
Samenwijs Starrebos Opvang en 
Onderwijs

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2020-2021

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



U leest op dit moment de Samenwijsgids van Samenwijscentrum Starrebos opvang en onderwijs. 

Deze gids is bedoeld voor de ouders van onze huidige leerlingen in het basisonderwijs maar ook voor 
ouders die op zoek zijn naar een geschikt Samenwijscentrum voor onderwijs voor hun kind. 

In deze gids vindt u zaken terug die het onderwijs aangaan binnen ons Samenwijscentrum Opvang en 
Onderwijs. Wij willen u een indruk geven over de gang van zaken op ons Samenwijscentrum, op 
onderwijskundig en organisatorisch gebied.

  Starrebos is:

-een Samenwijscentrum en staat voor goede opvang en onderwijs 
-een Samenwijscentrum waar uw kind zich prettig en veilig voelt 
-een Samenwijscentrum waar wij uw  kind willen uitdagen om zich verstandelijk, sociaal en creatief zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen 
-een Samenwijscentrum waar u en uw kind dagelijks met plezier naar toe gaat   

Deze gids wordt ieder jaar geactualiseerd en goedgekeurd door de Locatieraad die zich buigt over 
medezeggenschapszaken. Gedurende het lopende schooljaar wordt aanvullende informatie verstrekt 
via de nieuwsbrief en via de website van onze school. In schooljaar 2020-2021 hopen wij hierop 
aanvullend een nieuwe app voor opvang en onderwijs tezamen te lanceren. 

We hopen dat u onze Samenwijsgids met plezier leest. Indien u nog niet bekend bent met ons 
Samenwijscentrum voor opvang en onderwijs, nodigen wij u graag uit om persoonlijk kennis met ons te 
komen maken. 

Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij het graag.   

We wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe.   

Met vriendelijke groeten, namens het team, 

Willem Jan van Keulen,
directeur, Samenwijscentrum Starrebos

Voorwoord
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Contactgegevens

Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs
Schoolstraat 38
5081VH Hilvarenbeek

 0135052340
 http://www.stichtingsamenwijs.nl
 info.starrebos@stichtingsamenwijs.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Willem Jan van Keulen w.vankeulen@stichtingsamenwijs.nl

team - coördinator 7-13 vacature

manager 0-7 Lysanne Timmermans l.timmermans@stichtingsamenwijs.nl

Het managementteam van Samenwijscentrum Starrebos bestaat uit de directeur opvang en onderwijs 
en wordt ondersteund door een manager 0-7 (jaar) en een team - coördinator 7-13 (jaar). Het 
managementteam wordt op het gebied van zorg en onderwijs ondersteund door de Interne 
Begeleiders. 

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 1.009
 http://stichtingsamenwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs  PO 30-04.
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

324

2019-2020

Ons Samenwijscentrum staat in de wijk 'De Elst'. Deze wijk kent een verschuiving van leeftijd waardoor 
er minder basisschoolkinderen in de wijk wonen. Dit is in lijn met de algemene trend in Hilvarenbeek die 
een lichte daling van kinderen kent. De bij ons Samenwijscentrum betrokken kinderopvang kent een 
lichte daling van aanmeldingen die in lijn ligt met de geboortecijfers in Hilvarenbeek en de wijk waar 
ons Samenwijscentrum is gelegen.

Kernwoorden

Groeien

VeiligSamen

Missie en visie

Missie 
Samenwijs Starrebos is een voorziening die alle kinderen van 0 – 13 jaar uit de wijk een veilige plek biedt 
waar ze kunnen groeien en leren. De wereld is voortdurend in verandering. Samen met ouders bereiden 
we kinderen optimaal voor om nu en in de toekomst te kunnen functioneren en participeren. Spelend 
en onderzoekend leren en ontwikkelen vormen de rode draad in onze opvang en onderwijs. 

Met een breed aanbod en geïntegreerde organisatie van opvang en onderwijs bieden we kinderen de 
kennis, competenties en vaardigheden die zij nodig hebben. We werken samen met partners om 
kinderen alle kansen te geven op een manier die bij hem of haar past. De professionals van Starrebos 
zijn betrokken, gedreven en werken vanuit een gemeenschappelijke pedagogische en didactische visie. 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Visie 
Onze visie hebben we uitgewerkt in de 7 kenmerken van Starrebos: 
1.       We bieden een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan kinderen van 0 tot 13 jaar. 
2.       We dagen alle kinderen uit om hun talenten te ontplooien. 
3.       We leren kinderen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de 
omgeving. 
4.       We werken vanuit een positief sociaal klimaat. 
5.       Leren en ontwikkelen vindt binnen en buiten ons Samenwijscentrum plaats. 
6.       We hechten veel belang aan vroegsignalering en tijdige interventie in opvang en onderwijs. 
7.       We zijn allemaal deskundige professionals die hun eigen talenten kennen en graag samenwerken. 

Samenwerking onderwijs en opvang:

Samenwijs Starrebos opvang en onderwijs is speciaal door haar peuter-kleutergroep en is ervan 
overtuigd dat ontschotting van kinderopvang en onderwijs meerwaarde heeft voor kinderen. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van ieder kind. We laten de 
harde grens van 4 jaar los waardoor de overstap van opvang naar de kleutergroep gemakkelijker en 
vloeiender verloopt. In de peutergroep werken de oudste peuters en de jongste kleuters gedurende 4 
ochtenden samen in een groep. Hierbij worden ze begeleid door een pedagogisch medewerker en een 
leerkracht.

Prioriteiten

Voor de periode 2019-2023 hebben wij op Starrebos 4 ambities geformuleerd:

1. Er is een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen van 0-13 jaar

2. Van spelend naar onderzoekend leren is de lijn in het Samenwijscentrum vormgegeven

3. Binnen de lijn van spelend en onderzoekend leren wordt er gewerkt aan een brede 
talentontwikkeling

4. Er wordt gewerkt aan een professionele cultuur binnen Samenwijs Starrebos

Identiteit

Samenwijscentrum Starrebos opvang en onderwijs werkt vanuit de beginselen van KIVA. Dit is een 
manier van omgang die er preventief op gericht is om een groep verbindend gedrag positief te 
stimuleren en van daaruit cohesie tussen kinderen te bevorderen. Je mag zijn wie je bent en samen zijn 
we er voor elkaar. Door de lessen vanuit KIVA werken we op een preventieve manier aan het 
voorkomen van pestgedrag. Dus niet handelen als het geconstateerd wordt maar structureel werken 
aan voorkomen van en cohesie. Mocht het wel geconstateerd worden dan kunnen we vanuit KIVA een 
ondersteuningsteam inzetten om hier op in te springen en pestgedrag aan te pakken. Starrebos is een 
van de locaties in Nederland waar deze manier van handelen met kinderen is doorgevoerd van deze, 
van oorsprong Finse, wetenschappelijk onderzochte wijze van handelen. Starrebos staat hiervoor en 
dat stralen wij ook uit!

4



Binnen ons centrum zijn de groepen volgens het leerstofjaarklassensysteem gegroepeerd. Door het 
huidige bekostigingsstelsel (op basis van het aantal leerlingen) kan het zijn dat wij uit zouden moeten 
wijken naar een combinatiegroep als dit niet anders kan. Dan maken wij hier ook gebruik van en zullen 
daar de combinatiegroepen maken. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Als een leerkracht moet worden vervangen vanwege verlof of ziekte kan Starrebos een beroep doen op 
het Regionaal Transfer Centrum. Dit Centrum verzorgt de aanvragen en zet vervangers in. Mocht deze 
manier vanwege een tekort niet volstaan, dan zal Starrebos volgens een zogenaamd calamiteitenplan 
handelen waarbij op andere manieren zo goed mogelijk onderwijs wordt verzorgd. In een enkel geval, 
bij uiterste nood, kan het Managementteam besluiten om een groep naar huis te sturen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

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.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In onze peuter-kleuter en kleutergroepen wordt het onderwijs betekenisvol ingericht. Dat betekent dat 
alle activiteiten, gericht op de ontwikkeling van het kind, rondom een thema worden uitgevoerd. 
Vanuit de kringgesprekken gaan de kinderen aan de slag met activiteiten waarbij wij vanuit de 
leerlijnen kijken waar zij in hun ontwikkeling zijn en waar wij hen kunnen stimuleren om verder te 
ontwikkelen. De leerlijnen zijn allen gericht op de algehele ontwikkeling van het kind en grofweg onder 
te verdelen in lijnen voor motoriek, rekenen, taal, spel en sociaal-emotioneel.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Veel activiteiten vallen bij ons onder taal, denk aan schriftelijke maar ook mondelinge taal waarbij u 
ook kunt denken aan kringgesprekken ed. 

Binnen het vak Wereldoriëntatie wordt aandacht besteed aan geschiedenis, natuur, techniek, 
aardrijkskunde en levensbeschouwing. Leerlingen lezen en passen strategieën van begrijpend lezen toe 
om te filteren, te screenen en te ontwikkelen om daarna het geleerde te presenteren. Regelmatig ook 
door presentaties waar ouders bij worden uitgenodigd. De tijden voor lezen en taal in de hoogste 
groepen zijn minder omdat deze vakken meer en meer in wereld oriënterende vakken verweven zitten 
om zo het ontdekkend leren meer gestalte te geven.

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

Lezen
5 uur 5 uur 3 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Taal
9 uur 9 uur 9 uur 8 uur 8 uur 8 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 3 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

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
1 uur 1 uur 1 uur 

Kiva training
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• leerpleinen groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8

De leerpleinen worden bij ons intensief ingezet om kinderen hun werk alleen, samen of in groepjes te 
verwerken en tot zich te nemen.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. De peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf is in 
eigen beheer van de school.We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein en Kleuteruniversiteit .

In ons Samenwijscentrum gaan de oudste peuters naar de zogenaamde peuter-kleutergroep. Dit is een 

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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samenwerking tussen de opvang en het onderwijs om peuters te laten wennen aan het 'kleuter' zijn. 
Tevens wordt hier de doorgaande ontwikkel-leerlijn verder in kaart gebracht en mee gewerkt ten 
gunste van de ontwikkeling van het individuele kind. De overgang verloopt goed en wordt ook in 
ontwikkeling goed vastgelegd en overgedragen.
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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.

Speciale faciliteiten:

Voor kinderen van zogenaamde 'nieuwkomers' gezinnen wordt de mogelijkheid geboden om deel te 
nemen aan de TAALKLAS waar deze kinderen gedurende 1 dag in de week een extra taalaanbod 
genieten. 

Er zijn kinderen binnen ons centrum die extra uitdaging nodig hebben. Dit wordt aangeboden in de 
eigen klas als een plus naast het reguliere programma. Als het individuele kind toch extra uitdaging 
aankan bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de PLUSKLAS waar deze kinderen extra 
uitdaging naast het reguliere programma wordt geboden. Deze PLUSKLAS wordt op Samenwijs-
niveau aangeboden. 

Kinderen die sociaal-emotioneel extra uitdaging nodig hebben kunnen, samen met hun ouders, 
deelnemen aan de IMPULSKLAS. Hier wordt in overleg met de school een extra programma geboden.

Deze speciale faciliteiten worden bovenop het reguliere aanbod geboden. Om deel te nemen worden in 
het reguliere programma wel aanpassingen gedaan in de kwantiteit zodat de kwaliteit wel geborgd 
blijft. Aanmeldingen geschieden via de Intern Begeleider op aangeven van de leerkracht na gesprek 
met u, als ouder.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 12

Onderwijsassistent 16

Rekenspecialist 4

Specialist hoogbegaafdheid 4

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op Samenwijscentrum Starrebos is een anti-pestprotocol ingevoerd wat wij volgen. Starrebos is een 
KIVA school en vanuit deze, van oorsprong Finse, wetenschappelijk onderzochte, methode gaan wij uit 
van positieve groepsvorming gericht op de groep waarbinnen een ieder mag zijn wie hij of zij is. 
Daarnaast bieden wij aan onze groepen Rots en Water training. Met dit pakket richten wij ons op 
positief gedrag om samen voor een fijn schoolklimaat te zorgen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.
De sociale veiligheidsbeleving van leerlingen wordt ieder jaar gemonitort en de uitkomsten van deze 
monitoring worden ook via Venster PO gepubliceerd.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is dhr./mevr. Lilian Lenoir (KIVA) en Karin Berkhout. U kunt de 
anti-pestcoördinator bereiken via k.berkhout@stichtingsamenwijs.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Lilian Lenoir (KIVA) en Karin Berkhout. U kunt de 
vertrouwenspersoon bereiken via l.lenoir@stichtingsamenwijs.nl.
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Klachtenregeling

De klachtenregeling is op Stichtingsniveau beschreven. Deze regeling is bij de directie ter inzage en op 
te vragen. 

De school heeft een externe vertrouwenspersoon, die deskundig is op het terrein van machtsmisbruik 
en de mogelijke gevolgen ervan. De gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn de volgende:   
Astrid van de Griendt (GGD Hart voor Brabant)   Telefonisch bereikbaar op 088 3686323 of 06 23927349 
of per mail via externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl   De vertrouwenspersoon zal met u over de 
klacht praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. U beslist welke stappen u wilt zetten.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Iedere 2 weken verschijnt onze Nieuwsbrief waarin we informatie geven over wat er op het Centrum is 
gebeurd en kijken vooruit naar activiteiten die er aan komen. Deze lopen gelijk aan de kalender die aan 
het begin van het schooljaar verschijnt en waar we zoveel als mogelijk belangrijke data al aangeven.

Als Samenwijs onderwijs informeren wij iedere 10 weken de ouders omtrent de voortgang en 
ontwikkeling van het kind. Na de eerste periode worden ouders uitgenodigd voor een gesprek waarna 
na de 2e periode een verslag verschijnt. Deze cyclus herhaalt zich vervolgens in de 3e en 4e periode van 
het schooljaar. Deze momenten staan op de jaarkalender vermeldt zodat ouders hierop kunnen 
anticiperen. 

Daarnaast kunt u als ouder altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen mochten er zaken zijn die u 
wilt bespreken. Andersom kan de leerkracht dit ook doen. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
eventueel met de Intern Begeleider in gesprek te gaan of met de coördinator 0-7 of 7-13 jaar of directie. 

Mochten er in de groep of voor school extra mededelingen zijn dan wordt u via mail hierover 
geïnformeerd. Dit kan bijvoorbeeld een klasse activiteit zijn maar ook een algemene mail vanuit school.

Wij willen graag met ouders samen optrekken als gelijkwaardige partners om kinderen in hun 
ontwikkeling vooruit te helpen. Door middel van diverse communicatiekanalen, gespreksvormen en 
andere activiteiten willen we ouders binden en betrokken laten blijven bij het onderwijs aan de 
kinderen. Daarnaast werken we met een werkgroep ouderbetrokkenheid waar we in gesprek gaan met 
ouders om de betrokkenheid bij het centrum, het onderwijs en vooral bij de kinderen goed te laten 
blijven. Ouders moeten zich daarbij net zo betrokken en veilig voelen als hun kind want dan kan school 
en thuis elkaar goed ondersteunen ten gunste van het kind

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Starrebos dag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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
• Werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0

Op Starrebos wordt gewerkt met een oudervereniging die activiteiten ondersteunt die gelinkt zijn aan 
activiteiten voor het onderwijs. Deze oudervereniging is erg actief en de ondersteuning van hen geeft 
een extra dimensie aan de georganiseerde activiteiten. U kunt hen bereiken op het emailadres 
ov.starrebos@stichtingsamenwijs.nl

Onze Locatieraad, een raad bestaande uit de ouderraad van de opvang en de medezeggenschapsraad 
van het onderwijs, worden alle zaken besproken die van belang zijn voor de organisatie. Deze raad 
bestaat uit ouders én professionals uit opvang en onderwijs en juist deze samenstelling zorgt voor 
dynamiek en is een van de manieren om de betrokkenheid tussen opvang en onderwijs aan de basis te 
verstevigen. De notulen van de vergaderingen worden op de website gepubliceerd. Bent u 
geïnteresseerd in het werk van de Locatieraad dan kunt u altijd een vergadering als toehoorder 
bijwonen of zelfs zitting nemen. U kunt de Locatieraad bereiken via het emailadres 
locatieraad.starrebos@stichtingsamenwijs.nl 
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor het jaarlijkse kamp in groep 8 wordt een afzonderlijke bijdrage gevraagd.

In groep 6 volgen de leerlingen, vrijwillig,  een zogenaamde 'natte gymles'. Hiervoor wordt een jaarlijks 
bedrag in rekening gebracht. 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders hebben de mogelijkheid om via de mail of telefonisch ziek te melden. In 2020-2021 zal er een 
pilot opgestart worden, in het kader van oudercommunicatie, waarbij ouders ook via een app hun kind 
ziek kunnen melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders hebben de mogelijkheid om digitaal een verlof aan te vragen. Via de website kan het formulier 
'verlof aanvragen' ingevuld worden waarna dit door de directie in behandeling wordt genomen.

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 
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.

4.3 Schoolverzekering

Starrebos Onderwijs heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die van toepassing is voor 
schoolse aangelegenheden. Mocht er sprake van zijn dat u hier een beroep op wilt doen dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met de dorectie.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Naast methode gebonden toetsen nemen we op Starrebos 2 keer per jaar, in januari en juni, landelijk 
genormeerde toetsen af om te kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen en groeien. Deze landelijk 
genormeerde toetsen worden door de leerkracht en de intern begeleider geanalyseerd op groeps- en 
leerling niveau om te kunnen sturen op ontwikkeling en het nemen van acties, daar waar nodig.

De individuele resultaten worden ook met ouders gedeeld. 

School gebruikt de groepsscores ook om een trendanalyse te maken om zo te kunnen sturen op de 
ontwikkeling van het onderwijs en daar waar nodig extra acties of plannen uit te zetten. We evalueren 
ook genomen acties als we de trends terug kijken om te zien of genomen acties effect hebben gehad. 
Dat laatste doen we uiteraard ook op individueel leerling niveau.

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

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

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,3%

vmbo-b / vmbo-k 16,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 2,3%

vmbo-(g)t 27,9%

vmbo-(g)t / havo 18,6%

havo 14,0%

havo / vwo 9,3%

vwo 9,3%

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.

Kivaschool

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wordt ingevuld na de Kiva-meting.

Volgens de Kiva-methode wordt er in elke groep 2 keer per week Kivalessen ingepland.

Door twee opgeleide leerkrachten wordt de "Rots-en-watertraining" gegeven.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
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werken met Kwaliteit; kwaliteitskaarten om onderwijs te ondersteunen.

Gezamenlijke planning verbeterthema's (datamuur).

Scholingsbeleid; wordt besproken tijdens functioneringsgesprek.

Gezamenlijke scholing op studiedagen.

Startersbijeenkomsten.

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

Voorschoolse opvang

6.2 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 - 08:45 08:45 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:45 08:45 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:45 08:45 - 12:30  - 12:30 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:45 08:45 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:45 08:45 - 12:15 13:30 - 15:30 15:30 - 18:30

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek . .

. . .

De lessen bewegingsonderwijs worden voor de helft verzorgd door een docent Bewegingsonderwijs. 
Deze volgt hierin een ontwikkelingsmethode in met name de zogenaamde toestellessen. De andere 
helft van de lessen wordt door eigen leerkrachten gegeven die in de lijn werken met dezelfde methode 
en onder aansturing van de vakdocent

Aan het begin van het schooljaar wordt het rooster samengesteld en door de leerkracht aan de 
kinderen mee naar huisgegeven.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 13 februari 2021 21 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 24 juli 2021 05 september 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Inloop directie iedere dag (bij aanwezigheid) 08.30 - 09.00

Op Starrebos kunt u met de leerkracht van het kind een afspraak maken als u het nodig acht. Andersom 
zal de leerkracht dit ook doen. U kunt ook samen met de leerkracht een afspraak bij de Interne 
Begeleider maken. 

Mocht u vragen hebben over het onderwijs of over het centrum dan kunt u bij de manager 0-7 of team-
coördinator 7-13 een afspraak maken. Zij vertegenwoordigen het managementteam binnen hun 
geleding.  U kunt hiervoor naar ons Centrum bellen of via het emailadres info.starrebos@samenwijs.nl

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

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

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

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Samenwijs Opvang biedt voor alle kinderen van 0-
13 die bij opvang ingeschreven staan en genieten ook opvang tijdens vrije dagen van het onderwijs of 
tijdens de schoolvakanties. Samenwijs Opvang en ouders maken hier, als dat nodig is, gezamenlijk 
afspraken over om zorg te dragen voor de goede opvang voor uw kind. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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De directie loopt, als aanwezig, iedere ochtend tussen half 9 en kwart voor 9 rond en is dan tot 9 uur 
bereikbaar. U hoeft dan geen afspraak te maken.
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