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Voorwoord
Hierbij presenteren we u de schoolgids van onze basisschool ‘De Rosmolen’. Een goede communicatie
tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van
een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders,
verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de
schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het
onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en
waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze
school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over
de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.Het kan zijn
dat deze gids de eerste kennismaking is met ‘De Rosmolen’. Ook is het mogelijk dat u onze school al
kent door informatie van andere ouders of dat u al een kind op onze school heeft. In alle gevallen hopen
we dat deze gids u voldoende informatie geeft. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben,
dan zijn wij vanzelfsprekend bereid deze te beantwoorden. Maakt u gerust een afspraak met onze
directie (Marietje Moll).
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad(MR).
We wensen u veel
leesplezier.
Namens het team en directie van Kbs de Rosmolen
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Kbs De Rosmolen
De Roskam 50
4851TE Ulvenhout
 076-5649666
 http://www.rosmolen.net
 kbsderosmolen_info@inos.nl
Onze school maakt onderdeel uit van SWV PO
30-03 Optimale Onderwijs Kans.

Schoolbestuur
INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 9.707
 http://www.inos.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Marietje Moll

marietje.moll@inos.nl

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

176

2017-2018

Aanmelding nieuwe leerlingen
Vanaf hun vierde verjaardag mogen kinderen naar de basisschool.Wij stellen het erg op prijs als
ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school. Mocht u dan nader kennis willen maken
met onze school, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met
Marietje Moll de directeur van onze school. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u dan een totaal
beeld schetsen van de school, gevolgd natuurlijk door een rondleiding. Dit gesprek is vrijblijvend, u bent
natuurlijk vrij om meerdere scholen te bezoeken. Uw zoon of dochter is ook welkom bij het gesprek en
de rondleiding.
Aanmelding op de Rosmolen is het gehele jaar mogelijk. In de maand voorafgaand aan zijn/haar
verjaardag is uw kind 5 dagdelen welkom om te komen kennismaken met klasgenootjes, de leerkracht
en de school. Kinderen die tot vier weken voor of in de zomervakantie 4 jaar worden, komen één
dagdeel kennismaken en starten na de zomervakantie. Kinderen die na de zomervakantie voor 1
oktober vier jaar worden, zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar alle dagen welkom.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Kleurrijk wendbaar grenzeloos

Een gestructureerde aanpak

De beste basis voor ambities

Een veilige leeromgeving

Ouderbetrokkenheid

Missie en visie
Baisschool de Rosmolen, de school waar kinderen op een natuurlijke manier hun doelen bereiken.
Eruit halen wat erin zit! Voor ons betekent dat al het mogelijke doen om kinderen volledig tot hun recht
te laten komen.
Mogelijkheden en kansen zien, daar begint het mee.
We vertrouwen elkaar en we hebben vertrouwen in de kinderen. Daarmee leggen we een stevige basis
voor groei en krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te laten zien. We vinden het belangrijk dat
kinderen op zichzelf leren vertrouwen en dat ouders vertrouwen hebben in onze school.
We communiceren zorgvuldig met elkaar. We onderkennen het belang en afstemming en betrekken
ouders nadrukkelijk bij het onderwijs.
We geloven in het verwezelijken van ambities en het benutten van kansen. In onze overtuiging is het
belangrijk dat kinderen in hun eigen kracht ontdekken en uitdagingen aangaan.

Prioriteiten
De Rosmolen is actief bezig met het vergroten van de samenwerking tussen ouders-kind-school.
Dit schooljaar zijn wij op de Rosmolen gestart met het voeren van leerreisgesprekken, volgens de
dynamische driehoek ouder-kind-school. Acht jaar op de basisschool, op weg naar groei als mens. Deze
leerreis willen we zo maken dat de doelen worden behaald voor de volgende bestemming. Door het
school-breed invoeren van leerreisgesprekken en de insteek op eigenaarschap van de leerling, wordt er
steeds meer gewerkt aan een individuele route. Doel: Door een beroep te doen op het eigenaarschap
van leerlingen, het maken van eigen keuzes, het inzetten van leerreisgesprekken met ouders- kindleerkracht wordt de intrinsieke motivatie verhoogd.

Identiteit
De Rosmolen is een Katholieke basisschool. Wij willen dat niet constant benadrukken, maar willen er
wel concreet uiting aan geven. Zo werken wij waar mogelijk samen met de parochie uit Ulvenhout,
vieren uitgebreid Kerst en Pasen en hebben een methodiek 'Hemel en Aarde' waaruit wij wekelijks
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lessen geven om de christelijke identiteit te blijven 'voeden'.
Daarnaast besteden wij evenveel aandacht aan alle geestelijke stromingen die in de omgeving van de
leerlingen waarneembaar zijn, zodat zij opgroeien tot multiculturele volwassenen met een tolerant
beeld op de identiteit van anderen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Wereldoriënterende vakken: Twee tot drie middagen per week werken de kinderen uitgroep 5 t/m 8
groeps-doorbrekend. Zij werken met verschillende groepjes leerlingen aan thema’s van geschiedenis
en aardrijkskunde volgens de 4xWijzer methodiek. Kinderen leren hun talenten te benutten om
concrete (kern)doelen te halen binnen een uitdagende leeromgeving.
Biologie en natuur heeft onze speciale aandacht. Met een driedaags programma trekken onze
leerlingen drie keer per jaar een hele schooldag met een Natuurwijzer de bossen in of de hei op. Daar
mogen ze kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven. Zelf ervaren dat ze een zijn met de natuur. Het
bos als klaslokaal!
Beweging bij de gym- en bewegingslessen worden de leerkrachten ondersteund door een sportcoach
en CIOS stagiaires.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde
vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.
Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die
hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken
voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid,
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.
Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een
protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en
over de andere groepen wordt verdeeld.

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

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Spel en
bewegingsonderwijs

8 uur

8 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

Taal/ Lezen
Rekenen
Kunstzinnige vorming
Sociale en emotionle
ontwikkeling
Overig

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 uur

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

3 u 30 min

9 uur

9 u 15 min

9 uur

9 u 15 min

7 u 45 min

4 u 30 min

5 u 15 min

4 u 45 min

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

1 u 45 min

3 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 45 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
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Bewegingsonderwijs
1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 30 min

2 uur

1 u 15 min

15 min

2 u 15 min

Levensbeschouwing
Engelse taal
overig
2 uur

2.3

2 uur

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Grote hal voor gezamelijke vieringen, werken aan klasoverstijgende activiteiten.
Ruimte voor extra ondersteuning en pustaken zoals de pittige plustorens.
BSO deze ruimte wordt door KOBER ingezet voor de opvang na school en voor school.
Peuteropvang 3 plus groep
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.
Sinds september 2017 is er op de locatie de Rosmolen, in samenwerking met Kober, een 3+ groep
gestart.
Elke woensdag en vrijdagochtend ( per 1 januari 2018 iedere woensdag en maandagochtend) zijn de
peuters van harte welkom in deze peutertuin.
De peuters spelen regelmatig samen met de kleuters en krijgen een rijker aanbod wat past bij een 3
jarige. Dit is heel waardevol voor de peuters en de kleuters.
Het is fijn om enigszins bekend te zijn met de aanpak en structuur in de kleutergroep. Dit maakt de
overgang naar de basisschool voor veel kinderen een stukje gemakkelijker.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne
deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op externe deskundigheid). Wij hebben
deskundigheid in huis (interne) op het gebied van taal, hoogbegaafdheid, faalangst en sociale
vaardigheden. Deze gevarieerde deskundigheid is gespreid over de zorggebieden en wordt vooral
ingezet in de groepen. Deze deskundigheden binnen ons team willen wij blijven inzetten en versterken.
Wij blijven streven naar een aanpak waarbij wij de deskundigheid verder ten nutte van alle teamleden
kunnen maken. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal (basis)onderwijs. De
Collegiale Consultatiegever (CC’er) vanuit het SBO vormt met zijn observaties/adviezen een belangrijke
schakel in de zorg binnen de groepen. Wij maken verder gebruik expertise centrum Flexinos en van de
ambulante- en pre-begeleiding van cluster 2, 3 en 4.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

2

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

4

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taal/leesspecialist

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Ons anti-pestprotocol is in lijn met onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: 'Goed
Gedaan'. Wij geloven niet in een protocol dat aanwezig is en alleen bij incidenten uit de kast gehaald
wordt. Wij zijn alert op pestgedrag en besteden hier veel zorg en aandacht aan. In de lessen maken we
pestgedrag bespreekbaar en leren kinderen agressie te reduceren door de 'stoplichtmethode': STOPWORD RUSTIG-GA VERDER. Ook kennen we het 'Kind van de week' waarin ieder kind een keer aan de
beurt is om complimenten te ontvangen van medeklasgenoten.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
De leerlingen zijn bevraagd over hun sociale veiligheid en tevredenheid via de vragenlijst uit Vensters.
De uitkomst van deze enquête is gepubliceerd en te vinden op de pagina van Scholen op de kaart.
Naast het instrument van Vensters gebruiken wij ook de vragenlijst uit 'ZIEN' van ons
leerlingvolgsysteem. Het hart van 'ZIEN' bestaat uit vragen over welbevinden en betrokkenheid en dit
biedt aanknopingspunten om met de leerling en/of de ouders in gesprek te gaan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Louise Jansen. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via louise.jansen@inos.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Louise Jansen. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via louise.jansen@inos.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De Rosmolen vindt het van groot belang dat de contacten tussen ouders en school goed zijn. Wij zien
steeds meer een verschuiving naar educatief partnerschap. Opvoeding en onderwijs zijn een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de
ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders
eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. En de school blijft eindverantwoordelijk
voor het onderwijs.
We vinden het van groot belang dat we elkaar begrijpen en dat er een onderling vertrouwen is tussen
ouders en leraren Ouderbetrokkenheid is noodzakelijk voor een gelijkwaardige samenwerking, waarin
ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan een optimale ontwikkeling
van het kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De ouders worden geïnformeerd door de schoolapp, de nieuwsbrief, de website, de schoolgids en door
het maken van een afspraak.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders,
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over
de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun
ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan en geldt ook voor de
informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn
geweest of als er geen omgangsregeling is, hebben ouders hier recht op. Beide ouders zijn gezamenlijk
welkom bij de ouderavonden en bij oudergesprekken. In overleg met de directeur kan daarvan worden
afgeweken. Als ouder kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de school om afspraken
te maken over de informatieverstrekking indien u geen informatie en uitnodigingen vanuit school
ontvangt.

Klachtenregeling
In het kort zijn er de volgende mogelijkheden om uw klacht bespreekbaar te maken:Eerst een gesprek
met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerkerEen goed gesprek kan veel problemen
oplossen. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen.De directeur van de schoolAls het
niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school. De school
heeft een schoolvertrouwenspersoonDe schoolvertrouwenspersoon kan u helpen in het zoeken van een
manier om uw klacht te bespreken. De naam van uw schoolvertrouwenspersoon staat in de
schoolgids.Het College van BestuurAls het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook
niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513,
4800 DM Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te
lossen. Het College van Bestuur kan uw klacht direct zelf behandelen of de interne klachtencommissie
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vragen een advies te geven.De landelijke klachtencommissieAls het helemaal niet lukt om tot een
goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie katholiek
onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling.
Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de geschillencommissies in het bijzonder
onderwijs (www.gcbo.nl).

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

•
•

Ouders worden tijdens velerlei activiteiten ingezet op school..
De school heeft een heel actieve ouderraad. Deze ouders organiseren in samenwerking met het team
de schooluitjes, sportdagen en de jaarlijkse traditionele feesten.
Zij participeren in verschillende werkgroepen zoals bv werkgroep verkeer.
Ook wordt een actieve rol gevraagd in projecten als Samen beter lezen.
Daarnaast helpen ouders in de schoolbibliotheek, rijden van en naar excursies en natuuruitjes.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval, Pasen, Sportdag

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Kosten voor de tussen-schoolse opvang. Per leerling €52,50 op jaarbasis.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft via INOS onderwijs zowel een collectieve ongevallenverzekering, een
schoolreisverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierdoor is uw kind tijdens,
vlak voor en na schooltijd verzekerd voor persoonlijke en materiële schade door ongevallen. Ook
ouders, vrijwilligers en stagiairs vallen onder de dekking tijdens werkzaamheden voor school, zoals
tijdens begeleiding van een excursie of schoolreisje.
Indien kleding, brillen, fietsen en dergelijke door eigen toedoen beschadigd raken op school, kan de
school daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dit is alleen het geval als er sprake is van grove
nalatigheid.
Wanneer tijdens een ruzie tussen kinderen een bril of iets anders van waarde vernield wordt, dan geldt
de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/verzorgers van de veroorzaker(s). Neem in geval van
schade contact op met directeur van uw school. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de
leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van
geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat
uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch ziekmelden voor aanvang van de school
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
De ouders vullen een verlofaanvraag in via een speciaal daarvoor uitgegeven formulier. Dit formulier is
te verkrijgen bij de administratie of aan te vragen via de schoolapp.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Onze school, Kbs DeRosmolen, is een van de scholen vanStichting INOS. De scholen van INOS
verschillen in hun leerlingenpopulatie,maar verschillen ook in de manier waarop het onderwijs aan de
leerlingen wordt vorm gegeven.Wat de scholen van INOS bindt, is dat zij goed onderwijs willen geven.
Om te weten of je goed onderwijs geeft, kun je kijken naar de resultaten die de kinderen op de school
halen: wat zeggen de cijfers. Dat is niet de enige manier om te weten of je het als school goed doet. Het
gaat er ook om of de kinderen graag naar school gaan en daar gelukkig zijn, of ouders tevreden zijn, of
leerkrachten het idee hebben een bijdrage te kunnen leveren en nog veel meer. In de zelfevaluatie
richten wij ons echter op de leerling resultaten: op de uitkomsten van de toetsen die de kinderen
maken. Niet omdat het alles zegt over de kwaliteit van ons onderwijs. Maar wel, omdat het er toe doet.
Het geeft ons informatie over wat goed gaat en wat beter kan. In de zelfevaluatie wordende
uitkomsten gegeven van een groot aantal toetsen. Van een deel daarvan hebben we afgesproken dat
we die met de scholen van INOS in kaart brengen, van andere toetsen vinden wij het, als basisschool De
Rosmolen, belangrijk om de resultaten weer te geven. Wij plaatsen de resultatenvan onze toetsen
naast een norm, aan de hand van een norm is aan te geven of je al dan niet tevreden bent over de
resultaten. Als norm gebruiken we een schoolnorm. Wij hanteren de landelijke gedachte dat bij een
indeling in I t/m V (A t/m E) niveaus(toetsen LOVS) er maximaal 25% van de leerlingen op IV/V (D/E)
niveau mogen scoren. Wanneer we de gegevens geplaatst hebben naast de normen, trekken we een
conclusie. Soms moeten wij een verduidelijking maken: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn. Met de
directie, met individuele leerkrachten, en het hele team, samen bespreken we de resultaten. Met ons
team staan we stil bij de vraag ‘wat gaat goed, wat moet beter’. Op basis daarvan worden er
verbeteractiviteiten aangegeven.
Normen inspectie.
Sinds 1 februari 2016 hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor de tussenresultaten van scholen in
het primair onderwijs geen eigen normen meer. De inspectie verwacht van de school dat deze zelf
ambitieuze doelen stelt voor de leerlingen, zicht heeft in hoeverre de leerlingen die doelen halen en op
basis van het eigen beeld het onderwijs aan de leerlingen bijstelt.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Vanaf 2016 is het advies van de school, wat betreft de aanmelding op het VO, bindend. De centrale
eindtoets bevestigd over het algemeen het advies van de leerkracht. Vanaf 2016 is er een lichte daling
waar te nemen in de resultaten van de eindtoets. Dee trend is te verklaren doordat de opbrengst van de
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eindtoets niet meer doorslaggevend is voor de aanmelding van het VO.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

3,1%

vmbo-(g)t

12,5%

havo

50,0%

vwo

34,4%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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respect

authenticiteit

gemeenschapzin

Het team van De Rosmolen vindt het belangrijk om kinderen op school orde, rust, regelmaat en
structuur aan te bieden en ze te leren op de juiste manier met regels, waarden en normen om te gaan.
Hierbij proberen we tevens te bereiken dat kinderen met plezier naar school komen en zich op school
prettig voelen. Het van belang om zich veilig en vertrouwd te voelen. Zonder veiligheid kan een kind
zich niet ontwikkelen. Dit warme pedagogische klimaat willen we bereiken door een leeromgeving te
scheppen waarin de dialoog centraal staat. Een kernbegrip binnen een warm pedagogisch klimaat is
“respect”. We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten respect voor elkaar hebben, dat er
ruimte is voor individuele verschillen en dat iedereen erbij mag horen

Werkwijze Sociale opbrengsten
Tijdens alle lessen en de contacten die er met en tussen de kinderen zijn, is er aandacht voor een goede
communicatie en voor het gebruik van goede sociale vaardigheden. De sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen heeft onze bijzondere aandacht. We werken met de methode ‘Goed
Gedaan!’. ‘Goed Gedaan!’ houdt rekening met de wereld waarin kinderen vandaag de dag opgroeien.
Dit is geen besloten wereld waarin iedereen dezelfde leefwijzen en doelen nastreeft,maar een wereld
die onder andere door de media erg groot en divers is, en waar kinderen zeer verschillend
voorbeeldgedrag krijgen. ‘Goed Gedaan!’ geeft de kinderen meer zicht en grip op hun eigen emoties en
gedrag en maakt het ‘hoe en waarom’ van sociale vaardigheden duidelijk. De school gebruikt het
leerlingvolgsysteem Zien. Tweemaal per schooljaar vullen de leerkrachten per leerling een digitale
scorelijst in. Een analyse van de uitkomsten geeft aan of er individueel, in kleine groepjes of voor een
hele groep extra aandacht dient te zijn voor bepaalde zaken. De leerkrachten hebben een training
gevolgd om de scores van ZIEN op de juiste manier in te vullen en te interpreteren. De leerlingen van de
groepen 6,7 en 8 vullen het leerling vragenlijst in. Met deze gegevens kan de leerkracht de
onderwijsbehoeften van elke leerling beter afstemmen.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Kwaliteitszorg Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg? Scholen werken systematisch om de eigen
kwaliteit te verhogen, zodat het onderwijs dat zij bieden naar tevredenheid van het bestuur, het team,
de overheid, de ouders en leerlingen is. Bij kwaliteitszorg gaat het er om hoe het lukt om gestelde
doelen te bereiken. Toelichting van de school Basisschool De Rosmolen gebruikt het
leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys, waarmee systematisch informatie wordt
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verzameld over kennis en vaardigheden van alle leerlingen van binnenkomst tot uitstroom. Om te
zorgen voor een beredeneerd aanbod in de groepen 1 en 2 wordt het instrument ‘de leerlijnen jonge
kind’ gebruikt. Het onderwijs in de groepen 1 en 2 kan zo volledig op maat aangeboden worden. Voor
de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebruikt Basisschool De Rosmolen betrouwbare en valide
CITO toetsen (Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters, Rekenen en Wiskunde, AVI, DMT, Begrijpend
Lezen en Spelling). Deze genormeerde toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem geven een indicatie
van de bereikte niveaus. De resultaten van deze toetsen worden met de ouders gedeeld, ouders
ontvangen een schriftelijke weergave van de resultaten en hebben inzage via de ouderportal van
ParnasSys. Op Basisschool De Rosmolen wordt door toetsen en observaties door de leerkracht de
onderwijsbehoefte in kaart gebracht, verwoord in een groepsoverzicht en in ParnasSys geplaatst. De
leerkracht handelt naar deze onderwijsbehoefte en gebruikt deze notities in de overdracht naar het
volgende leerjaar. Op basis van de CITO-toetsen, methodetoetsen en observaties van
leerlingkenmerken worden groepsplannen opgesteld, die op basis van de analyses regelmatig
bijgesteld worden. Hierdoor vindt afstemming plaats op de onderwijs- en leerbehoeften van individuele
of groepen leerlingen. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt Basisschool De
Rosmolen gebruik van ZIEN! In de groepen 3 tot en met 8 worden de bij Nederlandse Taal en Rekenen
en Wiskunde behorende methodetoetsen afgenomen. Resultaten worden opgenomen in ParnasSys en
geanalyseerd. Deze resultaten zijn ook inzichtelijk voor ouders via Parnassys. De interne begeleider
heeft een signalerende, coachende en ondersteunende functie. Er vinden zowel groeps- als
leerlingbesprekingen met de groepsleerkachten en Interne Begeleider plaats. De interne begeleider
kan, indien nodig, aanvullend onderzoek (laten) doen. Wanneer voor een leerling het groepsplan niet
de juiste aanpak blijkt te zijn, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Op Basisschool De
Rosmolen hanteren de leerkrachten eigen schoolnormen voor de CITO-toetsen en methodegebonden
toetsen. Op Basisschool De Rosmolen analyseren de leerkrachten de resultaten en vergelijken deze
met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking gebeurt op leerlingniveau en op groepsniveau. De
bevindingen worden opgenomen in het halfjaarlijkse Analyseboek Resultaten en Opbrengsten. Hierin
zijn vervolgens ook de verbeterplannen en of afspraken opgenomen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:30

Dinsdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:30

Woensdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 18:30

Vrijdag

08:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3 t/m 8

dinsdag

Elke dinsdag hebben de groepen 3 t/m 8 bewegingsonderwijs in de gymzaal van het sportcomplex
Jeugdland in Ulvenhout. Groep 3 t/m 6 gaan met de bus naar Jeugdland, de groepen 7 t/m 8 gaan op de
fiets.

6.2

Opvang

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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

15 oktober 2018

19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018

04 januari 2019

Voorjaarsvakantie

04 maart 2019

08 maart 2019

Meivakantie

19 april 2019

03 mei 2019

Pasen

19 april 2019

22 april 2019

Hemelvaart

30 mei 2019

31 mei 2019

2de Pinksterdag

10 juni 2019

10 juni 2019

Zomervakantie

08 juli 2019

16 augustus 2019

Studiedagen, alle leerlingen vrij:
Maandag 22 oktober 2018
Donderdag 06 december 2018
Woensdag 13 februari 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Vrijdag 21 december en 5 juli, zijn alle leerlingen vanaf 12.00 u vrij
Groepen 1 en 2 vrij
Vrijdag 5 oktober 2018
Vrijdag 23 november 2018
Vrijdag 22 maart 2019
Vrijdag 24 mei 2019
Groep 1 vrij
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23 januari 2019
5 juni 2019
Groepen 3 en 4 vrij
Vrijdag 24 mei

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Directeur

in overleg

in overleg

IBer

dinsdag, donderdag

in overleg

Vertouwenspersoon

donderdag

in overleg
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