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Voorwoord
Beste huidige en toekomstige ouders/verzorgers,
Een goede communicatie tussen (toekomstige) ouders is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte
een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. De gids
geeft praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er
wordt beschreven hoe we 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 er van ons verwacht kan worden.
Alle informatie, de schoolkalender, de schoolgids en nieuws over activiteiten op school vindt u ook op
onze website: www.vondelschoolbussum.nl en ouders worden ook op de hoogte gehouden door middel
van een app.
Onze school kenmerkt zich, naast goed onderwijs, door de prettige sfeer en ons karakteristieke gebouw.
Dat ervaar je pas echt goed als je de kinderen en leerkrachten bezig ziet. Ouders van
potentiële leerlingen zijn van dan ook van harte welkom op onze informatieochtenden. De data tref je
aan in onze schoolkalender.
In de schoolgids staat ook beschreven hoe de ouders betrokken zijn bij de school en op welke manier
ouders kunnen bijdragen aan de school.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).We wensen je veel leesplezier!
Namens het team van de Vondelschool,
Chris Verboven, directeur

RDO (Registerdirecteur Onderwijs)
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1

Over de school

1.1 Algemene gegevens
Contactgegevens

Vondelschool
Oud-Bussummerweg 22
1401 SP Bussum
035-691 26 98
www.vondelschoolbussum.nl
directie@vondelschoolbussum.nl
Onze school maakt onderdeel uit van Unita;
samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

SWV Unita
Laapersboog 9
1213 VC Hilversum
035-691 26 98
www.swvunita.nl

Schoolbestuur
Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs 't Gooi
Aantal scholen:
Aantal leerlingen:

1
404

www.vondelschoolbussum.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Chris Verboven

directie@vondelschoolbussum.nl

RDO (Registerdirecteur Onderwijs), MSEN (Master Educational Needs & Special Educational Needs)
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Aantal leerlingen
in 2019-2020

in de afgelopen jaren (2015-2020)

500

400

392

404

407

404

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

400

404

300
200
100
0

Gedurende het schooljaar varieert het leerlingenaantal tussen de 400 en 450 leerlingen.

Aannamebeleid
Aanname van kinderen tot vier jaar
Een kind kan worden aangemeld middels het inschrijvingsformulier op de website. Dit kan zodra uw
kind het Burgerservicenummer heeft ontvangen. De plaatsingscommissie van de Vondelschool bekijkt
of het kind geplaatst kan worden in een groep of dat het op een wachtlijst komt. Hiervan worden ouders
op de hoogte gesteld.

Aanname van kinderen ouder dan vier jaar
Een kind kan aangemeld worden middels het inschrijvingsformulier op de website. De
plaatsingscommissie van de Vondelschool bekijkt of het kind geplaatst kan worden in een groep of dat
het op een wachtlijst komt. Alvorens het kind definitief te kunnen plaatsen wordt er eerst de (eventuele)
zorg in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie wordt besloten of de Vondelschool de juiste
zorg kan bieden. Ouders worden op de hoogte gesteld van dit besluit.
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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.

Kernwoorden
Nieuwsgierig

Hartelijk

Betrokken

Vaardig

Missie en visie
Onze missie
De Vondelschool is een basisschool voor alle kinderen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. In
een veilige, stimulerende leeromgeving richt de Vondelschool zich op een brede ontwikkeling van de
kinderen, om ze te laten ontdekken wie ze zijn.

Onze visie
Op de Vondelschool doen we er alles aan om alle kinderen zich welkom, gezien, gehoord en veilig te
laten voelen. We zetten ons als team in om alle kinderen hun mogelijkheden te laten ontdekken en die
optimaal te laten ontwikkelen en benutten om 21e-eeuwse (wereld)burgers te zijn. We willen dat ze zich
ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen. Betrokken en professionele
leerkrachten begeleiden hen daarbij met onderwijsactiviteiten die ruimte bieden aan de persoonlijke
sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, onderzoek en cognitieve vaardigheden. Onze medewerkers
richten zich op de totale ontwikkeling van het kind. Daarnaast richten we onze aandacht op het hier en
nu: school is niet alleen een voorbereiding op later, maar ook de realiteit van vandaag. Op de
Vondelschool komt cultuureducatie veel aan bod. Hiermee willen we de kwaliteit van onderwijs
verhogen. Ieder mens, ieder kind is uniek. Mensen, kinderen verschillen van elkaar in aanleg,
interesses, karakter, enz. Het onderwijs op onze school is niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht.
Wij streven een brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand
gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden. Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Wij
helpen ze daarbij.

Onze Visie op lesgeven
Op de Vondelschool staat de algehele ontwikkeling van het kind centraal. Dat betekent dat er niet alleen
aandacht is voor kennisontwikkeling en feiten, maar dat ook de fantasie uitgeleefd mag worden en
kinderen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden
pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. De
Vondelschool vindt een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Wij vinden de sfeer waarin een kind
moet opgroeien van groot belang om zo een volwaardig mens te worden.
9
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Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch denken,
reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:


Onze zorg (structuur) richt zich op alle leerlingen van de groep.



De leerlingen bereiken gedifferentieerde doelen (divergentie); het ene kind bereikt dus meer
dan het andere kind. We gaan niet enkel uit van basisstof, maar ook van aanvullende,
remediërende en uitdagende lesstof. De visie op interactief lesgeven is dat we de leerlingen
betrekken bij het onderwijs, bijvoorbeeld door middel van doelgerichte vraagstelling of
presentaties van leerlingen over de lesstof.



Onderwijs op maat geven. Wij differentiëren bij de instructie, wij differentiëren bij de verwerking,
wij differentiëren naar tempo en wij differentiëren gelet op de leerstijl van de leerlingen.



Gevarieerde werkvormen hanteren, zoals coöperatieve werkvormen.



Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Prioriteiten
Elk schooljaar kijken wij waar we ons op willen richten en wat er kan verbeteren, dit jaar zijn dat:


het clusteren van leergebieden en het leggen van de bouwstenen voor een nieuw curriculum,
dat wil zeggen dat vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd
worden aangeboden in thema's (reizen, water, aarde & lucht en oorlog & vrede)



het structureel met elkaar in verbinding brengen van kwaliteitsactiviteiten



het verbeteren van de interne communicatie en de communicatie met ouders



het verbeteren van de digitale kennis en vaardigheden van alle leerkrachten



voorbereidingen treffen voor de renovatie, project VDS2020

Identiteit
De Vondelschool. Een school om trots op te zijn in het hart van Bussum. De kracht van de Vondelschool
wordt al jaren ingegeven door het team van mensen dat zich dagelijks inzet om kinderen een goede
basis te geven. Onze identiteit is meer dan alleen een huisstijl of een logo. Het is waar wij voor staan.
En de manier waarop wij als team acteren. Wij geloven in een samenleving die draait iets minder om
‘mij’ en iets meer om ‘wij’. Dat typeert de Vondelschool en dat willen we de komende jaren ook borgen.
Laten we elkaar stimuleren om samen datgene waar we voorstaan, ook echt waar te maken.

Ons verhaal
Wij zijn de Vondelschool. Wij geloven in een samenleving die niet draait om mij, maar om wij. Dat je
verder komt als je in verbinding staat met elkaar. Bij ons draait het niet alleen om prestatie, maar vooral
om ontwikkeling. Wij zijn liever geen leerfabriek, wij willen dat kinderen groeien. Met goed onderwijs.
Met liefde voor het vak. Toewijding. Betrokkenheid. Een stapje extra, ook als er niet om gevraagd wordt.
Daarom krijgen bij ons alle kinderen aandacht en hebben we oog voor alle individuele verschillen. Bij
ons krijgen kinderen de ruimte om nieuwsgierig te zijn. Om creatief te zijn. Om te ondernemen. Die
ruimte creëren we niet alleen, dat doen we samen. Samen met onze leerkrachten, met ouders, met
kinderen. Samen vormen we een team. Samen maken we van de school een omgeving waar kinderen
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zich kunnen ontwikkelen en waar leerkrachten kunnen groeien. Een omgeving waar iedereen zich vrij
voelt om zichzelf te zijn en zichzelf te worden. De Vondelschool. Samen leren en ontdekken.

Onze kernwaarden
Betrokken
Verbindend, inlevend, samenwerkend
Betrokken zijn we ten voeten uit. We hebben oog voor het kind en voor elkaar. Kinderen en ouders
voelen zich hierdoor begrepen. Zo geven en krijgen we energie van elkaar. Ouders zijn natuurlijk
onderdeel in het bouwen van goed onderwijs. Samen vormen we een goed team.

Vaardig
Ervaren, bedreven, professioneel
De vaardigheid van ons team vormt de basis om goed onderwijs te kunnen bieden. We willen ons
blijvend onderscheiden als een professionele organisatie. We zien een toekomst met veel mooie
ontwikkelingen en mogelijkheden, waarin de kinderen zich kunnen ontplooien en de Vondelschool ook
vaardigheden biedt, passend bij de veranderende samenleving.

Hartelijk
Toegankelijk, sympathiek, nuchter
Een kenmerkende waarde van de Vondelschool die je direct voelt als je binnen-komt. We zijn gastvrij
en toegankelijk voor iedereen. We hebben oog voor het kind, de ouder en elkaar. En staan met twee
benen op de grond. Dat merk je aan alles. ‘sOchtends de ontvangst in de klas, hoe we als collega’s met
elkaar omgaan tot en met de vieringen op school.

Nieuwsgierig
Ondernemend, open, proactief
Als er één waarde is die ons werkelijk beweegt, dan is het nieuwsgierigheid. Het verlangen om dingen
te ontdekken, werelden te kennen en ervaringen op te doen. De Vondelschool stimuleert
nieuwsgierigheid en speelt hierop in door open te staan voor experimenten zonder de basis te verliezen.
We stimuleren elkaar en onze leerlingen in het initiëren van nieuwe ideeën. En durven dingen anders
te doen en hierover een standpunt in te nemen.
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2

Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
Inrichting van het onderwijs
Vanaf groep 3 tot en met 8 werken de kinderen in homogene groepen van ongeveer dezelfde leeftijd
volgens het leerstofjaarklassensysteem. Er zijn op de Vondelschool alleen voor groep 1-2
combinatiegroepen; hierin zitten kinderen van verschillende leeftijden. Op deze manier beïnvloeden zij
elkaar spelenderwijs in sociaal, emotioneel en intellectueel opzicht. Groep 1-2 en groep 7-8 houden, in
principe, twee jaar dezelfde leerkracht. Op de Vondelschool wordt zowel met methodes gewerkt als met
thema’s. Vanaf groep 3 geven we instructies en oefeningen voor lezen, spellen, taal en rekenen.

Methodes
De methodes die we gebruiken zijn Veilig Leren lezen, Taalverhaal, Nieuwsbegrip, Reken Zeker,
Pennenstreken, Take it Easy en Topondernemers. Deze methodes zijn de leidraad die een volledig
aanbod van de basisvaardigheden garanderen. Bij de methodelessen werken wij met een verschillend
aanbod aan instructie om rekening te houden met de diverse onderwijsbehoeften van de kinderen.

Thematisch werken
Het werken met thema’s biedt kinderen de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden toe te passen en
te verbreden. In de groepen 1-2 wordt het totale aanbod van basisvaardigheden vormgegeven met
behulp van thema’s. Werken aan een thema vindt in de groepen 1-2 gedurende de gehele dag plaats
en in de groepen 3 tot en met 8 een aantal uren per week, met behulp van de methodiek
Topondernemers. In periodes van zes tot acht weken staat binnen groep 3 tot en met 8 één bepaald
onderwerp centraal. We werken in de school tijdens deze blokken in alle groepen met hetzelfde thema.
In twee jaar komen alle thema’s aan bod. Kinderen zullen zodoende in hun schoolloopbaan 3 keer
hetzelfde thema krijgen dat steeds meer verbreedt en verdiept. Er is dan voor jonge kinderen aandacht
bij kwesties die dichtbij staan zoals de dokter, familie, de supermarkt of de boerderij. In de bovenbouw
zien we aspecten die verder van ze af staan zoals de andere culturen, eerlijk voedsel of historische
steden. In doorlopende leerlijnen zijn de leerdoelen helder en sluiten ze aan bij wat kinderen nodig
hebben. We gaan uit van de nieuwsgierigheid van de kinderen en een veilig klimaat waarin het mogelijk
is om samen met elkaar van alles te ontdekken. Voor de jongste kinderen gebeurt dit vooral vanuit spel.
Voor de oudere kinderen wordt spel steeds meer onderzoekend leren.

Onderwijsbehoeften en interne begeleiding: handelingsgericht werken
Binnen de Vondelschool is een interne begeleidingsgroep werkzaam met speciale aandacht voor de
begeleiding van kinderen en leerkrachten. De groep bestaat uit leerkrachten met specialisaties en intern
begeleiders. Deze intern begeleiders maken hierop beleid en zijn verantwoordelijk voor de organisatie
en de bewaking van dit proces en voor het leerlingvolgsysteem. Dit is een programma dat leerkrachten
inzicht geeft in de ontwikkeling van leerlingen op individueel en op groepsniveau. De intern begeleiders
zijn de spil binnen de extra aandacht voor leerkrachten en kinderen en vervullen een coachende en
begeleidende rol bij de leerkrachten. De intern begeleiders geven leiding aan de groeps- en
leerlingbespreking. Ze denken mee over de onderwijsbehoeften van kinderen en over het
12
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pedagogisch-didactisch handelen dat daarbij hoort. We hanteren hierbij de cyclus en uitgangspunten
van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken
waarbij het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen.
De intern begeleiders hebben regelmatig overleg met de directeur over ondersteuning in de groepen en
daarbuiten. In sommige gevallen zijn zij aanwezig bij een oudergesprek. Zij dragen zorg voor het
implementeren van de zorgstructuur en het genereren van schoolbrede data van de leeropbrengsten.
Twee keer per jaar vindt een groepsbespreking plaats. In deze bespreking wordt gekeken in hoeverre
de doelen die vooraf zijn gesteld ook behaald zijn, met name voor kinderen waarvoor specifieke
aandacht is georganiseerd. De intern begeleider en de leerkracht evalueren de genomen maatregelen
en maken naar aanleiding daarvan nieuwe afspraken voor de volgende periode. Deze afspraken worden
vastgelegd in het groepsoverzicht. De laatste groepsbespreking in het jaar is bedoeld als evaluatie van
het gehele schooljaar en dient als basis voor de groepsoverdracht. Kinderen die meer nodig hebben
kunnen worden besproken in de maandelijkse leerlingbespreking op verzoek van ouders, de leerkracht
of de intern begeleider. Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld als hun kind in deze
leerlingbespreking aan bod komt. Er vindt een gesprek met de ouders plaats. De input van ouders wordt
meegenomen in de leerlingbespreking. Na afloop van de bespreking informeert de leerkracht ouders
over de uitkomsten hiervan. Indien de situatie hierom vraagt bespreken we eventuele vervolgstappen
samen met ouders.
Het kan zijn dat de extra begeleiding toch niet of nauwelijks resultaat biedt. In dat geval wordt de leerling
(na toestemming van de ouders) ingebracht in het multidisciplinair overleg (MDO) van het
samenwerkingsverband Unita. Multidisciplinair betekent samenwerken met professionals uit
verschillende disciplines of vakgebieden. Een multidisciplinair overleg (MDO) wordt door Unita
aangestuurd door de trajectbegeleider. Dat is een onderwijsspecialist: een ambulant begeleider of
school/kinderpsycholoog of orthopedagoog, toegewezen door het samenwerkingsverband. Aan het
overleg nemen de ouders, de leerkracht en de intern begeleider ook deel. Daarnaast kunnen nog een
of meer andere externe deskundigen op verzoek van de ouders deelnemen aan het MDO. De externe
deskundige kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut zijn, een jeugdarts of een hulpverlener jeugdzorg. In
het MDO wordt gezamenlijk besproken wat de onderwijs- en de opvoedbehoeften zijn van de leerling:
wat heeft deze leerling nodig om met plezier te leren? Ook wordt bepaald wat de
ondersteuningsbehoeften zijn van de leerkracht en van de ouders: wat hebben zij nodig om dit kind te
bieden wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen?
Samen worden de conclusies tot nu toe en vervolgroutes besproken. Mogelijk vervolg is het zoeken van
externe ondersteuning. Te denken valt aan schoolmaatschappelijk werk, logopedie etc.
Soms komt het voor dat een kind directe zorg nodig heeft die niet kan wachten tot de eerstvolgende
leerlingbespreking. IB-er en leerkracht zullen dan ad hoc een gesprek met ouders en/of interne/externe
specialisten voeren. Ook nadat we ons optimaal hebben ingezet om aan de onderwijsbehoefte tegemoet
te komen, kan blijken dat een kind baat heeft bij ander onderwijs of begeleiding dan wij als school
kunnen bieden. Uiteraard geven we bij ouders aan als onze grens van zorg in het onderwijs is bereikt.
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Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:


Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Alleen de leerlingen van groep 1 en groep 2 zitten samen in een combinatieklas.

Verlof personeel
We hanteren voor verlof de CAO-PO.
We hebben de beschikking over een aantal vaste invallers die voor ons de vervangingen van personeel
in geval van ziekte of verlof verzorgen. Mede hierdoor lukt het in de meeste gevallen om tijdig een
vervanger beschikbaar te hebben. Op momenten dat dit niet lukt, wordt geprobeerd om het personeel
dat op school werkt maar geen eigen klas heeft in te zetten. Wanneer ook deze optie geen soelaas
biedt, voegen we klassen samen, verdelen we leerlingen. Uiteraard worden de ouders hierover altijd
geïnformeerd. Indien er ook hierdoor geen oplossing ontstaat, zullen we kinderen een dag of dagdeel
thuis moeten laten blijven. Het spreekt voor zich dat dit niet de voorkeur heeft en dat we dit ook echt tot
een minimum proberen te beperken.

Vakleerkrachten en specialisten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:


drama



handvaardigheid



muziek



spel en beweging / bewegingsonderwijs



tekenen

14
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2.2 Invulling onderwijstijd
Wat is onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
7 u 30 min

spel/hoeken/buiten

5 u 30 min

letters/techn/begrijpend lezen

2 u 30 min
2 u 30 min

cijfers/rekenen/meten

2 u 30 min
2 u 30 min
5 uur
5 uur

bewegen/gym
motoriek/schrijven

1 uur
3 uur
5 uur
5 uur

beeldend/toneel/muziek
3 uur
3 uur

sociaal emotioneel/gedrag
0 uur

1 uur

2 uur
leerjaar 1

3 uur
leerjaar 2

15

4 uur

6 uur

7 uur

8 uur
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
9 uur

4 u 30 min
4 u 30 min
4 u 30 min
4 u 30 min
4 u 30 min

Lezen

0 uur

5 u 45 min
5 u 30 min
5 u 30 min
5 u 30 min
5 u 30 min

Taal

4 u 30 min
4 u 45 min
4 u 45 min
4 u 45 min
4 u 45 min

Rekenen/wiskunde

6 u 10 min

4 uur
2 u 45 min
3 u 35 min
3 u 35 min
3 u 35 min
3 u 35 min

Wereldoriëntatie

1 u 20 min
1 u 40 min
1 u 40 min
1 u 40 min
1 u 40 min
1 u 40 min

Kunstzinnige en creatieve vorming

groep 3

2 u 30 min
3 u 45 min
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur

Bewegingsonderwijs

0 uur
0 uur

Engelse taal

Sociale vaardigheidstraning 1.30
en pauze 1.15

0 uur

groep 4
groep 5
groep 6
groep 7

1 uur
1 uur
1 uur
1 uur

groep 8

3 u 30 min
3 u 35 min
2 u 30 min
2 u 30 min
2 u 30 min
2 u 30 min

2 uur

5 uur

7 uur

10 uur

Bij groep 3 is taal en lezen als één onderdeel ingevuld.
Voor alle groepen telt 45 minuten voor looptijd naar gym en omkleden.
Schrijven valt onder taal, ongeveer 60 min bij groep 3 en 4 en 30 bij hogere groepen.
Kunstzinnige en creatieve vorming is beeldende vorming; handvaardigheid en tekenen en muziek.
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2.3 Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:


Speellokaal



Meerkunnerslokaal

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 voorals vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht
op informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande
leerlijn. Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle
gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet
onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners.
Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale
educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

17

SCHOOLGIDS 2020-2021
3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In

het

schoolondersteuningsprofiel

omschrijft

de

school

hoe

leerlingen

met

een

extra

ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag
hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking,
een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
In het kader van passend onderwijs hebben we ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) in nauwe
samenwerking met het samenwerkingsverband Unita opgesteld. Hierin beschrijven we het basisaanbod
en de basisondersteuning die we elke leerling kunnen bieden. Ook beschrijven we welke extra
ondersteuning we kunnen bieden, die deze basisondersteuning overstijgt. Zo hebben we op onze school
een meerkunnersgroep voor kinderen die uitdaging nodig hebben. Op het gebied van faalangst wordt
er regelmatig trainingen gegeven aan groepjes kinderen door een specialist. Verder hebben we
expertise opgebouwd op het gebied van leerlingen met taal- spraakproblemen, leerlingen met een
auditieve beperking (slechthorendheid) en langdurig zieke leerlingen. Indien we een leerling niet de
ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft, gaan we, samen met ouders en Unita, op zoek naar
een geschikte andere school.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

6

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

12

Rekenspecialist

8

Remedial teacher

8

Specialist hoogbegaafdheid

4

Taalspecialist

12

Jonge Kind

1

Schoolopleider

1
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3.2 Veiligheid
Anti-pestprogramma
"Een kind dat wordt gepest, kan dat zijn leven lang met zich meedragen. Het is daarom van wezenlijk
belang dat het kan opgroeien in een veilige omgeving. Dat is een taak van de hele maatschappij. Een
leerling, die een groot deel van zijn dag op school doorbrengt, moet er dus op kunnen vertrouwen dat
ook die er alles aan doet om ervoor te zorgen dat hij een zorgeloze schooltijd heeft en zich ook buiten
de muren van het schoolgebouw en online veilig voelt.” (PO-Raad).
We onderschrijven bovenstaande mening van de PO-Raad en doen er dan ook alles aan om de sfeer
waarin een kind zich op de Vondelschool ontwikkelt, vriendelijk en veilig te houden. We maken heldere
afspraken en hebben betrokken en betrouwbare medewerkers in dienst. We zijn met elkaar op weg om
een optimaal sociaal veilig klimaat te garanderen in de school en de klas. We gebruiken daarvoor onder
andere de methodiek van de gelukskoffer en het plan Sociale Veiligheid.
Wij werken in de groepen 1 tot en met 8 met de sociaal-emotionele methode ‘gelukskoffer’. Het doel
van de gelukskoffer is om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) en/of te verbeteren (curatief).
Het uitgangspunt van de gelukskoffer is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De
gelukskoffer geeft kinderen handvatten voor het kunnen omgaan met diverse sociale situaties. Zo heeft
het kind minder last van sociale stress. Ook op de langere termijn dient dit effect merkbaar te zijn. Het
neveneffect hiervan is dat veel kinderen zich op school beter kunnen concentreren en betere
leerresultaten behalen.
Daarnaast werken we met Rots en Water voor de groepen 3 t/m 8. Rots en Water is een
weerbaarheidstraining met een fysieke invalshoek. De nadruk ligt op het werken aan sociale
vaardigheden door middel van sport en spel oefeningen. De training levert een bijdrage aan een
positieve groepsvorming. Rots staat symbool voor kracht: voor jezelf opkomen, je grenzen weten, je
mening durven geven, je eigen weg gaan. Water staat symbool voor beweeglijkheid: flexibiliteit,
samenwerken, openstaan voor anderen, inleven, vriendschap en communicatie. Spel en fysieke
oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie zodat de kinderen de
geleerde vaardigheden ook leren toepassen in de praktijk.
Op de Vondelschool is een gedrags- en pestprotocol. Hierin staat beschreven hoe we met elkaar om
willen gaan. Daarnaast staat er een stappenplan in wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Eigenwijzr.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Femmy Legerstee. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via femmy.legerstee@vondelschoolbussum.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Ingeborg van der Voort. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via ingeborg.van.der.voort@vondelschoolbussum.nl.
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4

Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter leren en met meer plezier naar school gaan als ook
ouders/verzorgers enthousiast zijn over school. De betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in gesprekken
met de leerkracht over hoe zij het kind zien en door getoonde interesse in presentaties door en
leerresultaten van het kind. Op de Vondelschool is de betrokkenheid van ouders/verzorgers groot en
wordt het ook gestimuleerd. Zij kunnen actief een bijdrage leveren aan activiteiten op school.
Hieronder vallen het helpen met lezen, hoofdluis controleren, het begeleiden bij bibliotheekbezoek en
meegaan met excursies. Ook leveren ouders/verzorgers een actieve bijdrage aan de 'Vooruitgroep",
waar leerlingen die extra uitdaging nodig hebben een opdracht uitgelegd krijgen en in de klas verwerken.

Communicatie met ouders
De Vondelschool staat voor een open en transparante communicatie met ouders en verzorgers. Daarbij
streven we ernaar tijdig, helder, volledig en toegankelijk te zijn. In de ochtend, tijdens de inloop, is de
directeur drie dagen per week aanspreekbaar in de hal van de school. In de klas kunnen leerkrachten
(kort!) antwoord geven op vragen van ouders.
De administratie is dagelijks beschikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur. Verder zijn er verschillende
momenten waarop we ons presenteren of verslag doen. U kunt de leerkrachten altijd bereiken door een
mail te sturen voornaam.achternaam@vondelschoolbussum.nl.
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatieochtenden
Voor ouders die overwegen hun kind aan te melden voor de Vondelschool organiseren wij meerdere
keren per jaar informatieochtenden. Kinderen van groep 8 leiden ouders rond door de school. En ouders
kunnen vragen stellen over het onderwijs en andere zaken. Op de website tref je de data van de
informatieochtenden aan in de jaarkalender.

Ouderavonden
Jaarlijks organiseren wij een ouderavond aan het begin van het schooljaar. Het doel is om kennis te
maken met de nieuwe leerkracht(en) en om specifieke zaken te bespreken die van belang zijn voor het
komende jaar. Daarnaast is op deze avond ook een deel van de avond dat ingevuld wordt door het
bestuur, de directie en de MR.

Startgesprekken en voortgangsgesprekken
Over de ontwikkeling van uw kind doen wij tijdens de gesprekken verslag. De leerkrachten beschrijven
hoe uw kind zich persoonlijk ontwikkelt en hoe zijn of haar vorderingen zijn op de leergebieden. We
streven er naar om kinderen hierbij actief te betrekken en hen zelf meer regie en bijdragen te geven
over hun leeropbrengsten. Vanaf groep 3 heeft uw kind een actieve rol in het vertellen over zijn of haar
ontwikkelingen en aandachtspunten. Hier hebben wij voor gekozen om uw kind verantwoordelijkheid te
geven voor zijn eigen leerproces. Voor groep 7 en 8 organiseren wij extra gesprekken in verband met
de entreetoets en de (voorlopige) schooladviezen. We informeren u op verschillende manieren en
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momenten over de voortgang van de ontwikkelingen en leeropbrengsten van uw kind(eren). Alle
kinderen ontvangen bij aanvang van het schooljaar een startformulier. Dit vullen zij (samen met de
ouders) in. Naar aanleiding hiervan nodigt de leerkracht een aantal kinderen en ouders voor een
startgesprek. Tijdens het startgesprek praten we samen met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) over
verwachtingen en afspraken en hoe u als ouder uw kind ziet. Tijdens de voortgangsgesprekken
betrekken we ook de resultaten uit toetsen en welke doelen voor de volgende periode voor uw kind
gelden. Bij groep 1-2 bestaat het gesprek uit een verkenning over de ontwikkeling van uw kind en uw
bevindingen en vragen. Het is altijd mogelijk, indien daar aanleiding toe is, om een extra afspraak te
maken met de leerkracht. Het initiatief hiertoe kan genomen worden door de leerkracht en/of door u. Er
kan ook aanleiding zijn om de ontwikkeling van uw kind te bespreken met een derde, zoals de intern
begeleider.

Nieuwsbrief en app
We werken veel aan de bevordering van de communicatie en samenwerking tussen de medewerkers
van de school, ouders en andere betrokkenen. We werken vanaf dit schooljaar met een app van Social
Schools. Deze communicatietool is overzichtelijk en is AVG-proof. Bij de start van het jaar informeren
we ouders over de werkwijze van de app. De app werkt op smartphones, tablets, en kan ook webbased
gebruikt worden.

Schoolkrant
Onze schoolkrant 'De Vondelkanjer' staat per uitgave in het teken van een thema dat aansluit bij de
belevingswereld van de kinderen. De leerlingen maken tekeningen, schrijven verhalen of houden
interviews. De krant verschijnt vier keer per schooljaar. De redactie, bestaat uit ouders en leerkrachten,
is verantwoordelijk voor de samenstelling van de schoolkrant.

Website
U kunt de meest actuele stand van zaken rond de school vinden op de website. Algemene informatie,
maar ook informatie per groep is hier te vinden. De volgende privacyregels gelden voor onze website:


via het inschrijfformulier en de schoolgids maken we aan u bekend dat de school een website
heeft. Op het inschrijfformulier vragen we u om aan te geven als u bezwaar maakt tegen het
publiceren van beeld- en geluidsmateriaal van uw kind(eren) in de schoolkrant en op de website;



van kinderen plaatsen we alleen voornamen op de website bij werkstukken, verslagen van
activiteiten;



als we een foto plaatsen, zetten we daarbij geen namen;



bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school betrokken zijn vermelden
we geen telefoonnummers, e-mail- en/of privé adressen. Wel zullen we locatie adressen
vermelden (bestuur, directie, administratie, schoolarts of inspectie);



indien een betrokkene bij de school bezwaar maakt tegen informatie over hem/haar of over
zijn/haar kind(eren) en/of beeldmateriaal van zijn/haar kind(eren) dat op de website
gepubliceerd is, dan verwijdert de websitebeheerder deze informatie op uw verzoek.
gepubliceerd is, dan verwijdert de websitebeheerder deze informatie op uw verzoek.
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Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u een klacht hebt over school. We staan open voor het ontvangen van alle
klachten en gaan graag in gesprek met u om het probleem op te lossen. In eerste instantie is dat gesprek
tussen ouder en leerkracht, in tweede instantie wordt het gesprek gevoerd met de directeur van de
school. Het kan zijn dat het bestuur erbij betrokken wordt. Mocht het probleem daarna nog niet zijn
opgelost, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie.
We hebben een interne contactpersoon aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of u
op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. U kunt een beroep doen op de interne contactpersoon
indien er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of
de directie over wilt of durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. De interne
contactpersoon bij ons op school is:
De interne contactpersoon bij ons op school is: Ingeborg van der Voort,
Als het nodig is wordt de klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. U kunt ook zelf
contact opnemen met één van de externe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn
gehouden tot geheimhouding.
Voor onze school is dat:
Externe vertrouwenspersoon: Heleen de Jong
E-mail: info@heleendejongadvies.nl
Telefoon: 023 - 527 19 46
Ook kan degene die een klacht heeft ervoor kiezen om deze in te dienen bij de Landelijke
Klachtencommissie, waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Het
adres is:
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 95572 2509 CN Den Haag
De klachtencommissie is tevens telefonisch te bereiken via 070 - 331 52 44 en via e-mail: LKC@vbs.nl.

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


Bestuur



Medezeggenschapsraad (MR)



Evenementencommissie

Bestuur
Het bevoegd gezag van een Primair Onderwijs instelling bestaat uit 2 organen: bestuur en intern
toezicht. Het bestuur is eindverantwoordelijkheid voor de stichting en bepaald het beleid in hoofdlijnen.
De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan.
Het bestuur van de Vondelschool bestaat uit zeven ouders. De bestuursleden worden door de Raad
van Toezicht benoemd.
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Medezeggenschapsraad (MR)
Op de Vondelschool is de medezeggenschapsraad actief betrokken bij schoolzaken in de breedste zin
van het woord. De MR bestaat uit een oudergeleding (OMR; 3 ouders) en personeelsgeleding (PMR; 3
leerkrachten). De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee en beslist over zaken die de school
aangaan, zoals de ontwikkeling van beleid, begroting, personeelszaken, schooltijden en de toekomstige
verbouwing. Onderwerpen waar de laatste tijd extra aandacht voor was vanuit de MR zijn
oudercommunicatie via een schoolapp en het kijken naar andere schooltijden. De MR komt enkele keren
per jaar bijeen en vergadert ook regelmatig met directie en bestuur. Voor meer informatie over de MR
kunt u kijken op www.vondelschoolbussum.nl.
De MR is ook te bereiken via: mr@vondelschoolbussum.nl.

Evenementencommissie (EC)
De evenementencommissie bestaat uit actieve ouders die de school assisteren bij het organiseren van
bijzondere activiteiten zoals feesten, schoolkampen en schoolreisjes. Bij de vergaderingen is tenminste
één leerkracht aanwezig. U kunt de EC bereiken via ec@vondelschoolbussum.nl.

4.2 Overige ouderparticipatie
Klassenouders
Een klassenouder is de contactpersoon voor de overige ouders van een groep. Hij/zij fungeert als
aanspreekpunt en coördineert samen met de leerkracht de inzet van andere ouders bij bijvoorbeeld
uitstapjes, verjaardagen en andere activiteiten.
Veel ouders/verzorgers zijn ook op andere manieren actief bij de school betrokken. Zij helpen bij zaken
als het computergebruik in de klas, bij thema-activiteiten, de ‘Vooruitgroep’, de schoolkrant, de
begeleiding tijdens excursies, de organisatie van sportevenementen, feesten en hoofdluiscontrole.
Voor sommige van deze taken zijn commissies gevormd, waarin deze ouders met personeelsleden
samenwerken.

Benoemingsbeleid voor MR, EC en klassenouders
De regelgeving is als volgt:


MR-ouderleden worden door en uit de ouders gekozen;



MR-personeelsleden worden door en uit het personeel gekozen;



EC-leden worden door de EC uit de ouders gekozen;



Klassenouders worden benaderd door de groepsleerkracht van de betreffende groep.



Het is mogelijk dat partners deel uitmaken van de diverse geledingen, maar wij vinden het niet
wenselijk dat twee partners in één geleding zitting hebben of dat een partner van een bestuurslid
op een voortrekkersfunctie in een andere geleding zit.
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4.3 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.
Op de Vondelschool betalen ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Na instemming van de
Medezeggenschapsraad (MR) wordt de bijdrage ieder jaar vastgesteld. Wij vragen een
inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage.
De overheid biedt scholen subsidie voor basisvoorzieningen die nodig zijn om onderwijs mogelijk te
maken. De Vondelschool ziet het als haar missie aan de brede ontwikkelingsmogelijkheden van
kinderen bij te dragen door culturele en creatieve vorming aan bod te laten komen.
Om de daarvoor benodigde faciliteiten aan te bieden is de subsidie van de overheid niet voldoende.
Daarom vraagt de Vondelschool een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Deze wordt ingezet om de
volgende activiteiten mede te kunnen financieren:


Muziek, drama en sport. Hier zijn vakleerkrachten voor nodig die ten dele uit de vrijwillige
ouderbijdrage worden betaald.



Activiteiten van de evenementencommissie (EC), bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het
paasontbijt.



Investeringen in Chromebooks.

Zonder medefinanciering vanuit deze bijdrage zijn dergelijke extra faciliteiten niet meer mogelijk.
Dankzij de ouderbijdrage ontstaat er ongeveer 4% extra financiële ruimte. De bijdrage is dan ook een
essentieel onderdeel van de begroting. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar
vastgesteld, na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt is
daarbij dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en er dus een inkomensafhankelijke
bijdrage wordt gevraagd. We streven ernaar de bijdrage door de jaren heen zo stabiel mogelijk te
houden, waarbij rekening wordt gehouden met inflatie.
.
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Facturatie
Facturatie voor de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats in oktober van ieder schooljaar. Ouders wordt
de keuze gelaten om het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage ineens of in vier termijnen te betalen.
De vervaldatum is voor iedere termijn 30 dagen na dato. Binnen twee weken na de vervaldatum zullen
ouders indien nodig een herinnering ontvangen. Ouders, van het kind (of de kinderen) dat ná 1 oktober
van ieder schooljaar op school komt, ontvangen een betaalverzoek "naar rato" in de maand mei van
hetzelfde schooljaar voor het aantal maanden dat hun kind (of kinderen) op school zit. Voor bedragen
inzake schoolreisje, schoolkamp etc. wordt géén mogelijkheid geboden om in termijnen te betalen. De
facturatie van bovenstaande wordt verzorgd door de facilitair medewerker van de Vondelschool. Om te
komen tot een snelle en makkelijke betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook de betalingen
voor schoolreisje en schoolkamp etc. zal bij de facturatie zal gebruik worden gemaakt van een betaallink
waarmee ouders in een voor hen veilige iDeal-betaalomgeving terecht komen. De organisatie hiervan
ligt in handen van WIS-collect (www.wis.nl). Het administratieve proces rondom de inning van de
ouderbijdragen is daardoor voor de school verlicht en voor ouders snel, makkelijk en bovenal veilig.

Ouderbijdrage 2020-2021
Staffel Totaal verzamelinkomen
van ouder(s)/verzorger(s)

Bedrag 2019-2020

0% verhoging

per leerling

per leerling

2020 (*)

(*)

Bedrag 2020-2021
(afgerond)

1

< 12.000

54

54

54

2

12.000 - 19.981

89

89

89

3

19.981 - 24.500

118

118

118

4

24.500 - 29.500

152

152

152

5

29.500 - 38.000

180

180

180

6

38.000 - 48.000

209

209

209

7

> 48.000

241

241

241

Verzamelinkomen betekent het gezamenlijk bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1),
het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
(box 3). Het verzamelinkomen staat vermeld in de aangifte inkomstenbelasting en in de aanslag
inkomstenbelasting.

Het

verzamelinkomen

wordt

per

belastingplichtige

bepaald.

Voor

bovenstaande tabel is het totaal van het verzamelinkomen van ouder(s)/verzorger(s) van belang.

Kamp‐ en Excursiegelden
Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden er ook kamp- en excursiegelden gevraagd. Deze gelden
worden doelgericht gevraagd en geadministreerd. Als ouders hiervoor niet wensen te betalen, dan kan
het kind in theorie worden uitgesloten van het evenement (kind moet in dat geval wel op school komen
i.v.m. de leerplichtwet). Dit is een groot verschil met de vrijwillige ouderbijdrage. Aangezien de
ouderbijdrage een intrinsiek onderdeel van de begroting is, kunnen en zullen kinderen nooit worden
uitgesloten van (les)activiteiten die hiermee gefinancierd worden. Ook niet op het moment dat ouders
besluiten niet te kunnen of willen bijdragen.
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Uitgangspunten van de ouderbijdrage


Door ondertekening van de overeenkomst ‘Vrijwillige Ouderbijdrage’ komt u het tijdig voldoen
van de verschuldigde ouderbijdrage met ons overeen.



De ouderbijdrage wordt vastgesteld naar aanleiding van de door u aangegeven
inkomenscategorie.



Indien de inkomenscategorie wijzigt, geeft u dit door aan de administratie.



Indien een kind tussentijds de school verlaat of tussentijds op school komt, wordt de
ouderbijdrage gerestitueerd of berekend naar rato van het aantal schoolmaanden. Een
schooljaar wordt op 10 maanden gesteld.

4.4 Schoolverzekering
Er is sprake van een schoolverzekering.
Het bestuur heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een schoolongevallenverzekering en
een eigendomsverzekering voor personeel, kinderen en vrijwilligers afgesloten.

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Voor aanvang van de school kunt u uw kind via social schools ziekmelden. Graag ook weer
betermelden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
4‐jarigen
Kleuters van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Als u op vakantie gaat stelt u ons op de hoogte via het
aanvraagformulier verlof. Dit formulier is verkrijgbaar via de website (tabblad ouders) en digitaal in te
vullen. Graag de juiste klas invullen.
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5‐jarigen en ouder
Vanaf de eerste dag van de maand dat uw kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin uw
kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Er is wettelijk
verlof mogelijk bij gewichtige omstandigheden. Dit zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen
zaken. Het kan gaan om doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, huwelijks- of
ambtsjubileum of ernstige ziekte van familieleden. Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn
om vrijstelling van schoolbezoek te vragen, dan kunt u een verzoek voorleggen aan de directeur. Een
verzoek om vakantieverlof buiten de schoolvakanties om, kunt u alleen indienen wanneer:


uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren); in dit
geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen;



de aard van uw beroep geen vakanties toelaat tijdens de schoolvakanties. Deze vakantie mag
niet langer duren dan tien schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het
nieuwe schooljaar. Het gaat uitsluitend om een eerste en enige vakantie in een schooljaar. Een
verzoek om verlof voor een korte dan wel langere periode dient u uiterlijk zes weken vóór de
verlangde periode in bij de directeur. Wanneer een verzoek later wordt ingediend, kunnen wij
een tijdige beslissing niet garanderen.

Een verlofaanvraag doet u via het formulier dat te vinden is op onze website.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1 Tussentijdse toetsen
Met de combinatie van methodes en thematisch werken biedt de Vondelschool een gedegen pakket
van goed en inspirerend onderwijs. Daarbij hoort ook dat we willen laten zien welke leeropbrengsten
ons onderwijs oplevert. Dat willen we op individueel en groepsniveau inzichtelijk maken, maar ook
schoolbreed. Om de behaalde doelen in data om te kunnen zetten, observeren we kinderen dagelijks
in de klas en geven feedback op hun handelen. We hanteren vanaf groep 3 methode-afhankelijke
toetsen en methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De kinderen in groep 7 doen de Entreetoets en in
groep 8 doen zij de IEP-toets (zie voor meer informatie paragraaf 5.2). Komend jaar willen we kinderen
beter betrekken bij leerdoelen die in de groep gehaald kunnen worden en het moment waarop. Ook
onderzoeken we komend jaar op welke manier we deze resultaten creatief en door kinderen kunnen
laten presenteren aan ouders, naast of in plaats van het rapport. Daarbij betrekken we ook het
inzichtelijk krijgen van de resultaten van thematisch werken en hanteren we de doorgaande leerlijnen
voor groep 1 tot en met 8. Observaties en toetsen worden vastgelegd in ons LOVS ParnasSys (leerling
onderwijsvolgsysteem). Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met deze informatie om. Op basis van de
Entreetoets, de gegevens uit het LOVS en onze observaties komen wij aan het eind van groep 7 tot een
voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In december of januari volgt in groep 8 het definitieve
advies, dat in principe leidraad is bij de inschrijving op middelbare scholen. Als het definitieve advies en
de score op de IEP-toets ver uit elkaar liggen, vindt er een heroverwegingsgesprek plaats tussen
leerkracht, kind en ouders.

5.2 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.
Vergeleken met het landelijk gemiddelde halen leerlingen van de Vondelschool hogere scores. Een
resultaat waar we trots op mogen zijn! Sinds twee jaar hebben we besloten om in plaats van de Eindtoets
Cito de IEP-toets te gebruiken. De IEP Eindtoets is zo ontwikkeld dat er goede aansluiting is bij de
belevingswereld van uw kind. Op deze manier zijn de situaties herkenbaar en vertrouwd. Doordat de
toets oploopt van makkelijk naar moeilijk, ervaart iedere leerling een succesgevoel wat vertrouwen geeft
om lekker verder te werken. Wij zijn van mening dat deze toets goed aansluit bij onze visie van de
school. Het is een middel om te voldoen aan kindgericht onderwijs, waar pedagogische doelstellingen
centraal staan.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP

Wat waren de gemiddelde scores op de

Eindtoets in de afgelopen jaren?

Centrale Eindtoets/Cito Eindtoets in de
afgelopen jaren?

95

545

89,2

90

86,5

85

540

538,1

539,5

540,5

535

80

535

535

535

14-15

15-16

16-17

530
80

80

75

525

70

520
14-15

15-16

Schoolscore

16-17

17-18

18-19

Inspectie-ondergrens van de
schoolvergelijkingsgroep

Schoolscore

17-18

18-19

Inspectie-ondergrens van de
schoolvergelijkingsgroep

Opmerking bij tabellen: door corona in 2020 geen eindtoets.

5.3 Schooladviezen
Hieronder treft u informatie aan over onze schooladviezen en een onderzoek m.b.t. onze
schooladviezen en onze schoolverlaters van het nationaal Cohort Onderzoek. Het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs maakt slim gebruik van data die er al zijn.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies / leerlingen (percentage %)

vmbo-b / vmbo-k

2,0%

vmbo-k

2,0%

vmbo-(g)t

17,6%

vmbo-(g)t / havo

13,7%

havo

21,6%

havo / vwo

19,6%

vwo

23,5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect

Betrokkenheid

Vertrouwen

De Vondelschool vindt een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Dat uit zich in aandacht voor
normen en waarden. Wij vinden de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang om zo een
volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat, met orde en regelmaat,
op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Concreet is het volgende zichtbaar op onze school:


Wij hebben en hanteren een pestprotocol.



Wij werken in groep 1 t/m 8 met de sociaal emotionele methode 'gelukskoffer'.

Het doel van deze methodiek is om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren
(curatief).
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5.5 Kwaliteitszorg
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.
Iedere basisschool in Nederland heeft een schoolplan. Dit is een beleidsdocument dat betrekking heeft
op een periode van vier jaar. Ons huidige schoolplan beslaat de periode 2019-2022. In het schoolplan
is aangegeven wat onze ambities en doelen zijn op alle terreinen: onderwijs, personeel, huisvesting en
financiën. De ambities en doelen vanuit het schoolplan worden vertaald naar een jaarplan.
Uit deze thematische aandachtspunten kunnen een aantal grote ontwikkeldoelen worden gehaald voor
de periode 2019-2023:


Op onze school beschikken we over een systeem voor kwaliteitszorg en werken we vanuit een
meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van de school en de
medewerkers.



De zorg bij onze school wordt gekenmerkt door passend maatonderwijs, waarbij gestreefd wordt
naar een excellent kwaliteitsniveau voor zorg en begeleiding.



Op onze school werken we met doorgaande leerlijnen. Hierbij sluit de leerstof en het
onderwijsresultaat naadloos op elkaar aan.



Op onze school is ons didactisch handelen gericht op een actieve en zelfstandige rol van
leerlingen.



Op

onze

school

werken

de

medewerkers

vanuit

een

professionele

autonomie

(handelingsvrijheid en autonomie binnen de kaders) en is ons integraal personeelsbeleid
daarop afgestemd.
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6

Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden
Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).

Voorschoolse

Ochtend

Middag

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse

opvang

opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:30

-

Woensdag

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:30

-

08:30 - 12:30

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1 t/m. 8

2 uur per week

Bewegen is gezond. Je voelt je daardoor niet alleen stukken fitter en gezonder, maar je verkleint ook
de kans op allerlei (welvaarts)ziekten. Om die reden hebben we voor de kinderen twee uur in de week
bewegingsonderwijs en daarnaast zijn er tijdens de pauze en onder lestijd veel mogelijkheden om te
sporten.

6.2 Opvang
Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.

Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.

Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. We hebben geen opvang op school voor
schooltijd of na schooltijd, echter kunnen ouders wel in de nabije omgeving van veel
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opvangmogelijkheden
Koningskinderen,

gebruikmaken.

Bijvoorbeeld

bij

https://www.konings-kinderen.nl/

de

SKBNM,

https://skbnm.nl/,

en/of

bij

de

Philippo,

https://www.kinderopvangphilippo.nl/. Daarnaast zijn er tal van voorschoolse opvangmogelijkheden in
de regio en ook tijdens vrije dagen en/of vakantieperiodes is er een groot aanbod aan
opvangmogelijkheden in Bussum e.o.

6.3 Vakantierooster
Vakanties
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

24 april 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

De schoolvakanties staan hierboven vermeld. Daarnaast zijn er ook feestdagen, extra vrije dagen en
studiedagen ingepland. Hierbij de link naar de realtime agenda (https://www.vondelweb.nl/agendakalender/) of naar de schoolkalender (https://www.vondelweb.nl/jaarkalender/).

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)

Twee keer per jaar organiseren wij een ouderavond. De eerste keer aan het begin van het schooljaar
om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en om specifieke zaken te bespreken die van belang zijn
voor het komende jaar. De tweede ouderavond vindt plaats na een half jaar.

6.5 Tot slot
We hopen dat je door het lezen van de schoolgids goed inzicht krijgt in de Vondelschool. Als je nog
vragen hebt, neem dan gerust contact op met de school.
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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Wat betekent de AVG voor onze school?
Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom privacy, te weten
de

AVG

die

per

25

mei

2018

ingegaan

is.

AVG

staat

voor

Algemene

Verordening

Gegevensbescherming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk te liggen op de
bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van privacy rechten. Dat
betekent ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot de omgang met
persoonsgegevens.
De Vondelschool wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de
rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy
risico’s te beperken. Hieronder zetten wij een en ander uiteen.

Wat schrijft de AVG voor?
Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken:


Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van
leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren.



Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor het
gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig.
Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt
ook voor het gebruik van digitale leermiddelen die persoonsgegevens verwerken.



Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens niet nodig
hebben.

Op de Vondelschool zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een
datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken. Wij
hebben hier een datalek protocol voor.
In het privacyreglement https://www.vondelweb.nl/privacyverklaring/ van de Vondelschool is
beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en
leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders
bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel
gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys.
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school die
de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In de
privacyverklaring op onze website kunt u precies lezen welke gegevens wij verzamelen.
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Hoe zit het met digitale leermiddelen?
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die
inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst
van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt is op te vragen bij het bestuur.

Wanneer wisselen wij gegevens uit?
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties.
Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat,
dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Uw rechten
Als ouder heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet
u binnen 4 weken een reactie hebben gekregen. U heeft als ouder ook recht op correctie van de
gegevens: u kunt daarvoor een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde
gegevens indienen. Binnen 4 weken neemt de school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet
ingaan op het verzoek).

Informatieverstrekking gescheiden ouders
In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om elkaar te informeren over de vorderingen en
ontwikkelingen van hun kind. Echter als de relatie tussen ouders is vertroebeld en er geen goede
onderlinge communicatie meer aan de orde is komt de school in beeld. De verplichtingen zijn vastgelegd
in artikel 1:377b en 1:377c van het Burgerlijk Wetboek.

Ouder zonder gezag
Heeft u niet (meer) het gezag over uw kind, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Dan heeft u geen recht
op inzage in het dossier van uw kind.
Wel heeft u recht op belangrijke informatie over uw kind, zoals de schoolprestaties. Maar dit geldt alleen
als het belang van uw kind hiermee niet wordt geschaad.

Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactgegevens en gebruik van sociale
media
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal, het gebruik van sociale media door uw kind(eren) en het delen van foto’s in de
schoolapp. U heeft altijd het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een
mail aan de directeur.
Wij attenderen u regelmatig via de ouderavonden, schoolapp of website op het feit dat u wel of geen
toestemming voor het gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit om u er aan te herinneren dat u wel of geen
toestemming gegeven heeft en dat u deze te allen tijde mag wijzigen.
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Foto’s en video’s maken en publiceren
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. Echter u mag alleen uw eigen kind
fotograferen. De directeur van de school mag het fotograferen op de school verbieden.
Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaatsvinden, zoals excursies of schoolreisjes kunnen
er door ouders foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, maar vraagt ouders wel om
hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.
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