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Voorwoord 
 

 

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 de Franciscusschool,  

Linda Vellinga 

Directeur Franciscusschool 
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1 Over de school 
 

1.1 Algemene gegevens 
 
 

 
Contactgegevens 

Franciscusschool 

Mesdagstraat 5 

6717SE Ede 

0318646661 

 http://www.franciscusschool-skovv.nl 

 info.fr@skovv.nl 

 

 

http://www.franciscusschool-skovv.nl/
mailto:info.fr@skovv.nl
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214 

Schoolbestuur 

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei 

Aantal scholen: 12 

Aantal leerlingen: 2.518 

 http://www.skovv.nl 
 

 

Schooldirectie  

Functie Naam E-mailadres 

Directeur Linda Vellinga directie.fr@skovv.nl 

 

Samenwerkingsverband 

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

 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 

2021-2022  

Het leerlingenaantal van de Franciscusschool groeit de laatste jaren tegen de prognoses in, bij de start 
van het schooljaar 2022-2023 hebben we bijna 220 leerlingen en starten we met 10 groepen. De 
leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk Maandereng. De leerlingpopulatie van de 
Franciscusschool is een goede afspiegeling van bewoners van de wijk. De geloofsovertuiging van de 
kinderen is niet per definitie katholiek, soms is er sprake van “geen godsdienst” of een andere 

godsdienst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skovv.nl/
mailto:directie.fr@skovv.nl
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1.2 Missie en visie 
 

Kenmerken van de school 
 

 
 

 
 

 

Missie en visie 

Onze slogan: 

De Franciscusschool laat talenten groeien. 

Onze schoolmissie: 

 
o We gaan uit van de synergie tussen leven, leren, spelen en werken.  
o Kinderen moeten zich veilig voelen om zich te kunnen ontwikkelen.  
o Wij accepteren en respecteren elkaars verschillen. 
o Wij werken opbrengstgericht en procesgericht. 

 

Onze schoolvisie: 
o We laten kinderen optimaal van ons onderwijsaanbod profiteren. 
o We gaan uit van mogelijkheden van kinderen en hebben respect voor de verschillen. 
o We werken en ontwikkelen samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten, waardoor synergie ontstaat. 
o We nemen, geven en delen verantwoordelijkheden zodat we kunnen groeien en ons veilig voelen. 
o We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen met als doel sociaal competent te zijn in onze samenleving. 
 
 
Onze kernwaarden:  
o Speel en ontdek  
o Verwonder 
o Verbind Leer en creëer  
o Talent en groei  
o Leiderschapsvaardigheden  
o Ambitie 
o Ontmoet en plezier 

 
 

 
  

Talenten laten groei Leiderschapsvaardigheden 

Speel en ontdek 

Leer en creëer Verbind en verwonder 
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Identiteit 

Wij zijn een school met een katholieke identiteit en hebben daardoor een visie op levensbeschouwelijke 
vorming. Vanuit deze holistische waarden staan wij ervoor dat ieder mens ertoe doet en dat je jezelf 
mag zijn, ook als je anders bent dan anderen. Juist in een tijd waarin sterk de nadruk ligt op 
opbrengsten, proberen we veel aandacht te hebben voor het welbevinden van onze kinderen. Dat is 
immers de voorwaarde om goed te presteren. Vanuit onze aandacht voor de katholieke identiteit 
werken we aan dat welbevinden, zodat kinderen en medewerkers zich gehoord, gezien en gewaardeerd 
voelen en daardoor hun talenten kunnen ontwikkelen. 

De katholieke identiteit van de school laat zich o.a. zien in het feit dat iedere groep wekelijks aandacht 
besteedt aan verhalen en fragmenten uit de bijbel, die weer aanleiding zijn tot interpretatie naar het 
hedendaags leven van de kinderen. De kinderen leren hierbij nadenken over hun eigen leven en het 
leven van anderen en de samenwerking hier tussen. Het respectvol met elkaar omgaan, wetende dat 
alle mensen van elkaar verschillen, vinden we van groot belang en tijdens alle vak-/vormingsgebieden 
en spel momenten wordt hier in de praktijk aandacht aan besteed. 

Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school, want de zorg voor het kind komt het best tot 
zijn recht als alle betrokkenen nauw samenwerken. Dit betekent dat wij met u van gedachten wisselen 
en samen bekijken hoe we het beste kunnen zorgdragen voor het welzijn van uw kind. 

We doen dit omdat we vinden dat ouders, verzorgers veel informatie toevoegen aan hetgeen de 
groepsleerkracht in een klassensituatie waarneemt. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we zo 
compleet mogelijk naar een kind kijken en daar adequaat op inspelen. Verder zult u in de school veel 
ouders aantreffen, die ons helpen bij het uitvoeren van diverse activiteiten. Zonder de hulp van ouders 
zou het onderwijsprogramma er op onze school beslist anders uitzien. 
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2 Het onderwijs 
 

2.1 Organisatie van het onderwijs 
 

In ons schoolplan hebben we omschreven hoe we de schoolomgeving veilig, uitdagend en 
ontwikkelingsgericht maken. We weten dat kinderen zich in een dergelijke omgeving het best kunnen 
ontwikkelen. Uitgaan van verschillen bij kinderen impliceert gedifferentieerd kunnen werken en heeft 
daarom direct consequenties voor het handelen van de groepsleerkrachten. Uitgaan van verschillen 
betekent ook dat de kinderen de basisstof van de methoden (doelen) aangeboden krijgen, daarnaast 
kan verrijking (verdieping) of herhaling van de basisstof geboden worden. Dit gebeurt remediërend, 
verrijkend of compact met verbreding (dit betekent dat de lesstof minder herhaling stof heeft, 
waardoor ruimte ontstaat voor een breder aanbod in de lesstof). Door middel van observaties, toetsen, 
werken met doelen brengen we de behoefte voor deze ondersteuning in kaart. De ondersteuning wordt 
in principe binnen de groep aangeboden. 

Deze (basis)ondersteuning omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht curatieve interventies’ die we 
op school planmatig inzetten voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8. De basisondersteuning start op 
het moment dat een kind is aangemeld op school. De structuur van de ondersteuning is gericht op een 
doorgaande ontwikkelingslijn en het bieden van een handelingsgerichte begeleiding (d.m.v. 
afstemming tussen de groepsleerkracht en de leerling). We werken in alle groepen met een 
kwaliteitskaart voor de vakken (aanvankelijk) rekenen, (aanvankelijk) technisch lezen, begrijpend lezen 
en spelling. Deze kwaliteitskaarten worden gemaakt door de groepsleerkracht en geëvalueerd met de 
intern begeleider. In het kader van de kwaliteitskaarten passen wij daarbij de cyclus van HGW toe: 
waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. 

Wij geven les volgens het expliciete directe instructiemodel. Het directe instructiemodel is een 
instructiemodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen zoals omschreven in het 
groepsplan. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen 
begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig en 
krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is 
opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, 
verwerking en afronding. De groep is verdeeld in verschillende niveaugroepen. 

 

 
Groepen op school 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 
 

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

groep 3/4 
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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 

De leerplicht in ons land telt vanaf vijf jaar. Vierjarigen hoeven dus nog niet naar school, maar zijn 
vanzelfsprekend van harte welkom. Als uw kind eenmaal vijf jaar is geworden dan móet het dus naar 
school. Maar u mag uw kind zolang het nog vijf jaar is, gedurende vijf uur per week thuishouden. Een 
berichtje aan de leerkracht is dan voldoende. U kunt daarnaast aan de directeur van de school voor nog 
eens vijf uur vrij vragen, die hiervoor toestemming mag geven. U kunt deze uren niet opsparen. 

 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 

 
Voor de groepen 1 tot en met 8: 

Maandag: 5,5 uur 

Dinsdag: 5,5 uur 

Woensdag: 3,75 uur 

Donderdag: 5,5 uur 

Vrijdag: 5,5 uur 
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Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 
 

o Bibliotheek 
o Speellokaal 
o Gymlokaal 
o Invalidetoilet 

 

2.2 Het team 
De directeur, intern begeleider, administratief medewerker en fulltime en parttime werkende 
groepsleerkrachten vormen het team van de Franciscusschool. Vanuit de werkdruk-akkoord-gelden is het 
mogelijk om keuzes te maken die de werkdruk in de school verlichten door onderwijsassistentes en een 
vakleerkracht gym aan te stellen. Jaarlijks zullen we met het team plannen maken voor de inzet van 
deze financiële ondersteuning. Verder zijn er vrijwilligers, studenten en ouders die hand- en 
spandiensten verrichten. 

 

Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 

 

 
 

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs 

 

Verlof personeel 

Ons streven is dat er in iedere groep niet meer dan twee groepsleerkrachten (op vaste dagen) voor de 
groep staan. Ingeval van ziekte of verlof is het soms onvermijdelijk, dat er meer mensen in een groep 
les geven. 

Om bij korte of langdurige afwezigheid van een personeelslid de werkzaamheden en de lessen toch 
door te laten gaan maken wij gebruik van de invalpool van IPPON Personeelsdiensten. Meer informatie 
over deze invalpool vind je op www.ippon-personeelsdiensten.nl 

 

2.3 Aanbod voor het jonge kind 
 

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met Jottum! en 
Spelenderwijs. 

 
 

 
 

http://www.ippon-personeelsdiensten.nl/
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Voor- en vroegschoolse educatie 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. 
Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de 
basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma ’s 
extra aandacht voor hun ontwikkeling. Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar 
en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het 
consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel 
voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. 

 
 

2.4 Kwaliteitszorg en 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. 

 

Doelen in het schoolplan 

De kwaliteitszorg is beschreven in het schoolplan, het schoolontwikkelingsplan, het 
schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids. 

 

De doelen die wij onszelf gesteld hebben voor het schooljaar 2022-2023 zijn: 

 

o Het team oriënteert zich op een methodiek voor Begrijpend Lezen. 

o Op onze school krijgen leesplezier en leesmotivatie een plek in het week- en jaarrooster 
(projectweek leesmotivatie). 

o Op onze school worden de Barekatoetsen (automatiseren) geïmplementeerd.   

o Aan het eind van het schooljaar 2023-2024 is er een doorgaande lijn voor het automatiseren 
binnen het vakgebied rekenen. 

o De leerkrachten stellen verrijkende doelen op voor het rekenonderwijs in alle groepen. Dit wordt 
verrijkt met een aanbod qua materialen. 

o Op onze school plannen wij het onderwijsaanbod met behulp van het onderwijsplansysteem van 
Focus PO.  

o Op onze school volgen wij de resultaten met behulp van het onderwijsplansysteem van Focus 
PO, door leerdoelen te stellen. 

o Het team oriënteert zich op een Leerling Volgsysteem gericht op de cognitieve vaardigheden 
voor de groepen 3 t/m 8 en maakt dit schooljaar een keuze. 

o Het team oriënteert zich op een Leerling Volgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling 
voor leerlingen in de groepen 3 t/m 8 en maakt dit schooljaar een keuze. 

o Onze school realiseert hoge opbrengsten die zichtbaar zijn in referentieniveaus en 
vaardigheidsgroei. 

o De school borgt de kwaliteitskaarten ‘Database’, ‘zelfstandig werken’ en de ‘vreedzame school’. 
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Hoe bereiken we deze doelen? 
 

We werken met ons team in een professionele leergemeenschap. Daarin houden we elkaar in een 
plezierige sfeer scherp op de nakoming van afspraken en de verbetering van ons onderwijs. 

In dit schooljaarplan is onze visie vertaald naar de onderwijspraktijk van alledag conform het 
schoolplan. De doelen uit het schooljaarplan zijn concreet gemaakt.  

Naast de directeur en de intern begeleider zijn er ook specialisten op speciale vakgebieden.  
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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. 

 

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband 
primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder 
kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen 
kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op een school. 

 

 

Gediplomeerde specialisten op school 
 
   Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? 
 

• Intern begeleider 

• Rekenspecialist 

• Taalspecialist 

• Gedragsspecialist 

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid 

 
Reken- en taalaanbod 

De intern begeleider bewaakt het reken- en taalaanbod tezamen met de reken- en taalspecialist. 
Bekeken wordt of met de gehanteerde methoden de beste resultaten behaald worden. Resultaten 
worden bekeken en geanalyseerd. Waar nodig wordt actie ondernomen op het gebied van 
methodekeuze, interventies, scholing van leerkrachten, enz. 

 
Sociaal-emotioneel 

De lessen van de Vreedzame school zijn leidend bij de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Daarnaast volgen we het welbevinden van de kinderen door hen te observeren en met het 
volgsysteem ‘Zien’. Met behulp van de vragenlijsten van WMK-PO, die de kinderen uit groep 6, 7 en 8 
scoren, wordt de veiligheid in de school gemonitord.  

 
Gedrag, werkhouding en taakaanpak 

 

De leerlingen worden door de leerkracht begeleid in de ontwikkeling van de juiste werkhouding, 
taakaanpak en sociaal gedrag. Waar nodig worden leerlingen geobserveerd en wordt het kind extra 
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begeleid in het versterken hiervan. We maken daarbij gebruik van de kennis die in het team aanwezig 
is, waarbij de intern begeleider een coördinerende rol heeft. Als dat niet het gewenste resultaat heeft 
vragen we externen uit het Samenwerkingsverband Vallei en Rijn om advies. 

 
 

Motorische en lichamelijke ontwikkeling 
 

We huren specialisten in van Sportstichting De Vallei, die kinderen vanaf groep 3 volgen en testen in de 
mate van motorische ontwikkeling. Indien nodig worden adviezen gegeven. 

In de kleutergroepen volgen de leerkrachten de grof- en fijnmotorische ontwikkeling middels 
Onderbouwd. Waar nodig worden interventies gedaan en/ of ouders verwezen naar specialisten. 

 
 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning 

De school wil zich verder ontwikkelen in het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
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3.2 Veiligheid op school 
 
Anti-pestprogramma 

In mei 2020 hebben we opnieuw voor vier jaar het vignet Gezonde school op het gebied van 
Welbevinden en Sociale veiligheid behaald. 

https://www.franciscusschool-skovv.nl/onze-school/gezonde-school/ 

Middels de lessen van de Vreedzame school leren we kinderen op een respectvolle manier met elkaar 
om te gaan. 

 

 
Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK. De veiligheidsmeting wordt bij alle kinderen vanaf groep 6 afgenomen. 

Op school zijn een aantal leerkrachten BHV opgeleid. 
 

 
Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

 

Onze school beschikt over een anti-pestcoördinator en een vertrouwenspersoon.  
 

Functie Naam E-mailadres 

anti-pestcoördinator Lonneke Venema info.fr@skovv.nl 

vertrouwenspersoon Ingrid de Heij info.fr@skovv.nl 

http://www.franciscusschool-skovv.nl/onze-school/gezonde-school/
mailto:info.fr@skovv.nl
mailto:info.fr@skovv.nl
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4 Handige informatie voor ouders 
 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 
 

Ouderbetrokkenheid vinden we van groot belang. We prijzen ons gelukkig met veel ouderhulp in de 
school. 

 

Communicatie met ouders 

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: Ouders ontvangen berichten van de 
leerkrachten en directie via de communicatie-app Social Schools. We ontmoeten en spreken de ouders 
rondom de school en na versoepelingen van de coronamaatregelen weer in de school. 

 

Klachtenregeling 

SKOVV heeft een eigen klachtenregeling (www.skovv.nl). Voor het geval die niet tot afdoende 
oplossing van een klacht leidt, is SKOVV aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. 

 

Ouderinspraak 
 
Op onze school zijn ouders op verschillende manieren betrokken. Zij denken mee in de MR, helpen mee  
in de OR of ondersteunen in de bieb of de moestuin. Wij maken dankbaar gebruik van hun expertise. 

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

• Contactgegevens MR: mr.fr@skovv.nl 
o Ouderraad 

• Contactgegevens OR: or.fr@skovv.nl 
 
Op de site van de school vindt u meer informatie over de MR en OR. 
 

Ouderbetrokkenheid 

In onze school zijn ouders van harte welkom om te komen helpen, sterker nog wij hebben de steun van 
ouders hard nodig. Wij zetten ouderhulp in naar behoefte. Onze schoolbibliotheek wordt gerund door 
ouders en we vragen ouders om ondersteuning te bieden bij extra reken- en leesactiviteiten. 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:mr.fr@skovv.nl
mailto:or.fr@skovv.nl
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 
 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 
De school vraagt om een bijdrage van de ouders om een aantal activiteiten 'leuker' te kunnen maken. Zo 
kan een schoolreis niet plaatsvinden zonder de bijdrage van de ouders. Activiteiten die door school 
georganiseerd zijn, zijn bestemd voor alle leerlingen van de school of uit de groep. Ook feesten en 
vieringen kunnen met de bijdrage extra worden aangekleed.  

 
Vanuit de ouderbijdrage worden alle schoolevenementen onder en na schooltijd, zoals Sint Maarten, 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Palmpasen, Pasen en een eindfeest. Daarnaast wordt ook het schoolreis 
bekostigd uit de bijdrage. 

 
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. 

 
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op  € 53,50. De bijdrage is vrijwillig, Er zijn 
allerlei regelingen om het de ouders makkelijker te maken de bijdrage te voldoen, zoals gespreide 
betaling, enz. We zullen kinderen nooit weigeren deel te nemen aan door school georganiseerde 
activiteiten. 

 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen we ook een bijdrage voor het schoolkamp van groep 8. 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen 
 

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. 

 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: 
Ouders kunnen hun kinderen ziek melden door dit in Social Schools aan te geven. 

 
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: 
Verlofaanvragen gaan in overleg met de directeur. Een verlofaanvraag kan ingediend worden in Social 
Schools (schoolapp).We volgen bij goed- afkeuring de landelijke richtlijnen zoals door de overheid 
vastgesteld. 

 

4.4 Toelatingsbeleid 
 

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van voorkeur. De plaatsingsprocedure van de 
betreffende school is leidend. Om over te kunnen gaan tot plaatsing en inschrijving moet zijn voldaan aan 
de onderstaande voorwaarden: 

Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol). Ouders respecteren de grondslag 
van de school. Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, kunnen op een 
wachtlijst worden geplaatst. Ouders moeten bij de aanmelding aangeven indien er een vermoeden is 
dat hun kind onderwijsondersteuningsbehoeften heeft. 

N.B. Als de school vol zit, moet de school aan ouders tonen, hoeveel plaatsruimte er is op de school. Het 
moet altijd transparant zijn voor ouders dat hun kind op gelijke wijze is behandeld, als alle andere 
aanmeldingen. Als dit het geval is, dan vervalt de Zorgplicht. Meer informatie over de zorgplicht vindt u 
op de site van ons samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. 

 

 
 

4.5 Privacy (AVG). 
 

Informatie en ict zijn noodzakelijk in de uitvoering van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens 
van medewerkers, leerlingen en anderen werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. 

Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen 
worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het 
gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om 
persoonsgegevens te beschermen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
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Hiervoor wordt er binnen het bestuur een IBP-beleidsplan opgesteld. Dit is uitgewerkt in een handboek 
dat bedoeld is om uitvoering te geven aan het IBP-beleid. In het handboek staan richtlijnen, procedures, 
afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te 
regelen. Deze maatregelen nemen we niet alleen omdat de wet dit voorschrijft, maar ook op basis van 
de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen. 

Een onderdeel van het handboek is het privacyreglement. Dit reglement beschrijft hoe de SKOVV 
omgaat met de verwerkingen van persoonsgegevens en de beveiliging van de informatie. Het is 
bedoeld als centrale informatiebron voor alle betrokkenen. 

Voor alle vragen opmerkingen of klachten met betrekking tot de AVG kunt u terecht bij onze privacy 
officer Berend Cornel. SKOVV heeft hiervoor een speciaal mailadres aangemaakt: privacy@skovv.nl.De 
AVG-functionaris voor SKOVV is Job Vos. Hij is te bereiken via fg@privacyopschool.nl en 
telefoonnummer 0172 785075. 

mailto:privacy@skovv.nl.De
mailto:fg@privacyopschool.nl
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5 Ontwikkeling en resultaten 

 

5.1 Tussentijdse toetsen 
 

De resultaten worden gevolgd met behulp van het Cito LOVS, voor kinderen uit de groepen 3 tm 8, en de 
Centrale Eindtoets van het Cito. Twee keer per schooljaar worden de tussen- en eindopbrengsten 
gemeten, geanalyseerd en gepresenteerd. Naar aanleiding van de analyse worden acties uitgezet. 

 

 

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 
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. 
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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 2022/2023hanteert 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). 

 
 

Door de lockdown in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 zijn de resultaten van de eindtoets en 
tussentoetsen niet aanwezig of niet representatief als trendanalyse voor meerdere schooljaren. De 
NPO-subsidie wordt ingezet om de hiaten in de doorlopende leerlijn te achterhalen. De leerlingen 
ontvangen extra aanbod, remediering, begeleiding en ondersteuning van de leerkrachten en 
deskundige externe begeleiders. 

 
 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022? 
 

 

School % 1F behaald (over drie schooljaren) 
 

 
 

Legenda % 1F behaald 
 

Deze school 
 

Signaleringswaarde inspectie (85,0%) 
 

Vergelijkbare scholen 

95,7% 
Franciscusschool 

94,7% 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/beoordeling-leerresultaten-po-2022-2023
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/beoordeling-leerresultaten-po-2022-2023
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/beoordeling-leerresultaten-po-2022-2023
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/beoordeling-leerresultaten-po-2022-2023
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022? 
 

 

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

 
 

Legenda % 1S/2F behaald 
 

Deze school 
 

Signaleringswaarde inspectie (45,5%) 
 

Vergelijkbare scholen 
 
 

5.3 Schooladviezen 

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

Schooladvies Percentage leerlingen 
 

vmbo-b   12,5% 
 

vmbo-b / vmbo-k   37,5% 
 

vmbo-(g)t / havo   25,0% 
 

havo   12,5% 
 

havo / vwo   12,5% 
 
 

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: 

 

  

 

 

Veiligheid Win-win 

60,9% 
Franciscusschool 

55,8% 

Synergie 



21  

 

Met het programma Vreedzame school werken we aan de volgende doelen: Kinderen leren op een 
positieve manier met elkaar omgaan. Kinderen leren conflicten constructief oplossen. Kinderen leren 
op een democratische manier beslissingen nemen. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor 
de eigen groep en de schoolgemeenschap. Kinderen leren openstaan voor verschillen tussen mensen. 
We werken met mediatoren, dit zijn kinderen van de bovenbouw die opgeleid zijn door leerkrachten. 

De 7 gewoonten van Covey. In de school en de klassen ziet u tekeningen en teksten van de 7 gewoonten 
van effectief leiderschap hangen. We starten elk schooljaar met het aanleren of herhalen van 1 
gewoonte per week, deze gewoonte stellen we centraal in de school en in de groepen. Na 7 weken 
voegen we de gewoonten toe aan de lessen van de Vreedzame school. 

 
 
 
 
 



 

6 Schooltijden en opvang 
 

6.1 Schooltijden 
 

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

Ochtend Middag 

 
 Voorschoolse opvang Schooltijd  Schooltijd Naschoolse opvang 

Maandag - 08:30 - 12:00  13:00 - 15:00 - 
      

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

Woensdag - 08:30 - 12:15  - - 
      

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

Vrijdag - 08:30 - 12:00  13:00 - 15:00 - 

 
 

Opvang 

Schooltijd 

 

6.2 Opvang 
 

Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Jottum!, buiten 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 Spelenderwijs ZieZo en Jottum!, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Wij werken samen met spelenderwijs Ziezo en kinderopvang Jottum!, zij regelen naschoolse opvang en 
ook opvang in de vakantie en studiedagen. 

 
 

 

 
 

 



 

6.3 Vakantierooster 
 
Vakanties 2022-2023 

 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023 

Paasweekeinde 07 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023 

Extra vakantieweek 15 mei 2023 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli 2023 18 augustus 2023 

 
Heeft u naar aanleiding van deze schoolgids vragen en/of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons 
op. 

0318-646661 

 http://www.franciscusschool-skovv.nl 

 info.fr@skovv.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Wij heten u, evenals uw zoon of dochter, van harte welkom op de Franciscusschool! 

 

 

 

http://www.franciscusschool-skovv.nl/
mailto:info.fr@skovv.nl

