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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 Jenaplanschool Antonius

Voorwoord
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Contactgegevens

Jenaplanschool Antonius
Achterdorpstraat 3
3772CC Barneveld

 0342412932
 http://www.antoniusschool-skovv.nl
 directie.an@skovv.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Esther Tempelaar directie.an@skovv.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

161

2021-2022

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Aantal scholen: 12
Aantal leerlingen: 2.518
 http://www.skovv.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & 
Gelderse Vallei PO.

Kenmerken van de school

Verwondering

VerbindingOntdekken

Zelfverantwoordelijkheid Eigenaarschap

1.2 Missie en visie
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Missie en visie

De Antoniusschool wil de plek zijn waar kinderen ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om zelf en 
samen de wereld te leren kennen en te ontdekken wie ze zijn. 

Onze school is een Katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij zijn een Jenaplanschool 
met tweejarige stamgroepen. Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld 
worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind 
de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen een 
brede ontwikkeling te bieden waarbij er evenwicht is tussen de cognitieve vakken, de sociale 
ontwikkeling en de ontwikkeling van allerlei belangrijke vaardigheden. 

• Door verwondering de wereld ontdekken  
• Verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen  
• Ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid en het groeien naar eigenaarschap  

Identiteit

De levensbeschouwelijke achtergrond van ouders en kinderen op de Antoniusschool is heel divers. Een 
steeds kleiner deel heeft de Katholieke identiteit. Voor ons is daarom het uitgangspunt dat alles wat we 
doen op het gebied van catechese en levensbeschouwing, voor alle kinderen is. Op de Antoniusschool 
wordt niet gewerkt aan geloofsopvoeding; we zeggen nooit dat er iets moet of zo hoort.  

Op de Antoniusschool willen we bijdragen aan de levensbeschouwelijke vorming van alle kinderen, met 
oog en respect voor hun eigen achtergrond. We doen dat in gezamenlijke vieringen, tijdens 
stiltemomenten in de klas en bij kringgesprekken. Ook individuele gesprekken met kinderen naar 
aanleiding van gebeurtenissen die indruk maken, horen daarbij. Levensbeschouwelijke vorming 
gebeurt ook in het dagelijks met elkaar samenleven en werken. Specifiek wordt er aandacht besteed 
tijdens catecheselessen uit een methode. We laten kinderen kennismaken met de katholieke traditie, 
met achtergronden en betekenis van belangrijke christelijke feesten, met bijbelverhalen en met het 
levensverhaal van Jezus. Ook onderwerpen als: bang zijn, dromen, idolen, oorlog of leven na de dood 
komen ter sprake.

Vieringen zijn belangrijk op de Antoniusschool. Het zijn momenten waarop we ervaren dat we één 
school zijn. We staan samen stil bij belangrijke momenten in het jaar, waarbij christelijke verhalen en 
symbolen terugkomen. Vieringen zijn daarom vormend en horen erbij, voor alle kinderen.
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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

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Wij hebben voor onze groepen niet per uur vastgelegd hoeveel tijd we aan de verschillende vakken 
besteden. Er zijn afspraken gemaakt over een min of meer vast dagritme. In de kleutergroepen werken 
we met thema's die twee tot vier weken duren. Daarin komen alle vakgebieden aan bod, gerelateerd 
aan het onderwerp van het thema. We vragen van de jongere kinderen andere dingen dan van de 
oudere. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Voor de basisvakken volgen we de onderwijstijden die nodig zijn om de leerstof van een leerjaar d.m.v. 
methoden aan te bieden. Voor de andere vakken hebben we afspraken gemaakt over wat er per jaar 
wordt aangeboden aan de kinderen. Een ritmisch weekplan dat voor elke groep min of meer hetzelfde 
is, waarborgt dat er voldoende tijd aan de vakgebieden wordt besteed.

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gemeenschapsruimte met toneel
• Kindertuin
• Twee schoolpleinen met o.a. een voetbalkooi

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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. 

Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. De 
school heeft contact met de peuterspeelzaal en verschillende kinderdagverblijven i.v.m. overdracht van 
informatie zodra kinderen naar de basisschool gaan. Hiervoor is een overdrachtsformulier beschikbaar. 
Steeds vaker is er sprake van een warme overdracht.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Bij 'schoolontwikkeling', een cyclisch (leer- en ontwikkel)proces, gaat het om het borgen en verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs wordt regelmatig in kaart gebracht 
door middel van (zelf)evaluatie. Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we o.a. gebruik van het 
kwaliteitsmanagement systeem WMK. Met behulp van dit instrument kunnen we vragenlijsten in het 
kader van de zelfevaluatie uitzetten bij de medewerkers. Vanuit WMK geven we ook vorm aan het 
peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft 
inzicht in de kwaliteit die we nastreven De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde 
kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. 

Onze persoonlijke ontwikkeling stemmen we af op de ontwikkeling die de school doormaakt. De inzet 
en betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit proces vinden we essentieel.  Een belangrijke 
voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele cultuur. In een 
professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te 
stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet aan op vergroting van vakmanschap, betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid en op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking. Dit is zichtbaar in onze 
jaarplanning (bv. nascholingsactiviteiten, gesprekken over opbrengsten e.d.). Een klimaat waarin alle 
belanghebbenden zich positief betrokken voelen en dit ook uiten, is in sterke mate van invloed op het 

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.

We maken gebruik van de invallerspool IPPON. 

We streven ernaar om het aantal wisselingen in een groep zo beperkt mogelijk te houden. Mocht een 
leerkracht ziek zijn dan wordt er 's ochtends een invaller gezocht. Ouders worden hiervan op de hoogte 
gebracht via Social Schools. Mocht het niet lukken om een invaller te vinden dan zal de school proberen 
om het intern op te lossen. Afhankelijk van de situatie kan de school besluiten om de kinderen een dag 
thuis te laten. Hierover worden ouders z.s.m. geïnformeerd. 
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verandervermogen van de school.  

Dit onderdeel is beschreven in het schoolplan.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra 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.

Leerkrachten bieden in de groep de basisondersteuning aan elke leerling. Als een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft, kan een beroep gedaan worden op de RT'er, de onderwijsassistent of de 
plusgroep leerkracht. De extra ondersteuning vindt veelal buiten de groep  plaats: individueel of in 
kleine groepjes. 

Leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte kunnen in een 
Plusgroep worden geplaatst. In de plusgroep is het onderwijsaanbod anders dan regulier in de groep 
wordt aangeboden. Als vervolg op de Plusgroep van de Antoniusschool kan een leerling vanaf groep 5 
in aanmerking komen voor een plaats in de Bovenschoolse Plusgroep van het SKOVV. Leerlingen met 
meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte uit de groepen 1 t/m 8 krijgen binnen de groep uitdagend 
verdiepings- en verrijkingsmateriaal van de groepsleerkracht.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Remedial teacher

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie blijft om de kinderen zoveel als mogelijk op school van de ondersteuning te voorzien die zij 
nodig hebben. Daarbij is het hebben van experts binnen de school zeer waardevol. Deze zouden wij als 
school uit willen breiden of uitwisseling met meerdere scholen organiseren.
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Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en/ of rekenen wordt 
deze in de eerste instantie binnen de groep, door de eigen leerkracht geboden.

Wanneer nodig wordt de intern begeleider bij de hulpvraag betrokken. Deze bekijkt samen met de 
leerkracht of er extra ondersteuning is gewenst en in welke vorm/ door wie deze geboden gaat 
worden. Tevens wordt er gekeken of de expertise in de school aanwezig is of dat deze extern moet 
komen. 

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• - Kanjercoördinator: dit is een gespecialiseerde leerkracht

• - Iedere leerkracht met vast contract volgt de Kanjertraining om deze training ook zelf te kunnen 
geven

Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de sociaal- emotionele 
ontwikkeling wordt deze in de eerste instantie binnen de groep, door de eigen leerkracht geboden. 
Wanneer nodig worden de intern begeleider en Kanjercoördinator bij de hulpvraag betrokken. Deze 
bekijken samen met de leerkracht of er extra ondersteuning is gewenst en in welke vorm/ door wie 
deze geboden gaat worden. Tevens wordt er gekeken of de expertise in de school aanwezig is of dat 
deze extern moet komen.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag, werkhouding en 
taakaanpak wordt deze in de eerste instantie binnen de groep, door de eigen leerkracht geboden. 
Wanneer nodig wordt de intern begeleider bij de hulpvraag betrokken. Deze bekijkt samen met de 
leerkracht of er extra ondersteuning is gewenst en in welke vorm/ door wie deze geboden gaat 
worden. Tevens wordt er gekeken of de expertise in de school aanwezig is of dat deze extern moet 
komen.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• gymdocent
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Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van motorische en lichamelijke 
ontwikkeling wordt deze in de eerste instantie binnen de groep, door de eigen leerkracht geboden. 
Wanneer nodig wordt de intern begeleider en de gymdocent bij de hulpvraag betrokken. Deze 
bekijken samen met de leerkracht of er extra ondersteuning is gewenst en in welke vorm/ door wie 
deze geboden gaat worden. Tevens wordt er gekeken of de expertise in de school aanwezig is of dat 
deze extern moet komen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van medisch handelen en 
persoonlijke verzorging wordt deze in de eerste instantie binnen de groep, door de eigen leerkracht 
geboden in samenspraak met de ouders. Wanneer nodig wordt de intern begeleider bij de hulpvraag 
betrokken. Deze bekijkt samen met de leerkracht of er extra ondersteuning is gewenst en in welke 
vorm/ door wie deze geboden gaat worden. Tevens wordt er gekeken of de expertise in de school 
aanwezig is of dat deze extern moet komen. 

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij gebruiken de Kanjertraining als programma voor sociale ontwikkeling én anti-pesten. Doel van de 
Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 

Sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag zijn 
voorkomen of verminderd en het welbevinden is vergroot bij kinderen en jongeren. Als de lessenreeks 
curatief wordt gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de 
leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in 
de klas.

Subdoelen zijn:

• bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
• versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;
• beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in pesten en andere 

conflicten, waardoor dit afneemt of voorkomen wordt. (Ook mediation);
• bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;
• verantwoordelijkheid nemen;
• bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

De training heeft niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel 
ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame 
uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. 
Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een 
veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.
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De training wordt schoolbreed wekelijks ingezet in alle groepen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Sociale Veiligheidslijst Canvas (Kanjertraining).

Twee keer per jaar wordt door de kinderen vanaf groep 5 vanuit de Kanjertraining de leerling 
vragenlijst, de vragenlijst sociale veiligheid en het sociogram ingevuld. De resulataten geeft de 
leerkracht een goed beeld van of kinderen zich veilig voelen en hoe zij tegen zichzelf en de klas 
aankijken. De leerkracht analyseert de resultaten en bespreekt opvallende zaken met de leerling.

Daarnaast wordt twee keer per jaar door de leerkracht voor iedere leerling de vragenlijst over 
welbevinden en betrokkenheid van Zien! ingevuld.  ZIEN! helpt leerkrachten om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen. Op basis van de observaties komt ZIEN! 
met uitspraken die de leerkracht helpen om het gedrag van de leerling te begrijpen. Beter gezegd: om 
achter het gedrag van een leerling de zorgbehoefte(n) te zien. De ruim 220 concrete doelen en 
suggesties in ZIEN! helpen om een leerling of groep planmatig te ondersteunen.

De resultaten van zowel de Kanjerlijsten als de observaties d.m.v. zien worden met het hele team 
besproken.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator L. Rutjes l.rutjes@skovv.nl

vertrouwenspersoon L. Rutjes l.rutjes@skovv.nl
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Klachtenregeling

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de 
communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Er bestaan daarom, naast de wettelijke juridische 
procedures, voor het onderwijs verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en 
geschillen. 

Wij vinden het heel belangrijk om in open dialoog met de ouders te blijven, ook in het geval van een 
meningsverschil. Als u als ouders een klacht heeft, bespreekt u die dan eerst met direct betrokkene. 
Want de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen vaak in goed overleg 
worden opgelost. Als dit niet voldoende oplevert, kunt u met de klacht terecht bij de intern begeleider 
of de directie. Als deze afhandeling niet tot tevredenheid leidt, kunt u een beroep doen op de 
klachtenregeling. Daar staat in hoe de school met klachten omgaat en geeft u inzicht hoe u het beste 
kunt handelen bij een klacht. Ook staat de samenstelling van de klachtencommissie erin.

Voor onze school geldt de klachtenregeling van onze Stichting SKOVV

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek tussen ouder en leerkracht plaats. Vanaf 
groep 5 is daarbij ook het kind aanwezig. Doel is om met elkaar te bespreken voor welke ontwikkeling 
van het kind dat jaar extra aandacht zal zijn (op school én thuis). Er wordt dan tevens afgesproken hoe 
vaak de leerkracht met de ouder / het kind een gesprek heeft om die ontwikkeling te volgen. Dit 
gesprek én het gesprek in februari zijn verplicht. De andere twee gesprekken (rondom rapporten) zijn 
op afspraak (op verzoek van leerkracht óf ouder) 

Met de schoolapp "Social Schools" regelen we alle -niet persoonlijke- communicatie met de ouders. Dit 
kan op schoolniveau maar ook op groepsniveau of individueel. Ouders hebben ook mogelijkheden om 
contact met de leerkracht op te nemen.

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen 
nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we 
daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders 
essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed 
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

Om die reden zorgen we ervoor dat de toegang voor de ouders richting de school / de leerkracht 
laagdrempelig is. Ouders komen 's morgens mét hun kind de school in. Er is dan de mogelijkheid om 
samen met hun kind bv. te lezen, maar ook om kort de leerkracht iets te melden of een afspraak te 
maken. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• specifieke schoolfeesten en activiteiten

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

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

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

De betrokkenheid en concrete hulp van ouders is ook belangrijk en nodig voor de uitvoering van 
activiteiten. Het geeft het onderwijs en de school iets extra’s. De school stimuleert deze bijdragen van 
ouders aan allerlei ondersteunende activiteiten en waardeert deze inzet zeer. Duidelijk is dat de 
verantwoordelijkheid voor onderwijskundige zaken bij het schoolteam ligt.

Ouders worden o.a. bij de volgende activiteiten ingezet:

• zaken zijn die elke week aan bod komen, bijvoorbeeld leeshulp of hulp bij handvaardigheid. 
• af en toe, zoals meehelpen de school te versieren of helpen in de tuin.
• eenmalige activiteiten, zoals helpen bij een technische klus, of de decors maken voor de musical.  
• stamgroepouder: een of twee ouders van de groep om aanspreekpunt bij activiteiten te zijn voor 

andere ouders en/of om bv hulp te regelen.
• onderdeel uitmaken van een werkgroep
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De vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage die we ouders jaarlijks vragen om bovenstaande activiteiten 
te organiseren. 

Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, gaan wij hier met ouders in overleg. 
Wij sluiten geen kinderen uit van activiteiten. Afhankelijk van de activiteit bepaalt de school in overleg 
met de OR hoe de activiteit wordt bekostigd.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders melden hun kind ziek d.m.v. de schoolapp (Social Schools).

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof aanvragen d.m.v. de websiteversie van de schoolapp. De aanvraag wordt 
beoordeeld door de directeur. Zijn besluit wordt via de app aan ouders medegedeeld.

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.
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4.4 Aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van kostbaarheden. Wij raden u 
aan uw kind geen dure spullen (telefoons/ tablets) of dure kleding mee naar school te laten nemen. 
Kinderen mogen materiaal mee nemen in het kader van het thema, maar ook hier geldt dat de 
materialen niet te kostbaar moeten zijn.

Speelgoed/kostbare spullen: Wij willen u vragen geen speelgoed of kostbare spullen mee te geven naar 
school. Het kan stuk gaan of kwijtraken. Als uw kind iets op school wil laten zien, is dit toegestaan, mits 
het past bij het thema dat op dat moment behandeld wordt in de groep.

Verzekering: Wij wijzen u erop, dat de school op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld 
voor het wegraken/stukgaan van spullen. Dat betekent, dat wanneer uw kind, om wat voor reden dan 
ook, iets kwijtraakt, de school niets voor u kan doen. Wij raden u dan ook aan, de kinderen nooit spullen 
van hoge waarde mee naar school te geven.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Toetsgegevens zijn geen doel op zich. We verzamelen bijna dagelijks gegevens over kinderen in de 
vorm van observaties, methode gebonden toetsen en toetsen vanuit het LVS. Voor het LVS gebruiken 
wij voor groep 1-2 observatielijsten en voor groep 3 t/m 8 CITO toetsen. Wij gaan ervan uit dat 
observatie- en toetsgegevens een thermometer zijn van de kwaliteit van onderwijs. Op basis van deze 
gegevens, passen wij ons lesaanbod aan, om zo af te stemmen op de behoeften van een groep, cluster 
of individuele leerling. Dit doen we, omdat ieder kind recht heeft op onderwijs wat bij hem of haar past 
(afstemming).   

We maken onderscheid in methodetoetsen en niet-methodetoetsen. Methodetoetsen zijn gekoppeld 
aan een methode, en meten datgene wat de kinderen in de achterliggende periode aangeboden 
hebben gekregen. Er is een rechtstreeks verband tussen de aangeboden stof en het gevraagde in de 
toets. Als kinderen 80% van de opgaven goed maken, gaan we ervan uit dat de kinderen de stof 
‘beheersen’.  Niet-methodetoetsen vragen, naast wat in het onderwijs aan de orde is geweest, ook 
dingen die de kinderen misschien nog niet hebben gehad op school. We brengen door deze objectieve 
toetsen de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd systematisch in kaart.  Met al 
deze gegevens bij elkaar (observaties, methodetoetsen en niet-methodetoetsen) hebben we een 
compleet beeld over de mogelijkheden, de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen.  

De resultaten worden op schoolniveau bekeken door de directeur die dit bespreekt met de IB’er. De 
leerkrachten maken de analyse op groepsniveau en stellen een clusterplan op. Aangezien deze score 
iets zegt over het gegeven onderwijs, is het belangrijk dat de leerkracht bereid en in staat is zich af te 
vragen of in de groep ‘het best denkbare onderwijs’ op het geanalyseerde vakgebied wordt gegeven.  
Daarbij speelt de vaardigheid van de leerkracht in de didactiek van het geanalyseerde vakgebied een 
cruciale rol. Ook de leerkrachtvaardigheden en de reflectie daarop worden daarom meegenomen in de 
analyse, bij het onderdeel ‘Hoe kan ik dit verklaren?’ De leerkrachten bekijken elkaars analyses tijdens 
bouwvergaderingen en voorzien elkaar van feedback. Zo scherpen wij onze analyses aan en leren we 
van elkaar. De opbrengsten worden vervolgens door de leerkrachten zelf gepresenteerd aan het hele 
team.  

De intern begeleider gebruikt bovenstaande input om de schoolanalyse te maken. Deze wordt met de 
directeur besproken. Er volgen groepsbesprekingen, waarin de leerkracht en de IB-er samen kijken naar 
de hoofdpunten uit de analyses en het clusterplan voor de komende periode. 

5.2 Resultaten 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 voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 

5 Ontwikkeling en resultaten
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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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de 
ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de 
leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling 
leerresultaten po 2022-2023).
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Jenaplanschool Antonius
94,5%

96,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Jenaplanschool Antonius
53,3%

61,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 14,3%

vmbo-k 14,3%

vmbo-(g)t 9,5%

vmbo-(g)t / havo 4,8%

havo 42,9%

vwo 14,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
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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.

wederzijds respect

veiligheidvertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in 
concrete gedragsindicatoren. De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt. 

Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en 
eigenaarschap. Op de Antoniusschool willen we kinderen ruimte en verantwoordelijkheid bieden om de 
wereld te leren kennen én te ontdekken wie ze zijn.

Met behulp van de Kanjertraining willen we kinderen leren om te gaan met sociale situaties en te 
reflecteren op hun eigen gedrag en dat van anderen. Tevens willen we kinderen leren om zorg te 
hebben voor anderen en zich daar verantwoordelijk voor te voelen. Als Kanjerschool streven we naar de 
sociale veiligheid van iedereen, waarbij het gaat om het tegengaan van en omgaan met ongewenst 
gedrag en om het bevorderen van sociaal gedrag.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Dol-fijn, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Dol-fijn, Sportieve naschoolse 
opvangSNO en Kindcentrum Bzzzonder, in en 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

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 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 05 september 2022 05 september 2022

Studiedag 06 oktober 2022 06 oktober 2022

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Studiedag 06 december 2022 06 december 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Studiedag 10 februari 2023 14 februari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Studiedag 06 april 2023 06 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Antoniusvakantie 12 juni 2023 16 juni 2023

Zomervakantie 10 juli 2023 18 augustus 2023
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