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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 Anninksschool  

Voorwoord
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Contactgegevens

Anninksschool OBS voor Montessori onderwijs
Bergweg 34
7557BT Hengelo

 074-2916073
 http://www.anninksschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Ben de Vlugt b.devlugt@primatohengelo.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

190

2019-2020

De vraag naar montessorionderwijs wordt steeds groter. Landelijke ontwikkelingen en het voorgezet 
onderwijs geven aan dat er steeds meer behoefte bestaat aan een onderwijssysteem waarin optimale 
aandacht is voor het individueel werken en de zelfstandigheidsontwikkeling van het kind.

Dat merken we als Anninksschool: onze leerlingenaantal blijft stabiel. Hierin speelt niet alleen de 
behoefte van ouders aan een onderwijssysteem dat aansluit bij hun opvoedkundige ideeën een rol, 
maar zeker ook de kwaliteit van het onderwijs op de Anninksschool en het enthousiasme van het team.

De Anninksschool heeft ongeveer 204 kinderen, die als volgt verdeeld zijn:

Twee onderbouwgroepen (groep 1 en 2), vier middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5) en drie 
bovenbouwgroepen (groep  6, 7 en 8). We hebben groepen van gemiddeld 25 kinderen.

Schoolbestuur

Dr. Schaepmanstichting
Aantal scholen: 8
Aantal leerlingen: 1.277
 https://www.drschaepmanstichting.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.

1.2 Profiel van de school
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Kernwoorden

Elk kind wil zich ontwikkelen

Vrijheid in gebondenheidHelp mij het zelf te doen

Heterogene samenstelling Veilige haven

Missie en visie

Anninksschool:

Omdat elk kind zichzelf wil ontwikkelen

Jong volwassenen

Op de Anninkschool zien wij onze kinderen als jong volwassenen die zichzelf willen ontwikkelen. Wij als 
team hoeven het verlangen van elk kind slechts aan te wakkeren en te blijven stimuleren. We geloven 
dat elk kind zich ontwikkelt op zijn eigen tempo en het is de kunst om goed te kijken naar wat hij of zij 
nodig heeft voor de volgende stap.

Zelfstandig, verantwoordelijk en eigen-wijs

Het hoogste goed op de Anninksschool is het ontwikkelen van een zelfstandige, verantwoordelijke en 
eigen-wijze houding.

Zo leren de kinderen vanaf de eerste dag zelf na te denken over wat ze nodig hebben voor hun 
leerproces. Daarnaast traint het kind elke dag zijn of haar concentratie met de heldere structuur en de 
vele montessorimaterialen, zodat hij of zij steeds beter wordt in focussen.

Met verantwoordelijkheid bedoelen we respect en zelfbeheersing. Het kind leert hier respect te hebben 
voor een ander en de omgeving en zijn of haar geduld te vergroten. En daarnaast leert het kind het 
grote plaatje te zien: een wereld waarin alles met elkaar samenhangt. Dit begrip vinden wij cruciaal om 
op een respectvolle en doordachte manier naar elkaar en naar de wereld te kunnen kijken.

En natuurlijk bieden wij ruimte voor eigenheid. Dat elk kind wil groeien en dat dat volgens bepaalde 
fases verloopt, wil niet zeggen dat iedereen zich op dezelfde manier ontwikkelt. Integendeel. We 
stimuleren de kinderen om op hun eigen manier te denken. Anders durven denken.

Een veilige haven

Wij van de Anninksschool bieden kinderen een veilige haven als voorbereiding op hun plek in de 

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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maatschappij. Een leeromgeving waarin rust en ruimte centraal staan. Rust voor het ontwikkelen van 
focus, respect en zelfbeheersing, waar de montessorimaterialen uiteraard onmisbaar zijn. En ruimte 
omdat wij geloven dat elk kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt als de juiste voorwaarden 
aanwezig zijn.

Onze belofte aan het kind:

• Het gevoel geven dat je ertoe doet;
• Jezelf durft te uiten en te presenteren;
• De ruimte krijgt om te leren op jouw manier;
• Kunt leren in een rustige omgeving;
• Kunt leren met verschillende materialen;
• Ontdekt waar je goed in bent;
• Eigen keuzes leert maken;
• Zelf leert na te denken over wat je wil leren;
• Zelf leert na te denken over wat je nodig hebt bij het leren;

Prioriteiten

Voor de komende jaren staat centraal dat wij het kind:

Het gevoel geven dat ze ertoe doet; 

Zichzelf durft te uiten en te presenteren;

De ruimte krijgt om te leren op zijn/haar manier;

Kan leren in een rustige omgeving;

Kan leren met verschillende materialen;

Ontdekt waar hij/zij goed in is;

Eigen keuzes leert maken;

Zelf leert na te denken over wat hij/zij wil leren;

Zelf leert na te denken over wat hij/zij nodig heeft bij het leren.

Identiteit

Ontwikkeling van een kind

Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een 
positief karakter hebben en tegemoetkomen aan de basisbehoeften van een kind. Een kind heeft 
behoefte aan veiligheid en liefde. Pas als het kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Wij 
hechten daarom groot belang aan een vriendelijke en veilige sfeer in school. Wederzijds vertrouwen en 
acceptatie binnen de sociale relaties van de kinderen, zowel tussen henzelf en de volwassenen in hun 
omgeving, als in contacten met hun leeftijdgenootjes zijn van het grootste belang. Ook hebben 
kinderen behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en een beroep doen op inzet, 
verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden wij het belangrijk dat er op school boeiend 

5



onderwijs wordt gegeven; onderwijs dat de kinderen uitdaagt nog onbekende terreinen te ontdekken.

De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Wij als 
volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. We leren kinderen wat wederzijds respect en 
verantwoordelijkheidsgevoel betekenen. Wij willen als school graag een afspiegeling zijn van een 
samenleving waarin samenwerking, solidariteit en gelijkwaardigheid geen holle kreten zijn, maar een 
werkelijkheid die in samenwerking met alle betrokkenen vorm krijgt.

Zelfstandigheid

Maria Montessori was van mening dat de energie van het kind een onbewuste doelgerichtheid ten 
grondslag ligt: “Help mij het zelf te doen” geeft de kern van het montessorionderwijs en de montessori 
educatie aan. Het proces van “groot” worden moet het kind zelf volbrengen: niemand kan dat voor hem 
doen. Daarom is het volgens Maria Montessori zo belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt om zijn 
omgeving te ontdekken en de dingen zelf te doen die het zelf ook kan. Het kind heeft daarbij de hulp 
van de volwassenen in zijn omgeving nodig.

Vrije werkkeuze

Tijdens het dagelijks werken in de groep kiezen de kinderen zelf met welke volgorde ze beginnen uit 
hun dagtaak. Zo wordt tegemoetgekomen aan hun spontane belangstelling. In principe kunnen ze zelf 
bepalen wanneer en met welk werk ze bezig willen zijn, als het werk maar aan het eind van de dag af is. 
Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal en de methode spelen daarin een belangrijke rol. Beide 
zorgen er voor dat kinderen gestimuleerd worden en geven hen de gelegenheid om langere tijd 
zelfstandig en geconcentreerd te werken.
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In een montessorigroep is een groepsleerkracht niet direct zichtbaar. Toch zijn de kinderen druk bezig. 
Op de tafel van ieder kind ligt iets anders. Er zijn vele lage, open kasten in het lokaal met kleurrijk en 
mooi uitziend materiaal, hetgeen aansluit op de gevoelige periode van ieder kind. Deze perioden 
komen niet bij elk kind op hetzelfde moment en daarom moet er een vrije keuze van leermiddelen zijn. 
Deze vrijheid is echter gebonden aan regels. Er is een duidelijke structuur in iedere groep van waaruit de 
kinderen tot zelfstandigheidsontwikkeling kunnen komen. 

"Help mij het zelf te doen" is een zeer bekende uitspraak van Maria Montessori.      

De taak van de leerkracht op onze school is de kinderen helpen zelf te werken. Dit is de basis van de 
houding van de leerkracht. De taak van de leerkracht is erop gericht dat het kind activiteiten ontplooit. 
Behalve het zorgen voor een uitnodigende, voorbereide en veilige omgeving is het aanbieden van 
materialen, leerstof en het stimuleren van het gebruik ervan van groot belang.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

Verlof personeel

Indien er sprake is dat een leerkracht voor langere tijd afwezig is i.v.m. verlof dan zorgen wij dat de 
leerkracht via de A-pool, waar leerkrachten in zitten die in dienst zijn van onze stichting, wordt 
vervangen. Zodoende proberen wij de rust en continuïteit te waarborgen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taal
6 u 15 min 6 u 15 min

schrijven
1 u 30 min 1 u 30 min

werken met 
ontwikkelingsmateriaal 3 u 40 min 3 u 40 min

kosmische educatie
2 uur 2 uur 

verkeer
30 min 30 min

muziek
45 min 45 min

lichamelijke opvoeding
1 u 40 min 1 u 40 min

buitenspelen
5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 u 50 min 4 u 10 min 5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 

Taal
2 uur 5 u 15 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
4 u 30 min 4 u 55 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min

Actief burgerschap
20 min 20 min 30 min 30 min 30 min 30 min

verkeer
40 min 40 min 45 min 45 min 45 min 45 min
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kosmische educatie
1 u 30 min 1 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

HVO
45 min 45 min

muziek
40 min 40 min 45 min 45 min 45 min 45 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Kosmisch lokaal en Kosmische hal
• Moestuin
• Tiny Forest (per 12-2019)
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

Wij zijn heel druk bezig om per 1 augustus 2020 een montessoripeuterspeelzaal te realiseren in school. 
De Spring zal deze taak op zich nemen.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In principe bieden wij aan alle kinderen onderwijs. Wel moeten wij de ouders en kinderen kunnen 
garanderen dat de kinderen dat onderwijs krijgen wat zij nodig hebben om zich volledig te kunnen 
ontwikkelen op onze school.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 3

Klassenassistent 2

Onderwijsassistent 2

Remedial teacher 1

Fysiotherapeut 2

schoolzorgondersteuner 1

logopedie 3

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij hebben op school een respectprotocol geformuleerd. Wilt u hier meer over weten, vraag dan onze 
directeur.

Onze groepsleerkrachten stellen zich ten doel het kind in staat te stellen onafhankelijkheid te 
verwerven zodat het kind zelfvertrouwen kan krijgen. Dit vraagt een sociale omgang met kinderen. 
Kinderen moeten in vrijheid sociale ervaringen opdoen. Dit houdt ook in dat onze leerkrachten niet 
steeds tussenbeide komen bij conflicten. Ingrijpen gebeurt natuurlijk wel, maar het meest ideaal is 
ingrijpen waarbij de leerkracht voor de kinderen de situatie verheldert (verschillende gezichtspunten 
laat zien, open vragen stelt). 

Zijn doel is dat kinderen weer wegen zien om verder te gaan; de zaak mag niet vastgespijkerd worden 
door gebrek aan vertrouwen in de eigen vermogens van de kinderen om zaken op te lossen.
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De leerkracht op onze school stelt zich in die zin terughoudend op dat hij niet voor de kinderen de 
oplossing aanbiedt en steeds als gezagsdrager of normdrager tussenbeide komt. In de boeken van 
Maria Montessori wordt vaak als ideale eigenschap van montessorileerkrachten genoemd: 
bescheidenheid, terughoudendheid, kunnen observeren en kunnen zwijgen.

Wij maken heel duidelijk onderscheid tussen plagen en pesten. Plagen vindt plaats op gelijkwaardig 
niveau. Je plaagt een ander en je wordt teruggeplaagd. Pesten daarentegen is ongelijkwaardig. Een 
pestslachtoffer zal de pester(s) niet terug (kunnen) pesten. Bij pesten zijn bepaalde kinderen continu 
het slachtoffer.

Pesten wordt op onze school niet geaccepteerd!

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
DUO-tevredenheidsonderzoek en Viseon.
DUO-tevredenheidsonderzoek per 2 jaar en Viseon elk half jaar.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Bij ons zijn alle leerkrachten, de interne begeleider en de directeur de anti-pestcoördinator. Indien wij 
pesten signaleren pakken wij direct dit aan en we gaan niet eerder met het onderwijs bezig voordat dit 
opgelost is.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Renske v/d Maar en Daniël Geers. 
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Klachtenregeling

De school heeft een klachtenregeling vastgesteld. In deze regeling heb je twee soorten klachten: een 
officiële klacht met vertrouwelijk karakter of een officiële klacht zonder vertrouwelijk karakter.

Officiële klachten zonder vertrouwelijk karakter kunt u indienen bij de directeur. Officiële klachten met 
vertrouwelijke karakter kunt u indienen bij de vertrouwenspersonen van de school. (Renske van der 
Maar en Daniël Geers). 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De ouders worden twee of drie keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht om 
de ontwikkeling van het kind te bespreken. Hierbij gaat het zowel om de leerprestaties van het kind, als 
om het sociale gedrag en de emotionele ontwikkeling. Tevens worden besproken: motivatie, de 
werkhouding en de zorg voor de omgeving. Uiteraard hoeven de ouders niet af te wachten als ze 
tussentijds willen weten hoe het met hun kind gaat of als ze de groepsleerkracht iets wilen vertellen dat 
van belang kan zijn voor het welbevinden van hun kind op school. De ouders kunnen dan natuurlijk 
altijd bij de leerkracht terecht, hoewel een gesprek op afspraak onze voorkeur heeft.

De ouders krijgen de nieuwsbrief, nieuws uit de groepen, nieuws directeur/IB digitaal via Parro 
toegestuurd. Daarnaast hebben we onze website die up to date is en waar ze informatie kunnen vinden 
over school. 

Om de drie maanden heeft de directeur en de interne begeleider een koffieuurtje met ouders. De 
ouders kunnen daar allerlei vragen stellen over schoolse zaken.

Betrokkenheid van ouders.

In onze school bestaat een nauwe samenwerking tussen ouders en teamleden die het hele 
schoolgebeuren betreft. 

Het runnen van de school, op de wijze waarop het nu gaat, kan alleen met veel ouderhulp. Schooljaar 
2016-2017 zijn we gestart met klassenouders. Elke groep heeft zijn vaste klassenouder die de leerkracht 
helpt bij verschillende activiteiten die voor de groep plaatsvinden.

Dit schooljaar gaat er een ouderhulplijst uit waarop ouders kunnen aangeven voor welke 
werkzaamheden zij zich willen inzetten. De activiteiten variëren van het verzorgen van de schoolwas en 
het uitvoeren van (technische) klusjes tot het helpen bij feesten en het lid zijn van commissies, 
werkgroepen of raden. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50

Daarvan bekostigen we:

• en nog veel meer .

• paasontbijt

• sportdag

• Kerst

• Sinterklaas

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

Schoolkampen en schoolreizen.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Koffieochtenden

Ouders worden bij alle activiteiten betrokken.

Als dit niet tot de gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van Dr. 
Schaepmanstichting, mevrouw A. Overbeek. De klachtenpersoon zal u verder helpen om een oplossing 
te vinden voor de onstaane problemen en het te bewandelen traject. U krijgt dan een bevestiging van 
ontvangst en er zal een officiële klachtenprocedure in werking worden gesteld. Het bevoegd gezag 
heeft een klachtencommissie ingesteld welke uw klacht zal behandelen. Over de resultaten hiervan zult 
u op de hoogte worden gebracht.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 

4.3 Schoolverzekering

De overkoepelende stichting, heeft voor haar personeel, leerlingen en vrijwilligers die woonachtig in 
Nederland zijn een ongevallenverzekering afgesloten.

Deze verzekering betaald € 100.000 uit bij blijvende invaliditeit, € 10.000 bij overlijden en € 2.500 voor 
medische en tandheelkundige kosten.

Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, alsmede tijdens de activiteiten buiten de 
school, mits in schoolverband en onder toezicht (schoolreizen en excursies in Nederland). En dan ook 
weer op de terugweg van school naar huis. 

De verzekering omvat in die tijd tevens het ongevallenrisico door stoeien van de leerlingen 
onderling.De school is niet aansprakelijk of verzekerd voor verlies, diefstal of beschadigingen van 
eigendommen van uw kind.

Heeft u schade die ten laste komt van de scholierenongevallenverzekering, dan moet u contact 
opnemen met de schoolleiding.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Indien uw kind ziek is, kunt u dit tussen 08.00 - 8.30 uur en tussen 12.30 - 12.45 uur telefonisch 
doorgeven aan onze conciërge Sasa of aan een van de leerkrachten.

Zij zullen ervoor zorgen dat de betreffende leerkracht op de hoogte wordt gesteld.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Er zijn twee soorten verlof:

1. Extra vakantieverlof

2. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.

1.Verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, onder de volgende voorwaarden:

* het mag niet langer duren dan 10 schooldagen;

* het mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar en ook niet aansluitend aan een 
schoolvakantie.

2. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen meer of minder dan 10 schooldagen per jaar.

Verlof van 10 dagen of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de 
directeur te worden voorgelegd en zal op basis van de wet door de directeur worden afgehandeld. 

Als er voor meer dan 10 dagen per schooljaar verlof wordt gevraagd, dan moet dit schriftelijk bij de 
leerplichtambtenaar worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar overlegt dan altijd met de directeur.

Volgens de richtlijnen mag alleen verlof worden gegeven:

* voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

* voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

* voor gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag;

* voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad voor 1 of 
ten hoogste 2 dagen afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats 

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.
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van belanghebbende;

* bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur in overleg 
met de directeur;

* bij overlijden: van bloed- en aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- 
of aanverwanten in de tweede graad, voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de 
derde of vierde graad voor ten hoogste een dag;

* bij 25-, 40– en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders voor een dag.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar worden naast de methode gebonden toetsen de niet methode gebonden Cito 
toetsen afgenomen: Cito DMT en AVI, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen.
Naar aanleiding van deze behaalde scores (tussenresultaten) wordt gekeken of de betreffende leerling 
en de groep naar verwachting presteert, dit gerelateerd aan de te verwachten vaardigheidsgroei en de 
vastgestelde streefdoelen.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen 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.

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

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 17,6%

5 Ontwikkeling van leerlingen
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vmbo-k 23,5%

vmbo-(g)t 17,6%

vmbo-(g)t / havo 11,8%

havo 11,8%

vwo 17,6%

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.

veiligheid

verantwoordelijkheidrespect voor anderen en jezelf

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De sociale opbrengsten zijn voor ons erg belangrijk. Zie visie school en opbrengst 
tevredenheidsonderzoek DUO.

Op de Anninksschool vinden wij het noodzakelijk om aandacht te schenken aan de normen en waarden 
in de samenleving. In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt d.m.v. kringgesprekken, thema's en in de  
dagelijkse omgang gesproken over normen en waarden. Hierbij houden we o.a. rekening met de 
onderstaande "regels". De regels gaan over:

- verdraagzaamheid (omgaan met anderen/conflicthantering)

- verantwoordelijkheid

- rekening houden met de omgeving

- respect voor anderen, respect voor jezelf

- iedereen gelijk behandelen

Werkwijze Sociale opbrengsten

19



- betrokkenheid

- solidariteit

- behulpzaamheid

- beleefdheid

- je grenzen kennen

- weerbaarheid zowel fysiek als mentaal

5.5 Kwaliteitszorg

Tweejaarlijks wordt de vragenlijst DUO afgenomen onder de leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) en 
personeel. Aandachtspunten worden vervolgens in het jaarplan verwerkt.
De tussenresultaten (februari en juni) worden geanalyseerd en de interventies worden beschreven in de 
schoolzelfevaluatie. Dit wordt besproken binnen het team tijdens groepsbesprekingen en 
teambijeenkomsten. Er wordt datagestuurd gewerkt middels de 1 zorgroute en HGW cyclus. In het 
jaarplan staan de doelen van het jaar omschreven, deze zijn leidend. De doelen staan geformuleerd op 
ambitie-/ kwaliteitskaarten. Deze kaarten worden periodiek (minimaal 2x per jaar) geëvalueerd en daar 
waar nodig bijgesteld.
In het schooljaar 2019-2020 worden 2 nieuwe methodes geïmplementeerd: voor rekenen Getal en 
Ruimte Junior, voor het aanvankelijk lezen Lijn 3.
De gesprekscyclus wordt geïntensiveerd middels voortgangsgesprekken. Het instrument MOOI is 
hierin leidend. Voor het schooljaar 2019-2020 staan de POP en functioneringsgesprekken centraal. 
Leerkrachten werken aan professionalisering door het bijwonen van gezamenlijke studiedagen. 
Hiernaast zijn er leerkrachten die individueel een scholingstraject volgen.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:45 - 15:00 15:00 - 19:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:45 - 15:00 15:00 - 19:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 19:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:45 - 15:00 15:00 - 19:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:45 - 15:00 15:00 - 19:00

Vrijdag: groep 1 t/m 4 is 's middags vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek MBAS maandag en donderdag

Gymnastiek MBLW maandag en donderdag

Gymnastiek MBRM maandag en donderdag

Gymnastiek MB maandag en donderdag

Gymnastiek BBNR maandag en donderdag

Gymnastiek BBIT maandag en donderdag

Gymnastiek BBAG maandag en donderdag

Gymnastiek BB maandag en donderdag

De kinderen hebben de volgende gymkleding nodig:

korte broek, T-shirt (evt. gympakje) en gymschoenen met stevige zool. Omdat het verplicht is dat ieder 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

studiedag 22 september 2020 22 september 2020

Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020

studiedag 22 oktober 2020 22 oktober 2020

studiedag 17 december 2020 17 december 2020

studiedag 18 december 2020 18 december 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 01 januari 2021

studiedag 28 januari 2021 28 januari 2021

studiedag 02 februari 2021 02 februari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021

Paasweeknd 02 april 2021 05 april 2021

studiedag 14 april 2021 14 april 2021

Meivakantie 26 april 2021 07 mei 2021

studiedag 01 juni 2021 01 juni 2021

Zomervakantie 12 juli 2021 20 augustus 2021

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met STOAS, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met de Drakenberg, Parbedie en Kinderopvang 
De Kleine Beer, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

kind zich na het gymmen doucht/opfrist, moet hij/zij ook een handdoek meenemen.
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