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

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

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

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

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Obs 't Span

Voorwoord
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Contactgegevens

Obs 't Span
Robbenoordstraat 11
1779 BJ Den Oever

 0227 511787
 https://www.obs-t-span.nl
 info@obs-t-span.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Petra Bakker info@obs-t-span.nl

Vier dagen per week is er op 't Span directie aanwezig.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 3.256
 http://www.stichtingsurplus.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren
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Kenmerken van de school

Relatie

OntwikkelkrachtVertrouwen

Ruimte Beweging

Missie en visie

Onze missie

Op obs 't Span voelt ieder kind zich veilig en ervaart ieder kind een respectvolle en vertrouwde 
omgeving waarin hij of zij zichzelf kan zijn.

Op obs 't Span ontwikkelt ieder kind een onderzoekende houding waarmee nieuwe kennis kan worden 
opgedaan.

op obs 't Span leert ieder kind rekening houden met zichzelf, de ander en zijn omgeving.

Onze visie

• Wij bieden ieder kind een veilige en vertrouwde plek om zich optimaal te ontwikkelen. Dit doen 
wij door elkaar aan te spreken op regels en omgangsvormen en ruimte te bieden voor initiatieven 
van de leerlingen en hun ouders. Voor ons is luisteren naar elkaar en begrip tonen voor de mening 
van de ander het uitgangspunt.

• Wij bieden ieder kind uitdaging en optimale begeleiding. Dit doen wij door rekening te houden 
met de verschillen tussen kinderen en met respect en zorg in te spelen op de onderwijsbehoefte 
en de talenten van elk kind. Uiteraard binnen de grenzen van onze schoolorganisatie.

• Wij gaan voor kennis en een onderzoekende houding om kennis op te doen voor iedere leerling. 
De methoden die de school gebruikt zijn actueel. De inrichting van de school en de klassen 

1.2 Missie en visie
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is prikkelend en uitdagend. Gevarieerde materialen staan ter beschikking van de leerlingen en 
techniek en ICT worden dagelijks ingezet. 

• Leerlingen ervaren in de school hoe je met respect en zorg met elkaar en je omgeving omgaat. 
Dit doen zij door samen te spelen, te werken en te sporten. Door te luisteren naar gastsprekers 
(bijvoorbeeld ouders) in de school en op excursie te gaan buiten de school leren zij over de wereld 
om hen heen.

• Wij gaan ervoor dat kinderen met plezier terugdenken aan hun schooltijd en dat zij op die plaats 
in de maatschappij terechtkomen, waar ze zich gelukkig voelen.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

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

Jonge kinderen willen graag op onderzoek gaan, dit stimuleren wij door te werken middels het 
onderzoekend en ontdekkend leren. Met liefde, aandacht en tijd ontwikkelt een kind zich. Wij dragen er 
zorg voor dat een kind ruimte, aandacht, liefde, structuur, voorspelbaarheid en rust ontvangt. Kinderen 
zijn nieuwsgierig en krijgen de kans om van daaruit de wereld te verkennen. Wij erkennen de verschillen 
tussen de kinderen en passen ons handelen daarop aan. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften, met uitzondering 
van de lessen bewegingsonderwijs. Iedere leerling krijgt minimaal twee uur bewegingsonderwijs per 
week.

Invulling onderwijstijd

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Gymlokaal

Extra faciliteiten

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

Wij zijn geen VVE school. Aan de hand van de dagelijkse observaties in de kleutergroepen hanteren wij 
het 'Ontwikkelingsvolgmodel' (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht. Er wordt 
gekeken naar ontwikkelingslijnen als zelfbeleving, zelfstandigheid, spelontwikkeling, relatie met 
kinderen, taalvorm, woordenschat, tellen en ordenen/lezen. Zo krijgen wij een volledig beeld van uw 
kind en kunnen wij ons aanbod hierop afstemmen.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Kwaliteitszorg betekent voor ons een samenhangend beleid met concrete doelstellingen en een 

Doelen in het schoolplan 

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.

Verlof personeel

Lesuitval

De school doet al het mogelijke om lesuitval (onder meer door ziekte en/of afwezigheid van 
leerkrachten) te voorkomen. De scholen hanteren hierbij het volgende beleid:

• Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt via de invalpool van Stichting Surplus naar 
vervangers gezocht.

• Als er geen vervangers zijn wordt geprobeerd om de groep over andere groepen te verdelen.
• Indien het echt niet anders kan wordt ouders gevraagd hun kind thuis houden.
• Dit kan uiteraard alleen als opvang thuis geregeld kan worden.
• Als er geen opvang thuis is zorgt de school voor noodopvang.
• Om een goede voortgang van de school te kunnen garanderen wordt de directeur bij ziekte niet 

voor vervanging ingezet.

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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duidelijk tijdpad. De kwaliteitszorg op onze school voldoet aan de wettelijke eisen die de 
onderwijsinspectie op dit punt stelt.

De volgende uitgangspunten bepalen de richting van onze kwaliteit:

• De school heeft inzicht in de eigen beginsituatie.
• De school heeft haar doelen geformuleerd.
• De school evalueert systematisch de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs.
• De school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
• De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de kwaliteit van het onderwijs.
• De kwaliteitszorg is beschreven en kent een  systematische opbouw.
• Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften.
• De schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Ieder schooljaar wordt er een schooljaarplan opgesteld met daarin concrete doelen en een beschrijving 
van hoe wij die doelen gaan bereiken.

Voor dit proces wordt gebruik gemaakt van de Schoolmonitor.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Elke leerling is verschillend en elke leerling heeft andere behoeftes. Deze verschillende 
onderwijsbehoeften van de kinderen hangen samen met de verschillen in intelligentie, 
leergeschiktheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities en de sociaal-culturele 
achtergrond. Wij hebben als school de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed 
mogelijk tot zijn/haar recht komt. Voor sommige kinderen is het dagelijkse aanbod niet genoeg, zij 
hebben extra zorg nodig en daar hebben ze ook recht op.

In het schoolondersteuningsprofiel van de school is te lezen wat de school kan bieden op het gebied van 
passend onderwijs.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 10

Rekenspecialist 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

OBS 't Span is een Kanjerschool. Wij werken aan een veilig schoolklimaat volgens de methode van 
de Kanjertraining.

Pesten of plagen

Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag?
Het is belangrijk om het verschil duidelijk te hebben. Het meest eenvoudig onderscheid is deze:

Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt achter de rug van leerkrachten.

Daarom weet een leerkracht zelden uit zichzelf wat er zich precies afspeelt tussen de leerlingen 
onderling. De leerkracht moet hierover worden geïnformeerd door de leerlingen zelf. De leerkracht 
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heeft eveneens de ouders nodig om tips te krijgen over hetgeen zich kennelijk afspeelt tussen de 
leerlingen onderling. Om die reden is het van belang dat ouders en leerkrachten goed samenwerken om 
een goede sfeer in de klas te behouden.

Een belangrijke stelregel is dat kinderen hun zorgen leren delen met iemand die zij vertrouwen, zoals 
hun vader, moeder of leerkracht. Vanaf de kleutergroep leren de kinderen het verschil tussen vertellen 
en klikken. Als er sprake is van pesterijen, dan is het belangrijk dat kinderen dat vertellen aan hun vader, 
moeder of leerkracht.

De Kanjerafspraken

• We helpen elkaar
• We vertrouwen elkaar
• We lachen elkaar niet uit
• Niemand speelt de baas
• Niemand doet zielig

De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet 
enerzijds en binnen het kader van de kanjerafspraken anderzijds. De school zet middels de Kanjerlessen 
in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. 

Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. 
Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. 

De leerkracht daarentegen is op school “de baas/het gezag” en de ouders zijn dat thuis. 

Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte 
aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet en 
borgt gemaakte afspraken. 

Een oplossingsgerichte aanpak is te onderscheiden van een wraak- en haatgerichte aanpak (vormen 
van bedreiging en kwaadsprekerijen) of een zeurgerichte aanpak (indirecte kwaadsprekerijen en 
slachtofferschap). Kortom: doe elkaar recht.

Preventie

Met behulp van de kanjerlessen doet de school aan preventie.Kernpunten in de aanpak:

1. De Kanjerafspraken.
2. Denk goed over jezelf en de ander.
3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders.
4. Denk oplossingsgericht.
5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt.
6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil.
7. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening wordt 

gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft daar 
begrip voor.

8. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met 
onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving. Die 
rek is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moet houden, en 
dat het onwillige kind om wat voor reden dan ook “de eigen gang” mag gaan.

9. Hulp in de vorm van een maatje (bemiddeling).
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10. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan.

Melden van Pesten

De Kanjertraining helpt pestgedrag te voorkomen en geeft leerlingen handvatten om met pestgedrag 
om te gaan. Op onze school is Kelly Jansen, intern begeleider, onze antipestcoördinator. Leerlingen en 
ouders kunnen bij haar, maar natuurlijk ook bij de eigen leerkracht, terecht voor vragen over en 
meldingen van pestgedrag.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas.

Kanvas is de sociale veiligheidslijst behorende bij de Kanjertraining.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Kelly Jansen kelly.jansen@obs-t-span.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatie

Wij onderhouden de communicatie tussen school en ouders door middel van Social Schools. U ontvangt 
nieuws over het onderwijs en andere actuele zaken die de hele school aangaan en berichten die 
specifiek over de groep van uw kind gaan.

In Social Schools vindt u ook de agenda van de school.

Alle algemene informatie is ook altijd terug te vinden op onze website: www.obs-t-span.nl onder de 
verschillende menuknoppen.

Nieuwe ontwikkelingen en mooie momenten op ‘t Span kunt u ook volgen op onze Facebook pagina. 

Vakantie voorbij viering

Aan het begin van het schooljaar is er een vakantie voorbij viering waarbij u welkom bent in alle 
groepen van de school. Leerlingen en leerkrachten geven informatie over alle activiteiten in de klas. 
Ook de leden van de OR en MR zijn aanwezig om informatie te geven.

Startgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar vinden de startgesprekken plaat. Alle leerlingen worden samen 
met hun ouders uitgenodigd door de leerkacht om nader kennis te maken en de verwachtingen over 
het schooljaar af te stemmen.

Eindgesprekken 

Aan het eind van het schooljaar hebben alle leerlingen en hun ouders samen met de leerkracht een 
gesprek om het jaar af te sluiten.

Ouderactiviteiten

Aan het begin van het schooljaar maakt de ouderraad een activiteitenkalender waarop alle ouders zich 
kunnen inschrijven om te helpen bij een van de activiteiten die zij organiseren. Gedurende het jaar 

Ouders en de school

Ouders zijn welkom in de school. Wij stellen nauw contact met u zeer op prijs. Als ouder weet u het 
meest over uw kind en samen kunnen wij er voor zorgen dat het leren op school op een prettige manier 
verloopt.

Korte mededelingen kunnen 's ochtends voor schooltijd altijd gedaan worden. Als u een gesprek wilt 
met de leerkracht kunt u hiervoor het beste een afspraak na schooltijd maken.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over obs ‘t Span kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een 
handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze 
handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage. 

We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid 
bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school 
met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting 
Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen en dus ook voor ‘t Span. 

Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met Monique Kuiper, contactpersoon klachten 
voor ‘t Span. Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC).

De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op 
een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus maar volledig buiten 
onze organisatie opereert. Gegevens van deze vertrouwenspersonen krijgt u, op verzoek, van 
bovengenoemde contactpersonen Klachten op school.

Het is mogelijk dat u noch de directie van ‘t Span noch de contactpersonen van onze school in 
vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, 0223-203 000. 
Hij kan u ook in contact brengen met de vertrouwenspersonen. 

Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot Onderwijsgeschillen op tel. 030 280 95 90. Het adres is 
postbus 85191, 3508 AD Utrecht. 

Meer informatie op http://www.onderwijsgeschillen.nl/. 

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u 
bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal 
tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.  

vragen leerkrachten soms hulp bij het begeleiden van leerlingen bij activiteiten in de groepen en bij 
excursies.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De groepen 1 en 2 betalen een ouderbijdrage van € 37,50

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.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Bij de volgende activiteiten worden ouders ingezet:
• vieringen;
• excursies;
• voorlezen;
• voorlichting over beroep of hobby;
• muziekmaken met leerlingen;
• versieren van de school;
• musical van groep 8.
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Ziekte en afwezigheid

Bij ziekte van uw kind, verzoeken we u dit zo spoedig mogelijk aan de leerkracht door te geven. Dit kan 
zowel schriftelijk als  telefonisch plaatsvinden. 

Bij een telefonische melding, verzoeken wij u dit vóór aanvang van de lessen door te geven aan school, 
tel. 0227-511787. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlof

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. De overheid 
heeft de regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen vastgesteld. De directie van de school is 
gehouden de verzuimregeling naar de letter toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld 
worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan ook 
gevolgen hebben voor school. 

We verzoeken u dringend alleen dan een aanvraag in te dienen wanneer het echt niet anders kan. 
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat de wet op de leerplicht van toepassing is. 

De wet kent drie mogelijkheden om vrij te krijgen van school: vakantie, gewichtige omstandigheden of 
godsdienstige verplichtingen.

a. Vakantieverlof

Verlof kan uitsluitend worden aangevraagd indien het voor één van de ouders niet  mogelijk is om in het 
schooljaar twee weken op vakantie te gaan en een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt 
dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof (vanwege bovengenoemde reden) kan slechts één keer per schooljaar worden verleend 
voor ten hoogste tien dagen. 

De aangevraagde periode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. 

b. Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn bijv. verhuizing, huwelijk, of huwelijks- of ambtsjubileum. Bij ernstige 
ziekte of bij overlijden in de familie. Het verlofverzoek moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan 
van de reden schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school. Maximaal kunnen tien dagen 
worden aangevraagd.

c. Godsdienstige verplichtingen

Een verzoek om extra verlof ingeval van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen dient 
vooraf tenminste twee dagen voor de verhindering te worden ingediend bij de directeur van de school.

Elk verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn op school 
te verkrijgen.

Per schooljaar mogen in bovengenoemde gevallen maximaal 10 dagen extra verlof worden gegeven, dit 
ter beoordeling van de directeur. Indien het verlof meer dan 10 dagen betreft, dient dit te worden 
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aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de kop van Noord Holland.

De eerste twee weken van het schooljaar kan geen verlof gegeven worden.Elk verzuim dat zonder 
toestemming van de directeur ontstaat, is ongeoorloofd en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Als naar uw mening het gevraagde verlof ten onrechte wordt geweigerd, kunt u hiertegen in beroep 
gaan. De directeur kan u hierover informeren.

Bovenstaande regeling geldt voor alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt de school regelmatig tussentijdse 
toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en 
vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze worden twee keer per jaar 
afgenomen.

Wij vergelijken de resultaten met het landelijk gemiddelde en stellen schoolspecifieke doelen op inhoud 
en in vaardigheidscores op. Er is een duidelijke zorgstructuur. De leerkrachten zijn bekend met de 
uitgangspunten van handelingsgericht werken en kunnen deze uitgangspunten toepassen in hun 
dagelijkse praktijk. Samenvattend:

• De leerkrachten volgen de vorderingen van de leerlingen systematisch.
• De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen 

van leerling-prestaties.
• Twee keer per jaar worden deze onafhankelijke toetsen afgenomen. 
• Het LVS geeft ons een goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van een leerling, de groep en de 

school. 
• De school gaat de effecten van de zorg na.
• De school evalueert regelmatig het onderwijsproces.

5.2 Resultaten eindtoets

De leerlingen van groep 8 op Obs 't span maken de eindtoets 'Route 8'. 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 11,1%

vmbo-k 22,2%

vmbo-(g)t 27,8%

havo 27,8%

vwo 11,1%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Respect

VeiligheidVertrouwen

De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet 
enerzijds en binnen het kader van de kanjerafspraken anderzijds. De school zet middels de Kanjerlessen 
in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen 
dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. 

Kernpunten in de aanpak: 

1. De Kanjerafspraken
2. Denk goed over jezelf en de ander 
3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders
4. Denk oplossingsgericht 
5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt
6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil

6a. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening 
wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft 
daar begrip voor. 
6b. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met 
onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving. Die 
rek is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moet houden, en 
dat het onwillige kind om wat voor reden dan ook “de eigen gang” mag gaan. 

7. Hulp in de vorm van een maatje (bemiddeling) 
8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Kinderopvang Hollands Kroon, verzorgt opvang 
tijdens vakanties en vrije dagen.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

19

http://www.kinderopvanghollandskroon.nl/
http://www.kinderopvanghollandskroon.nl/


Vakantie Van Tot en met

Studiedag 14 oktober 2021

Studiedag 15 oktober 2021

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Studiedag 06 december 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Studiedag 15 februari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Studiedag 10 maart 2022

Studiedag 11 maart 2022

Tweede paasdag 18 april 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Tweede pinksterdag 06 juni 2022

Studiedag 07 juni 2022

Studiedag 30 juni 2022

Studiedag 01 juli 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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