht.
2. De leerlingen van groep 6 t/m 8 lunchen van 12.15u -12.30u in de klas bij de leerkracht.
3. Het exacte tijdstip van de eet- en speelpauze voor de jongere kinderen kan iets afwijken van de hier gestelde tijden.
4. Na het lunchen, gaan de kinderen naar buiten om te spelen.
5. Bij erg slecht weer blijven de kinderen na de lunch in de klas.
Wat neem je mee?
1. De kinderen nemen brood met beleg en fruit (evt. voorgesneden) mee naar school.
2. De lunch van het kind zit verpakt in een broodtrommel en een drinkbeker. Deze zijn voorzien van de naam van het kind.
3. Snoep en/of allerlei zoetigs (repen en dergelijke) zijn niet toegestaan.
4. De drinkbeker van de lunch mag in de koelkast geplaatst worden.
5. Koolzuurhoudende en energiedrankjes nemen de kinderen niet mee naar school.
6. Het broodtrommeltje wordt in de koelkast in de klas gezet.

7.3 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim
Bij ziekte of andere afwezigheid wordt de ouders dringend verzocht deze vóór schooltijd door te geven aan de school. Dit kan
telefonisch via dit nummer: 0714082869 of via parro/absentie.
Wanneer een leerplichtig kind ongemeld de school verzuimt, wordt dit door de leerkracht opgeschreven als ongeoorloofd
verzuim en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Kortom, meld elke afwezigheid en voorkom daarmee een
verzuimmelding bij de leerplichtambtenaar en ongerustheid over uw kind bij ons.
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7.4 Vakantieregeling en verlofaanvragen
Er mag alleen verzuimd worden bij ziekte of gewichtige omstandigheden. De schoolleider heeft de bevoegdheid om tot
maximaal 10 schooldagen per jaar toestemming te verlenen om het kind thuis te houden.
Die toestemming wordt alleen gegeven als er gewichtige omstandigheden zijn. Denkt u dat hiervan sprake is, neemt u dan
altijd eerst contact op met de schoolleider. De mogelijkheden zijn beperkt. Ook de school dient zich aan de wet te houden. In
de schoolkalender en in de schoolgids staan de vakanties en vrije dagen vermeld. U dient zich aan de vastgestelde
schoolvakanties te houden. En……… informeer eerst bij de school voor u tickets koopt en voorkom daarmee een tegenvallend
begin van uw vakantie. Een verzoek om verlof wordt toegestaan als er sprake is van de volgende omstandigheden:
1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
2. Verhuizing (ten hoogste 1 dag)
3. Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad*:
• binnen de woonplaats: maximaal één dag;
• buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
• buiten Nederland, maximaal 5 dagen.
Soort bewijs trouwkaart indien twijfelachtig kopie trouwakte;
4. Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad*:
maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
5. Overlijden van bloed- en aanverwant:
ste
• 1 graad* maximaal 5 dagen;
• 2de graad*: maximaal twee dagen;
• 3de en 4de graad* 1 dag;
• Buiten Nederland maximaal vijf dagen.
6. Gezinsuitbreiding (voor ten hoogste 2 dagen)
7. Een 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts - of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de
4e graad (ten hoogste 1 dag)
8. De viering van nationale feest- en herdenkingsdagen, voor zover het gaat om leerlingen uit culturele
minderheidsgroepen
9. Er is sprake van zelfstandigen (bijvoorbeeld kwekers, campinghouders, vissers of horeca-exploitanten), die
juist tijdens de normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen
10. Noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische- of sociale indicatie van een van de gezinsleden
11. Voor de ontwikkeling van talentvolle leerlingen
In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 8 weken van tevoren bij de school

worden ingediend, tenzij dat redelijkerwijze niet mogelijks is. In dat geval zo spoedig mogelijk.
* Graden van verwantschap ten opzichte van het kind:
1e graad: ouders
2e graad: zus/broer, grootouder
3e graad: oom/tante, neef/nicht (kinderen van broers en zussen), overgrootouder
4e graad: oudoom/tante, neef/nicht (de kinderen van de broers of zussen van de ouder), achterneef, achternicht,
betovergrootouder.
Samenvattend:
Verlof buiten de geplande schoolvakanties is aan uiterst strenge regels gebonden. U kunt alleen gebruik maken van de
verlofregeling als het echt niet anders kan. Vergeet daarbij niet de nadelen: o.a. dat uw kind op onderdelen achter raakt met de
leerstof.

7.5 Aanvragen gedeeltelijke onderwijsvrijstelling voor topsport- en cultuurtalenten
In het primair onderwijs zijn geen landelijke regelingen voor talentvolle sporters en cultuurtalenten.
Toch ontvangen wij bij tijd en wijle een verzoek om vrijstelling van onderwijs te verlenen aan leerplichtige (potentiele)
toptalenten op het gebied van sport en kunst/cultuur. De ontwikkeling van topsport- en cultuurtalent pas dan ook goed
binnen de visie van de school. Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid voor structureel verlof, maar binnen
de reguliere onderwijswetgeving kan de school (bevoegd gezag) wél afspraken maken met ouders over vrijstelling van
verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet op het primair onderwijs, artikel 41 lid 2)
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De Emmaschool heeft als uitgangspunt dat er binnen het onderwijs ruimte moet zijn voor de brede talentontwikkeling
waaronder sport en kunstzinnige vorming.
Om talentontwikkeling op topniveau ook buiten de school (en/of buiten reguliere lestijden) mogelijk te maken en vanuit de
visie dat de verplichting vanuit de leerplichtwet niet zouden moeten leiden tot een beperking van brede ontwikkelkansen van
toptalenten, zal de Emmaschool elke aannemelijk en onderbouwd verzoek vanuit de ouders en leerling om dit kader een
aanpassing van de onderwijsactiviteiten te realiseren, serieus in overweging nemen. Hiervoor heeft de school met instemming
van de MR een protocol opgesteld. Ouders, school en de leerling ondertekenen een convenant om de gemiste onderwijsuren
te verantwoorden.

7.6 Vakantierooster en vrije dagen 2021 – 2022
Herfstvakantie
Studiedag Emmaschool
Kerstvakantie
Studiedag PCBO
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Paardenmarkt
Zomervakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021
25 oktober 2021
27 december t/m 7 januari 2022
10 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 april t/m 18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei t/m 27 mei 2022
6 juni 2022
9 juni 2022
11 juli t/m 20 augustus 2022
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Hoofdstuk 8 Resultaten van het onderwijs
Leerprestaties van leerlingen geven een belangrijke indicatie voor het advies over de keuze van een school voor voortgezet
onderwijs. Intern gebruiken we de resultaten van landelijk genormeerde Cito(tussen)toetsen en natuurlijk de eindtoets. De
inzet, motivatie en werkhouding zijn even belangrijk. Er is ons alles aan gelegen dat kinderen op een goed niveau onze school
verlaten. Ze hebben recht op goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

8.1 informatie eindtoets
Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs moeten een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Het
resultaat van de eindtoets geeft aan welk type vervolgonderwijs bij de leerling past. Het schooladvies staat centraal bij de
toelating tot het voortgezet onderwijs. Voor 1 maart wordt het schooladvies gegeven. Dit advies is leidend. De uitslag van de
eindtoets is een onafhankelijk tweede gegeven. De afname van de eindtoets is wettelijk vastgesteld tussen 15 april en 15 mei.
Doordat de eindtoets laat in het jaar wordt afgenomen, wordt de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benut en kunnen de
meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen aan het voortgezet onderwijs worden doorgegeven
Als eindtoets gebruiken wij ROUTE 8. Route 8 is een digitale, adaptieve toets die door het ministerie is erkend als eindtoets. Het
adaptieve karakter zorgt ervoor dat iedere leerling een unieke toets op eigen niveau kan maken.
ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen die opgedeeld zijn in verschillende deeltoetsen. ROUTE 8 wordt via
internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De afname van de toets neemt gemiddeld één dagdeel in beslag. Door
het adaptieve karakter maakt iedere leerling een unieke toets. De afnameduur kan daardoor per leerling verschillen. De duur
van de toets zegt niets over het resultaat. De toets wordt in groepjes worden gemaakt en verspreid worden over meerdere
dagen.

8.2 Referentieniveau
Taal en rekenen zijn belangrijk. Ze bepalen of je goed kunt meekomen op de middelbare school en daarna. Daarom meet de
Centrale Eindtoets welk referentieniveau het kind beheerst (1F/1S/2F). Dat meten van de referentieniveaus is verplicht. Dat
is in een wet afgesproken.
Bij de uitslag van de eindtoets wordt aangegeven welk referentieniveau het kind beheerst. Wat zijn referentieniveaus?
Sinds augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Referentieniveaus zorgen dat
het voorgezet onderwijs goed aansluit op het basisonderwijs en daarna weer op het vervolgonderwijs (mbo, hbo, universiteit).
De niveaus bepalen welke stof een kind moet beheersen in welke fase van zijn schoolloopbaan.
Het grootste verschil met de kerndoelen (doelen die aangeven welk leerstof elke school minimaal moet behandelen) is dat de
kerndoelen een aanbodverplichting hebben en referentieniveaus een opbrengstverplichting. Elke school moest dus aanbieden
wat er in de kerndoelen staat, maar de opbrengstverplichting van de referentieniveaus gaat iets verder: de school moet de stof
niet alleen aanbieden, de kinderen moeten de stof ook gaan beheersen.
Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Maar het
gewenste niveau ligt hoger. De overheid heeft de wens dat het grootste deel van de leerlingen aan het eind van de basisschool
een hoger niveau behaalt. Voor taal en lezen is de tweede stap in het basisniveau: 2F en bij rekenen is dit 1S Bij taal op niveau
1F moet je denken aan teksten met een eenvoudige structuur en met vaak gebruikte woorden. Bij 2F zijn de teksten iets
ingewikkelder. Bij rekenen wordt op niveau 1F met eenvoudige getallen gerekend. Bij 1S rekent je kind met complexere
getallen en zijn er meer denkstappen nodig om een rekenopgave op te lossen.
Niet alle kinderen zullen het streefniveau halen. Rond groep 6 wordt meestal duidelijk naar op welk niveau je kind ongeveer
afstevent. De inzet is dat het kind minimaal het basisniveau 1F haalt aan het eind van de basisschool. Ook zijn er kinderen die
juist een hoger niveau halen op de basisschool.Doordat de referentieniveaus doorlopen in het voortgezet onderwijs krijgt je
kind alle tijd om het niveau te bereiken dat bij zijn of haar opleiding past.
Hieronder vindt u informatie over de behaalde referentieniveaus op de Emmaschool.
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8.3 Score eindtoets
In 2020-2021 hebben de leerlingen van groep 8 een score behaald van 217,2. Dit is boven het landelijk gemiddelde van
Wat betreft de referentieniveaus schooljaar 2020-2021:
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8.4 Uitstroomgegevens
In het schooljaar 2020/2021 zijn de leerlingen uit groep 8 naar de onderstaande schoolsoorten voor voortgezet onderwijs
verwezen:
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO TL/HAVO
VMBO TL
VMBO KL
TOTAAL

2
1
1
1
2
1
8
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Hoofdstuk 9 Coronamaatregelen op school
DD

Een hoofdstuk over coronamaatregelen op de school. Het is een tijd van beperkingen in de omgang met elkaar. Daarbij
verandert de situatie rondom corona razendsnel. Vanuit de overheid komen telkens weer nieuwe adviezen. Maar het is toch
belangrijk om informatie te geven over deze wijze waarop de school deze specifieke organisatie afstemt.
De organisatie wordt geregeld aan de hand van het protocol dat opgesteld is door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en
AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit
protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

9.1 Algemene regels
In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:
• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
• De school is open, tenzij…
Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe
geeft, of de school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek
zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school wel noodopvang aan kinderen met ouders in
cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities, en worden deze kinderen naschools opgevangen door de BSO.
Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen we zo veel als mogelijk is over naar onderwijs op afstand of bieden zij
maatwerkoplossingen.
De school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die
worden nageleefd. Het gaat daarbij om:
• Een goede melding en monitoring van besmettingen;
• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de school
binnentreden;
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
De volgende maatregelen zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen voor 20 seconden.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
6. Er worden geen handen geschud.
7. Hoesten/niezen in de elleboog.
8. Niet aan je gezicht zitten.

9.2 Aanpassingen Covid
Aangezien de situatie omtrent Covid continu verandert, verwijzen we voor algemene informatie naar diverse sites. Aan de hand
van de richtlijnen en protocollen van Rijksoverheid passen wij onze organisatie aan. Wij houden u via ouderbrieven en
nieuwsbrieven op de hoogte van de aanpassingen die de school voert n.a.v. de meest recente situatie omtrent Covid
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/

9.3 Handboek COVID en School
De school heeft een handboek gemaakt waarin de organisatie rondom het afstandonderwijs in diverse situaties worden
omschreven. Daarin staat o.a. vermeld dat het mogelijk is om een device van school te lenen.
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Hoofdstuk 10 Namen en adressen
10.1 Gegevens van de school
Koningin Emmaschool
Smidstraat 27
2231 EK Rijnsburg
0714082869
Website Kon. Emmaschool http://emmaschool.pcborijnsburg.nl/
Al vele jaren heeft de Emmaschool een eigen website. Op deze website vindt u ook links naar de Facebook Emmaschool. De site
richt zich op ouders, kinderen, collega’s en andere belangstellenden. U vindt er allerhande informatie over de school, wat er in
de groep van uw kind gebeurt, de laatste nieuwsbrief en een agenda met activiteiten en evenementen. Tevens vindt u er een
fotoboek en een selectie van internetlinks, die verwijzen naar interessante sites.
Met vragen en opmerkingen over de website kunt u per mail via info@emmaschool.pcborijnsburg.nl terecht. U kunt natuurlijk
ook op andere manieren contact opnemen met de Emmaschool. Naast de website van de Emmaschool is er ook een website van
de vereniging voor PCBO. Op deze website vindt u informatie over alle scholen die onder het bestuur vallen. U vindt deze site op
www.pcborijnsburg.nl

10.2 Het bestuur
Bestuur PCBO Rijnsburg
Postbus 153
2230 AD Rijnsburg
0714078890
info@staf.pcborijnsburg.nl

10.3 Het team
FUNCTIE
Schoolleider
Intern begeleider
Coördinator bovenbouw
Coördinator onderbouw
Groepsleerkrachten:
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leerkrachtondersteuner
ICT-er
Vakleerkracht gym
Conciërge

NAAM
Ellen Vooijs
Marjolein Schonenberg
Michelle Onderwater
Linda Varkevisser

EMAIL
e.vooijs@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.schonenberg@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.onderwater@emmaschool.pcborijnsburg.nl
l.varkevisser@emmaschool.pcborijnsburg.nl

Evelien de Jong
Linda Varkevisser
Leanne Houwer
Jeannette van Delft
Mariëlle van Rietschoten
Michelle Onderwater
Jennifer van Egmond
Geert Lustig
Raymond Kolmus*
Ruben van der Ende
Trude Hermans
Elma Cederhout
Rik Minnee
Rob Meijvogel

e.dejong@emmaschool.pcborijnsburg.nl
l.varkevisser@emmaschool.pcborijnsburg.nl
l.houwer@emmaschool.pcborijnsburg.nl
j.vandelft@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.vanrietschoten@emmaschool.pcborijnsburg.nl
m.onderwater@emmaschool.pcborijnsburg.nl
j.vanegmond@emmaschool.pcborijnsburg.nl
g.lustig@emmaschool.pcborijnsburg.nl
r.kolmus@emmaschool.pcborijnsburg.nl
r.vanderende@emmaschool.pcborijnsburg.nl
t.hermans@emmaschool.pcborijnsburg.nl
e.cederhout@emmaschool.pcborijnsburg.nl
r.minnee@emmaschool.pcborijnsburg.nl
concierge@emmaschool.pcborijnsburg.nl

* Plaatsvervangend schoolleider op vrijdagen
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10.4 Overige namen en adressen
10.4.1. Buitenschoolse opvang
Smallsteps “De Speelwijzer”
Koningin Julianalaan 2A
2231 VD Rijnsburg
Tel: 06 500 819 87
10.4.2 Ouderraad
or@emmaschool.pcborijnsburg.nl
Voorzitter
: Carin Vianen
Penningmeester
: Corine van der Meij
Leden ouderraad:
Larissa Glasbergen
Ciska de Mare
Martijn Taat

Sander Bos
Nicolette Leeuwenburg

10.4.3 Medezeggenschapsraad
mr@emmaschool.pcborijnsburg.nl
Voorzitter: Florine Groenewoud
Leden MR namens de ouders:
Janneke de Best
Leden MR namens de leerkrachten:
Linda Varkevisser
Jennifer van Egmond
Raymond Kolmus

10.4.4 Verkeersouders:
Bianca Star
Roos Kremer
Ciska de Mare

10.5 Klachtenregistratie
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden:
Extern vertrouwenspersoon: GGZ Hollands Midden tel:088 3083342
e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl De klachtenregeling staat verderop in deze gids.

10.6 Externe personen en instanties
10.6.1 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs “Duin- en Bollenstreek”
Postadres: Postbus 411, 2160 AK Lisse, tel: 0252 431575 0
Bezoekadres: Grachtweg 28, 2161 HN Lisse, E info@swv-db.nl
Website : http://www.swv-db.nl/
10.6.2 Inspectie van onderwijs
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs
tel. 0800 8051
10.6.3 Meldpunt vertrouwensinspecteurs
tel. 0900-1113111
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10.6.4 Come 4 Sports
Jeffrey J. Drost, sport en beweegcoach
Email:
jeffreydrost@welzijnskwartier.nl
Website: http://www.welzijnskwartier.nl/diensten/23/sport-enbewegen/93/kinderen-come4sports/
Facebook: https://www.facebook.com/come4sportswelzijnskwartier
10.6.5 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Burgemeester Koomansplein 1
2231 DA Rijnsburg
088 – 254 23 84
Websites:
www.cjgkatwijk.nl
www.hoezitdat.info
www.facebook.com/cjgkatwijk
10.6.6 Jeugdgezondheidszorg
tel: 088 – 308 32 36
10.6.7 Jeugd- en gezinsteam
tel: 088 254 23 69
10.6.8 Logopediste
mevr. Maria Kuijt
tel: 088 – 254 23 84/ 0612415276
e-mail: m.kuijt@katwijk.nl
10.6.9 Regionaal Bureau Leerplicht
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
071 - 52 39 090
email: secretariaatrbl@hollandrijnland.nl
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Hoofdstuk 11 Kalender 2021-2022
Augustus/ September

Maart

Ma
Wo
Ma
Vr
Ma
Di
Wo
Do
Di
Di

Ma
Wo
Wo
Di
Wo
Wo
Vr
Di
Wo

30
01
06
10
13
14
15
16
21
28

Start schooljaar
Hoofdluiscontrole
Start nieuwjaarsrecepties t/m 9 sept
Werving klassenouders
Start- en doelgesprekken (t/m 1 oktober)
Prikactie in de wijk groep 8
Nieuwsbrief
Bekendmaking klassenouders
Schoolfotograaf
Praktijklessen verkeer (t/m 1 oktober)

Oktober
Vr
Di
Wo
Di
Wo
Vr
Ma
Ma
Wo

01
05
06
12
13
15
18
25
27
03
09
10
17
26

03
14
15
23
24
27

10
12
17
19
25

09
15
16
24
24
28

10
11
16
18
24
26
27
30

Prikactie in de wijk groep 6
Hoofdluiscontrole
Ontmoetingsochtend
Nieuwsbrief
Schoolreis
Hemelvaartsdag, leerlingen vrij
Vrije dag leerlingen na Hemelvaartsdag
Start cito Eindafname (t/m 17 juni)

Wo
Ma
Wo
Di
Wo
Vr
Ma

01
06
08
14
15
17
20

Vr

24

Schoolkamp groep 8 (t/m 3 juni)
2de pinksterdag, leerlingen vrij
Paardenmarkt
Prikactie in de wijk groep 5
Nieuwsbrief
Einde Cito Eindafname
Start evaluatiegesprek kind en leerkracht (t/m 1 juli)
In sommige gevallen ook met ouders en IB.
Portfolio met rapportage mee

01
01
04
05
06
06
07
08
11

Einde evaluatiegesprek kind en leerkracht
Afscheid groep 8
Kennismaking nieuwe leerlingen en leerkrachten
Prikactie in de wijk groep 4
Nieuwsbrief
Schoonmaakavond
Emma’s got talent
Start zomervakantie vanaf 12.30u
Zomervakantie

Di
Wo
Ma
Wo
Di
Do
Vr
Ma

Juli
Vrij i.v.m. studiedag PCBO
Hoofdluiscontrole
Start cito Midden afname (t/m 4 feb)
Nieuwsbrief
Prikactie in de wijk groep 3

Februari
Wo
Di
Wo
Do
Do
Ma

Start entreetoets groep 7 (t/m 22 april)
Prikactie in de wijk groep 7
Nieuwsbrief
Paasviering
Goede vrijdag, leerlingen vrij
2de paasdag, leerlingen vrij
Koningsspelen
Einde entreetoets groep 7
Meivakantie (t/m 6 mei)

Juni
Sinterklaasfeest (middag vrij vanaf 12.30 uur)
Prikactie in de wijk groep 5
Nieuwsbrief
Kerstviering
Middag vrij vanaf 12.30u
Kerstvakantie (t/m 7 januari)

Januari
Ma
Wo
Ma
Wo
Di

11
12
13
14
15
18
22
22
25

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Ma
Vr
Vr
Ma

Mei
Dankdag
Prikactie in de wijk groep 6
Schoonmaakavond
Nieuwsbrief
Portfolio met tussenverslag mee naar huis

December
Vr
Di
Wo
Do
Vr
Ma

Start voortgangsgesprek kind-ouder-lk (t/m 25 maart)
Hoofdluiscontrole
Biddag
Prikactie in de wijk groep 8
Nieuwsbrief
Schoonmaakavond
Einde voortgangsgesprekken kind-ouder-leerkracht
Verkeersexamen groep 7
Grote rekendag

April
Einde start- en doelgesprekken
Ontmoetingsochtend
Start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wilt’
Prikactie in de wijk groep 7
Nieuwsbrief
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie (t/m 22 okt)
Vrij i.v.m. studiedag Emmaschool
Hoofdluiscontrole

November
Wo
Di
Wo
Wo
Vr

07
09
09
15
16
16
25
29
30

Ontmoetingsochtend
Prikactie in de wijk groep 3
Nieuwsbrief
Portfolio met rapportage mee naar huis
Uitnodiging in Parro voor voortgangsgesprekken
Voorjaarsvakantie (t/m 4 maart)

Vr
Vr
Ma
Di
Wo
Wo
Do
Vr
Ma
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Ruimte voor aantekeningen
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