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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers en overige belangstellenden,
Met deze schoolgids willen wij u een beeld geven van waar wij als school voor staan en wat u van ons
kan en mag verwachten. We informeren u ook over de recente schoolontwikkelingen rond het
ontdekkend Leren en het thematisch onderwijsaanbod op onze school. Maar ook meer praktische
informatie rond de organisatie van het onderwijs, de zorgprocedure, vakantie- en studiedagen enz.
Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad
(MR). Mochten er na het lezen van deze gids nog vragen zijn, dan nodigen wij u graag uit voor een
gesprek. Daarnaast staan wij altijd open voor op- of aanmerkingen. U kunt uw reacties of vragen ook
digitaal doorgeven via kbsdehorizon_info@inos.nl Omdat wij graag de tijd voor u nemen, vragen wij u
vriendelijk om even van te voren een afspraak te maken. Persoonlijk contact stellen wij zeer op
prijs. Voor meer praktische zaken en aan datum gebonden mededelingen verwijzen wij u naar de
school-app, die u kosteloos kunt downloaden. Op deze app vindt u alle benodigde informatie en kunt u
digitaal communiceren met school. Namens alle medewerkers van Kbs De Horizon wens ik uw
zoon/dochter een fijn schooljaar toe.
Frank Op de Beek
Directeur Kbs de Horizon.
Juni 2020
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Kbs de Horizon
Kapelstraat 44
4841GJ Prinsenbeek
 076-5413200
 http://www.horizonprinsenbeek.nl
 kbsdehorizon_info@inos.nl
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Schoolbestuur
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 9.509
 http://www.inos.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Frank Op de Beek

frank.opdebeek@inos.nl

Voor het maken van een afspraak (kennismakingsgesprek, vragen in het algemeen) kunt u of
telefonisch contact opnemen (076-5413200) of via de mail een verzoek doen (
kbsdehorizon_info@inos.nl ).

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

385

2019-2020

Het leerlingaantal van onze school zien we de laatste jaren stijgen. Er komen meer kinderen naar de
Horizon dan aanvankelijk verwacht (prognoses). Aan de ene kant is dat fijn, maar tegelijkertijd we
willen ervoor waken dat we boven onze capaciteit groeien en onze cultuur van dorpsschool niet meer
zouden kunnen garanderen. Vandaar dat in samenspraak met de Medezeggenschapsraad en het
College van Bestuur, beleid is vastgelegd rond de aanname van nieuwe leerlingen. Belangrijkste
uitgangspunt is dat we het thuisnabij onderwijs voor leerlingen willen prioriteren.
We monitoren nu het leerlingaanbod nauwgezet en kunnen zo op tijd bepalen of nieuwe leerlingen nog
plaatsbaar zijn op onze school. Indien groepsgroottes een maximum bereiken, kunnen we overgaan tot
het instellen van een wachtlijst. Uiteraard worden nieuwe ouders hier ruim op tijd over geïnformeerd.
Het protocol aannamebeleid is op Vensters PO te zien (bijlage) of via de school-app (Horizon
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concapps).

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
ontdekkend leren

lezen gaat voor alles!

thematisch onderwijsaanbod

vanuit nieuwsgierigheid leren

we zijn aardig voor elkaar

Missie en visie
Welkom op basisschool de Horizon. Een dorpsschool met eigentijds onderwijs.
Samen met ouders werken we aan de groei en ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk hierbij is dat
kinderen met een nieuwsgierige blik de wereld ontdekken.
De wereld om ons heen verandert snel. Onze school gaat de uitdaging aan om het dagelijks onderwijs
hierin mee te laten bewegen.
Kinderen leren meer door een ontdekkende houding vanuit nieuwsgierigheid. Kinderen zijn
namelijk leergierig en vinden het fijn zelf dingen te ontdekken. Door het stellen van leervragen maakt
het kind zich meer eigenaar van zijn ontwikkeling. Ict-middelen zijn hierbij een eigentijdse hulp, geen
doel op zich.
Het onderwijsaanbod is gericht op het verhogen van de prestaties van de leerlingen en gaat uit van
ontwikkelingsbehoeften van de doelgroep. We spreken onze gezamenlijke ambitie uit om alle
leerlingen een fantastische basisschooltijd aan te bieden en kwalitatief goed onderwijs, zodat ze leren
wat ze kunnen leren en leren wat ze moeten leren. We nemen leerlingen mee in hun vorderingen en
verwachtingen. We bereiken dit door structureel de vorderingen van de leerlingen te volgen, te
analyseren en om te zetten in een beredeneerd aanbod. Vanuit het handelingsgericht werken bieden
we leerlingen een onderwijsaanbod waarbij we de koppeling met de wereld om ons heen leggen.
De wijze waarop we de leerstof aanbieden is via thema's. Deze didactische keuze maakt dat de
kinderen een betekenisvol aanbod krijgen, waarbij we naast instructie ook bewust kiezen om leerlingen
meer de eigenaar te laten zijn van hun ontwikkeling. Om deze ontwikkeling meer gestalte te geven
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hebben we vanaf groep 5 de kind-ouder gesprekken, waarbij het kind centraal staat in het gesprek
over welbevinden, vorderingen en ambities. Om deze brede basis van competenties weer te geven
hebben we een portfolio ingevoerd. Drie maal per jaar komt deze kind-eigen map mee naar huis,
waarin u als ouder kunt zien hoe uw kind op diverse gebieden zich ontwikkelt. Een map waar uw kind
trots op mag zijn!

Prioriteiten
Komende schooljaren werken we verder aan een aantal schoolontwikkelingen.
Van belang is dat daarbij de basisvaardigheden op orde zijn. De focus hierbij ligt op een aanbod voor
leerlingen, uitgaande van behoeftes. Kinderen die meer willen en kunnen krijgen de uitdaging en waar
leerlingen zorg hebben geven we dit op maat (beredeneerd aanbod).
Sinds een aantal jaren hebben we onze koers (visie) vernieuwd en implementeren we thematisch
onderwijs met als doel een betekenisvol aanbod aan kinderen te bieden. Hierbij krijgen de zogenaamde
21ste vaardigheden (kritisch denken, creativiteit, mediawijsheid, probleemoplossend denken enz) meer
ruimte en zal de onderzoekende houding van de leerling geprikkeld worden. We bevorderen hierbij het
eigenaarschap van leerlingen, zodat ze zich bewuster zijn van hun talenten en eventuele
onderwijsbehoeften.
Nadat in schooljaar 2017-2018 de invoering van het zogenaamde KiVa-project is ingezet, heeft de
sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen een goed plekje gekregen. Op een positieve en
preventieve manier laten we kinderen ervaren hoe met elkaar een goede schoolomgeving te creëren.
Jaarlijks bevragen we kinderen over hun welzijn en tijdens kind-oudergesprekken blijven we dit, samen
met de ouders, volgen. Inmiddels hebben we het predicaat 'goed' van de inspectie mogen ontvangen
m.b.t. het pedagogisch klimaat.
Ten slotte zal de ingeslagen weg om te komen tot een Integraal Kindcentrum verder uitgewerkt
worden. Vanuit behoeftes en ambities zal de samenwerking met de Kinderopvang (met name Kober)
verder gestalte en inhoud krijgen. Als letterlijk stip op de Horizon hebben we de datum 2 mei 2022
geprikt. Het ligt in onze gezamenlijke ambitie om het Kindcentrum vanaf deze datum operationeel te
laten zijn.
Het Koersplan voor de jaren 2018-2021 is als bijlage zichtbaar bij Vensters PO en op onze school-app.

Identiteit
In de moderne samenleving is de invloed van kerk en christelijk geloof de laatste decennia sterk
veranderd. Deze moderne samenleving komen we ook tegen in onze school. De kinderen en de ouders
vormen levensbeschouwelijk gezien sterker dan vroeger een pluriforme groep. We kunnen als
Katholieke school niet meer uitgaan van vanzelfsprekendheden. Dit daagt ons uit na te denken over
wat onze Katholieke grondslag inhoudt. De mensen van onze moderne samenleving beschouwen we in
eerste instantie als mensen die op zoek zijn. De ervaring dat we zoekende zijn, zal niet bij een ieder in
even sterke mate en niet op alle momenten even intensief beleefd worden.
Het voorbereiden van de eerste H. Communie en het H. Vormsel wordt geheel verzorgd door de
werkgroepen van de parochie. Ouders krijgen via de werkgroep de uitnodiging om hun kind hiervoor op
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te geven. Indien daarom gevraagd wordt, verleent de school hieraan haar medewerking.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Tussen de kinderen bestaan grote verschillen op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden. Met die
verscheidenheid probeert de leerkracht, binnen zijn klassenorganisatie zoveel mogelijk rekening te
houden. De school heeft een uitgebreid zorgstructuur opgezet, zodat zij het kind zo goed mogelijk in
zijn ontwikkeling kan volgen, begeleiden en uitdagen.
Binnen de groep kennen we het zogenaamd beredeneerd aanbod. Alle leerlingen worden op hun
niveau uitgedaagd, gestimuleerd of geholpen. Mogelijke ondersteuningsbehoeften worden in eerste
instantie binnen de klassenorganisatie door de leerkracht zelf opgevangen. De leerkracht biedt extra
hulp, specifiek op het kind en zijn leerbehoefte afgestemd. In een bijzonder geval (zware
ondersteuning) zal een RT-leerkracht extra hulp inzetten. Onze school anticipeert op de ontwikkelingen
rond Eureka! door op onze eigen school kinderen met meer- en hoogbegaafdheid in de gelegenheid te
stellen uitdagingen aan te gaan. Inmiddels is de 'Verrekijker' operationeel: wekelijks worden kinderen
op hun specifieke leerbehoeftes uitgedaagd door een diversiteit aan (groeps)activiteiten. Twee
leerkrachten zijn hiervoor geschoold en gefaciliteerd.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde
vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.
Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die
hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken
voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid,
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.
Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een
protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en
over de andere groepen wordt verdeeld.
Afgelopen jaar heeft de directie van Kbs de Horizon geen groep naar huis gestuurd of opgesplitst. Alle
vervangingen zijn intern opgevangen. Dit geeft aan dat het team erg betrokken is om het zo goed
mogelijk voor kinderen en ouders te regelen. We onderkennen echter wel de noodzaak om binnen het
onderwijs een goed systeem voor vervangingen te hebben.
Kbs de Horizon kent ook een zogenaamde schoolpool. In deze pool zijn ouders (gediplomeerd
uiteraard) en ex-leerkrachten beschikbaar om in uiterste nood bij te kunnen springen bij vervanging.
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Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
Kbs de Horizon heeft gekozen voor thematisch onderwijs, vanuit de gedachte dat geïntegreerd aanbod
van vakgebieden betekenisvol wordt.
Vanaf groep 1-2 zijn thema's het centrale uitgangspunt om het onderwijsaanbod gedurende de dag
afwisselend aan te bieden.
Groep 3 kiest jaarlijks (in samenspraak met de interesses van de leerlingen) hun thema's vanuit de
leesmethode Lijn 3, die ze koppelen aan het rekenonderwijs en de wereldoriënterende en creatieve
vakken.
Vanaf groep 4 hanteren we de methode Alles-in-1. Dit is de basis voor het projectonderwijs. De
methodiek kent naast een strakke structuur zeker ruimte voor differentiatie en leervragen van kinderen
zelf. Door dit geïntegreerd aanbod is het lastig om per vakgebied het aantal uren aan te geven die
wekelijks hiervoor worden ingezet.
In de WPO (Wet Primair Onderwijs) staat dat de verplichte vakken zoveel mogelijk in samenhang
moeten worden aangeboden. Wanneer je vakken in samenhang wilt aanbieden, ontstaat thematisch
onderwijs. In die zin sluiten de visie en de leermiddelen van Alles-in-1 het beste aan op de wet. Alles-in-1
voldoet aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Nederlands en
Engels.
Voor een overzicht van de besteding van de onderwijstijd, verwijs ik u naar Vensters PO.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 u 20 min

5 u 20 min

taalactiviteiten
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

3 u 30 min

3 u 30 min

6 u 25 min

6 u 25 min

4 uur

4 uur

30 min

30 min

1 uur

1 uur

rekenactiviteiten
werkactiviteiten
bewegingsonderwijs
muziek
techniek

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
In de bijlage ziet u een overzicht van de geplande onderwijstijd. De ingevulde uren onderwijstijd zijn bij
benadering, aangezien vanuit het thematisch onderwijs de vakgebieden met elkaar verbonden zijn. Het
aanbod is dusdanig met elkaar verweven, dat het onmogelijk is de onderwijstijd per vakgebied uit te
splitsen.

2.3

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal

Onze school heeft een uitgebreide schoolbibliotheek.
Aangezien we het belang van goed leesonderwijs onderkennen, is de beschikbaarheid van goede en
voldoende leesboeken belangrijk. De schoolbibliotheek wordt beheerd door een werkgroep van
enthousiaste ouders. De bibliotheek is aangesloten op een landelijke digitale omgeving, waardoor
leerlingen ook via hun 'startpagina' boeken kunnen reserveren bij de bibliotheek in Breda of de Haagse
Beemden.
Daarnaast is de school tevens het zogenaamde station voor kinderzwerfboeken: kinderen kunnen hier
gratis lees- en infoboeken mee naar huis nemen en desgewenst kunnen de leerlingen ook tweedehands
boeken leveren aan deze speciale boekenkast.
Naast de school ligt de Techniekwerkplaats. Een inspirerende ruimte waar kinderen vanuit het
ontdekkend leren bezig zijn met techniek in de breedste zin van het woord. Er liggen geen kant en klare
opdrachten klaar, maar vanuit nieuwsgierigheid en creativiteit mogen kinderen aan de slag gaan met
o.a. het bouwen, slopen, construeren en programmeren. De Techniekwerkplaats wordt ook gebruikt
door de Buitenschoolse Opvang van Kober.
De Verrekijker is een voorziening binnen onze school voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.
Leerkrachten begeleiden kinderen hier bij hun persoonlijke leerdoelen. Projectmatig samenwerken,
leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken: de projecten spreken dé competenties aan die
nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen.
De inpandige speellokaal wordt naast gym en danslessen en vrijspelen voor de leerlingen van de
onderbouwgroepen ook gebruikt voor buitenschoolse activiteiten.

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.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Reeds enige jaren werkt het team van Kbs de Horizon samen met de pedagogische medewerkers van
Kober Kinderopvang. Vanuit behoefte zijn werkafspraken gemaakt om eenduidigheid te krijgen op het
pedagogische vlak (beide partijen hebben zich verbonden aan het KiVa-programma) en in
organisatorische mogelijkheden (elkaars materialen, middelen en ruimtes benutten).
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Op deze wijze zal, gestuurd van de kansen vanuit de praktijk de komende jaren de samenwerking
uitgroeien tot een Kindcentrum.
Inmiddels is er een visie-document uitgewerkt, die als basis gaat fungeren voor de te nemen stappen
om de doelen en de organisatie vorm te gaan geven. Onze school zal samen met nog vijf andere Inosscholen in een voorloperstraject de ervaringen delen.
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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.
Kbs De Horizon is een dorpsschool met eigentijds onderwijs. Samen met ouders werken we aan de
groei en ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk hierbij is dat kinderen met een nieuwsgierige blik de
wereld ontdekken. De slogan die daarbij past is: 'Samen grenzen verleggen'! We hebben de intentie om
een brede school te zijn. We proberen voor alle kinderen een passend aanbod te creëren binnen de
mogelijkheden die ons onderwijs biedt.
In de kleutergroepen werken we volgens de basisontwikkeling in relatie met thematisch aanbod.
Vanaf groep 3 bieden we het onderwijsaanbod thematisch aan. Belangrijke reden hiervoor is dat het
onderwijs betekenisvol ervaren wordt. De didactiek gaat uit van een actievere rol voor leerlingen met
veel ruimte voor differentiatie. Daar waar nodig helpt de digitale wereld de kinderen ontdekkend te
leren.
Wat kan de school bieden aan leerlingen die een extra ondersteuningsvraag hebben?
Om de leerlingen goed te kunnen volgen en zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun
onderwijsbehoeften heeft de school een ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan staat de organisatie
van de ondersteuning (zorg) beschreven. Vier maal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats,
waarin de resultaten per groep besproken worden met de leerkrachten en de intern begeleiders. Naast
de groepsbesprekingen vinden er ook leerlingbesprekingen plaats in interne en externe zorgteams.
Het is van groot belang dat ieder kind uitgedaagd en of geholpen wordt op persoonlijke
onderwijsbehoeften. Dat is een mooie uitdaging die ten goede komt aan het welzijn van ieder kind!

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

8

Intern begeleider

9

Klassenassistent

-

Onderwijsassistent

14

Rekenspecialist

4

12

Remedial teacher

3

Specialist hoogbegaafdheid

4

Taalspecialist

1

Techniekcoach

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We volgen actief het KiVa-programma, dat naast een anti-pestprotocol vooral investeert in de
preventieve aanpak rond de sociale veiligheid voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten op school.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
Ieder jaar monitort de school haar leerlingen van de groepen 6 t/m 8 via de enquête-tool van Vensters
PO de sociale en fysieke veiligheid.
De gegevens worden met de leerkrachten, de Medezeggenschapsraad en de Kinderraad
teruggekoppeld en daar waar nodig vervolgactie en/of afspraken op gemaakt.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Monique van Bedaf en Margreet van Egmond. U kunt
de anti-pestcoördinator bereiken via monique.vanbedaf@inos.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Margreet van Egmond en Monique van Bedaf. U kunt
de vertrouwenspersoon bereiken via Margreet.vanegmond@inos.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We zijn voor ouders een laagdrempelige school. Dit betekent concreet dat we ouders zien als partners
die naast het ondersteunen van de schoolorganisatie ook meedenken in schoolbeleid. De school kent
actieve ouderwerkgroepen, die zelfstandig opereren, zoals werkgroep Bibliotheek, Kerst,
Eindejaarsfeest, Pasen en Sinterklaas. Uiteraard kent de school een Medezeggenschapraad en een
Ouderraad.
Daarnaast zijn er nog kleine werkgroepen die zich bezig houden met de versiering van de school (decogroep) en bestaat er een actieve vaderploeg die regelmatig klussen aanpakt ter verbetering van het
gebouw / speelplaats.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Als en leerling start in groep 1-2 vindt een gesprek plaats met ouders en de nieuwe leerkracht om een
goed beeld te krijgen van de talenten, interesses en eventuele zorgvragen. Vanaf dat moment is het
belangrijk dat je samen optrekt in de communicatie over het welzijn en welbevinden van de leerling.
De ouders worden structureel op diverse manieren geïnformeerd.
* drie keer per jaar zijn gespreksmomenten afgesproken. Twee daarvan zijn zogenaamde
kind/oudergesprekken, die gaan over het welbevinden en ontwikkelingen van het kind.
* uiteraard kunnen ouders een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd voor een gesprek.
* middels een portfolio kunnen ouders de vorderingen op verschillende gebieden van hun kind volgen.
Dit portfolio gaat drie keer per jaar mee. In dit portfolio zijn naast overzichten van resultaten ook
kindspecifieke documenten.
Via de digitale weg zijn ook verschillende bronnen: naast de Ouderportal (leerlingvolgsysteem
ParnasSys) kent de school ook een school-app. Via deze app is de meest recente informatie te vinden
en kunnen ouders hun kind ziek melden en/of verlof aanvragen. Maandelijks verschijnt de
oudernieuwsbrief (Horizontaal) en iedere groep kent de app: Klasbord. Via deze wijze kunnen
leerkrachten op een snelle manier kort aangeven wat er in de groep gebeurt. De school heeft ook een
(statische) website: www.horizonprinsenbeek.nl

Klachtenregeling
In het kort zijn er de volgende mogelijkheden om uw klacht bespreekbaar te maken:
1.

Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker. Een goed gesprek
kan veel problemen oplossen. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. Ook de
coördinator Sociale Veiligheid kan hierbij een rol spelen, leerkrachten en ouders kunnen deze
coördinator raadplegen.
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school.
De schoolvertrouwenspersoon kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te
bespreken.
Het College van Bestuur. Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet
met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513,
4800 DM Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te
lossen. Het College van Bestuur kan uw klacht direct zelf behandelen of de interne
klachtencommissie vragen een advies te geven.De landelijke klachtencommissie.
Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de
landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat
moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke
website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl).
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken:
MR / OR: De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen klachten over
personen. Klachten over het beleid van de school kunnen wel worden besproken.
De externe vertrouwenspersoon: INOS heeft ook een externe vertrouwenspersoon die niet op
een school werkt. Dit is mevrouw Jacqueline Klerkx Tel 06-22348129. www.vertrouwenswerk.nl
of: jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl
De inspectie van het onderwijs: U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs
(Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of
www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht
niet op. Daarvoor moet u in gesprek gaan met de school zelf.
Afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld:Als een klacht te maken heeft
met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de gewone klachtenprocedure
doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit
soort situaties.
Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte
wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (de heer Toine van Dorst
van de Arbo-Unie: 06-52501975) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs
(0900-1113111). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de politie.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen op veel manieren ondersteunend aan de organisatie worden ingezet.
De school kent diverse werkgroepen, die allen ten dienst staan van de school: biebouders, decocommissie, verkeerswerkgroep, vaderploeg enz.
Alle vieringen op school (Carnaval, Kerst, Pasen, Eindejaarsfeest, Sinterklaas) worden in principe door
ouder-werkgroepen inhoud en uitwerking gegeven. Een leerkracht is de connectie met het team. Op
deze wijze zijn leerkrachten vrij gespeeld en kunnen zij meer tijd investeren in het primaire proces.
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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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 12,50
Daarvan bekostigen we:
•

eindejaarsfeest

•

nieuwjaarsviering

•

paasviering

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De school kent educatieve schoolreizen. Dit betekent dat vanaf groep 2 de leerlingen jaarlijks een
schoolreisje hebben, die relatie heeft met thema's in het onderwijsaanbod. Deze educatieve
schoolreisjes worden per leerling doorberekend (kosten busvervoer en entree en eventueel educatief
programma) en voorgelegd aan ouders voor instemming. Ouders betalen de kosten. De betaling is op
basis van vrijwilligheid. Indien de ouders niet willen deelnemen aan de educatieve schoolreis, dan
krijgen de kinderen een vervangende onderwijsactiviteit op school aangeboden. De school betaalt de
onkosten van alle begeleiders tijdens deze schoolreisjes.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft via INOS onderwijs zowel een collectieve ongevallenverzekering, een
schoolreisverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierdoor is uw kind tijdens,
vlak voor en na schooltijd verzekerd voor persoonlijke en materiële schade door ongevallen. Ook
ouders, vrijwilligers en stagiairs vallen onder de dekking tijdens werkzaamheden voor school, zoals
tijdens begeleiding van een excursie of schoolreisje.
Indien kleding, brillen, fietsen en dergelijke door eigen toedoen beschadigd raken op school, kan de
school daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dit is alleen het geval als er sprake is van grove
nalatigheid.
Wanneer tijdens een ruzie tussen kinderen een bril of iets anders van waarde vernield wordt, dan geldt
de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/verzorgers van de veroorzaker(s). Neem in geval van
schade contact op met directeur van uw school. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
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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:
Ouders kunnen hun kind ziek melden door dit telefonisch te melden voor aanvang van de school. Er is
tevens de mogelijkheid om via de school-app de ziekmelding digitaal bij school te melden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen bij de administratie een speciaal formulier 'aanvraag voor buitengewoon verlof' invullen
of hun verlofaanvraag via de digitale school-app indienen. Binnen enkele dagen krijgt de ouder van de
directeur een reactie.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Het meten en analyseren van resultaten is belangrijk. Het doel hiervan is om leerlingen beter in kaart te
krijgen en hen specifieker het juiste onderwijsaanbod te geven. Wekelijks worden de
methodengebonden toetsen digitaal afgenomen. Leerlingen krijgen direct een terugkoppeling van hun
resultaten en mogelijk leerbehoeften. Het lesprogramma wordt hierop aangepast. Dit zogenaamd
beredeneerd aanbod komt alle kinderen ten goede: niet alleen de leerlingen met eventuele zorg, maar
ook de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen onderwijs op maat. Twee keer per jaar
worden voor de groepen 3 t/m 8 de niet-methodengebonden toetsen (Cito-toetsen) afgenomen
(periode januari en juni). Deze gegevens helpen ons om de vorderingen van onze leerlingen af te wegen
tegen landelijke normen. De leerlingen van de groepen 1-2 volgen we uitvoerig middels het
leerlingvolgsysteem van ParnasSys (ParnasSys Leerlijnen).
In de groepen hangen zogenaamde datamuren, waarop de resultaten van de leerlingen in grafieken
worden weergegeven (afgezet tegen de schoolnorm van 80%). Natuurlijk zijn de individuele
groeicurves belangrijk. Een leerling is zich bewust van zijn talenten en eventuele leerbehoeften. Op
deze wijze kan hij zich gericht, samen met de leerkracht en eventueel de ouders, oefenen in
doelgerichte opdrachten.
Twee keer per jaar worden de schoolresultaten vastgelegd in een document (analyse
schoolopbrengsten Midden en Eind). Hierin staan alle overzichten, analyses en verbeterplannen. Naar
aanleiding van de analyses worden de bevindingen vanuit de vakgebieden (bv rekenen of lezen) op een
rij gezet en worden beleidsafspraken gemaakt (zogenaamde Kwaliteitskringen). Deze werkgroepen
bewaken de voortgang en het beleid op één specifiek vakgebied.
Het kernteam (directie, teamcoördinatoren en Interne Begeleider) houden de totale voortgang in de
gaten en passen beleid en of professionalisering van het team hierop aan.

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.
Sinds enige jaren zijn de eindopbrengsten van onze school weer op het niveau, die we van onze
leerlingen mogen verwachten. De eindopbrengsten liggen weer boven het landelijk gemiddelde. We
zien hierin weer een stabiele basis.
De laatste jaren heeft het team extra geïnvesteerd in het aanbod en de verwerking van het
leesonderwijs. Aanleiding hiertoe waren tegenvallende opbrengsten in de periode 2015-2017.
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Samen met externen hebben we onze opbrengsten nadrukkelijker bekeken en geanalyseerd. Dit
resulteerde o.a. in
•
•

•

onze ambities rond het opbrengstgericht werken duidelijker op te nemen in de schoolvisie.
het scherper wegzetten van onderwijsbehoeften van alle leerlingen in het zogenaamde
beredeneerd aanbod. Vanuit de doelen van de methodes en de Cito-toetsen wordt per
vakgebied bekeken waar leerlingen op uit vallen of waar ze extra in gestimuleerd kunnen worden.
Op deze wijze krijgen de kinderen beter in beeld waar zij zichzelf in kunnen bekwamen
(eigenaarschap van de leerlingen)
Daarnaast is het handelingsgericht werken geherintroduceerd. Door de aanschaf van nieuwe
materialen helpen we de leerlingen die behoefte hebben aan het werken met visuele
ondersteuningsmaterialen bv bij rekenen.

Al met al heeft dit geresulteerd dat de opbrengsten de laatste twee jaren weer voldoende zijn (zoals
verwacht) en dat de ingeslagen weg is geborgd. Ook het laatste inspectierapport geeft aan dat we de
resultaten weer keurig op orde hebben.
De Eindtoets 2019-2020 is niet afgenomen. Hier lag de beslissing van de minister aan ten
grondslag, aangezien de Coronacrisis het niet mogelijk maakte om de toets op school af te kunnen
nemen.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito 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.

5.3

Schooladviezen

De schoolkeuze-adviesgesprekken hebben in januari 2020 plaatsgevonden. De volgende 36
schooladviezen zijn dit jaar bepaald:
schooltype
•
•

VWO
Havo/vwo

aantal leerlingen (%)
9 (25%)
3 (8%)
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•
•
•
•
•

Havo
6 (17%)
Havo/vmbo
4 (11%)
Vmbo-gt
7 (19%)
Vmbo-k
5 (14%)
Vmbo-b
2 (6%)

Onze leerlingen naar de volgende scholen van het Voortgezet Onderwijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kath. Scholengemeenschap Etten-Leur 5 leerlingen
Stedelijk Gymnasium
3 leerlingen
Munnikenheide College
7 leerlingen
Newman college
3 leerlingen
Markenhage College
1 leerling
Mencia de Mendoza Lyceum
3 leerlingen
Nassau
3 leerlingen
Onze Lieve Vrouwe Lyceum
4 leerlingen
Michaëlcollege
4 leerlingen
Graaf Engelbrechtcollege
3 leerlingen

De Eindtoets groep 8 is dit schooljaar niet afgenomen in verband met de richtlijnen RIVM
(Coronacrisis).
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

12,1%

vmbo-k

12,1%

vmbo-(g)t

18,2%

vmbo-(g)t / havo

6,1%

havo

12,1%

havo / vwo

15,2%

vwo

24,2%

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:

21

we zijn aardig voor elkaar

we hebben respect voor elkaar

we gaan van het positieve uit

Ons pedagogisch klimaat
Kinderen hebben verschillende capaciteiten, talenten en behoeften. Ook hun
ontwikkelingsmogelijkheden lopen uiteen. Dat is normaal en dat vinden wij dan ook vanzelfsprekend.
Juist door die verscheidenheid willen we samen (kinderen, leerkrachten en ouders) een sfeer scheppen
waarin kinderen geprikkeld worden om hun kennis en talenten verder te ontplooien. School is meer dan
opdoen van kennis alleen. Het spreekt voor zich dat we, naast het aanbieden van cognitieve kennis, een
bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit vraagt een wezenlijk deel
van de dagelijkse onderwijstijd.
De leerkrachten gaan uit van een positieve benadering: het stimuleren van wat kinderen al wel kunnen
is daarbij een belangrijk middel. Belonen van wat het kind goed doet verdient de voorkeur boven het
benadrukken van iets dat het kind nog niet kan.
We werken bewust aan preventieve activiteiten binnen de groepsvorming om op deze wijze respect
voor elkaar te krijgen voor de mogelijkheden die ieder kind heeft!
We laten ons daarbij leiden door het gecertificeerde anti-pestprogramma van KiVa.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Onze kernwaarden zijn vanuit schoolbrede ontwikkelingen door het schoolteam bepaald. De
schoolvisie is een aantal jaren terug opnieuw beschreven en doet recht aan de hedendaagse
behoeftes van de leerlingen in deze sterk veranderende wereld.
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de
sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden
groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als
geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne
school van’.
De belangrijkste kernwaarde ('we zijn aardig voor elkaar') hangt symbolisch opvallend in de entree van
de school ('Bob op een schommel') met daarbij de levenswijze uitgebeeld.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?

22

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.
De school werkt volgens een PDCA cyclus (Plan Do Check Act) waarbij er een continue proces plaats
vindt van plannen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en borgen met als doel een continue verbetering van
het onderwijs te realiseren.
De school werkt middels verschillende systemen aan kwaliteitszorg.
1. De school hanteert een zelfevaluatie kwaliteitszorgsysteem. Jaarlijks worden interne audits
uitgevoerd waarbij de manier van lesgeven binnen alle groepen wordt bekeken. Eén keer per 4 jaar
wordt een audit uitgevoerd door externen.
2. Twee keer per schooljaar worden de Cito-toetsgegevens van alle kinderen uitgebreid geanalyseerd
door middel van een zelfevaluatie. Naar aanleiding van de analyses worden actieplannen opgesteld om
onderdelen waarop de leerlingen onvoldoende scoren op het gebied van taal, spelling, (begrijpend)
lezen en rekenen te verbeteren.
3. Het team werkt met kwaliteitskringen waarin alle teamleden vertegenwoordigd zijn. Deze
kwaliteitskringen evalueren en beoordelen de leergebieden o.a. op resultaten, opbrengsten en
methodegebruik. De leerkrachten adviseren de directie en het team over aanvullingen en
vernieuwingen die moeten leiden tot verbeteringen.
Bovengenoemde punten leveren de aandachtspunten voor de schoolontwikkelingsplannen. Jaarlijks
wordt een plan met verbeteringen opgesteld. Om de 4 jaar wordt een meerjarig strategisch beleidsplan
opgesteld. (zie aandachtspunt m.b.t. de kwaliteitszorg)

Ondersteuningsplan leerlingen
Om de leerlingen van de school goed te kunnen volgen en zo goed mogelijk tegemoet te komen aan
hun onderwijsbehoeften heeft de school een ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan staat de
organisatie van de ondersteuning (zorg ) beschreven. Vier maal per jaar vinden er groepsbesprekingen
plaats waarin de resultaten per groep besproken worden met de leerkrachten en de intern begeleider.
Naast de groepsbesprekingen vinden er ook leerlingbespreking plaats in interne en externe zorgteams.
Besprekingen worden vastgelegd binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school is vastgelegd wat de school op het gebied van de zorg kan
bieden.
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6

Schooltijden en opvang

Opvoeden en opgroeien, praat er over!
Opvoeden en opgroeien, praat er over! Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal
goed afgaat. Toch kan opvoeden ook lastig zijn. Als ouder kom je soms dingen tegen waarmee je je
geen raad weet. Wat doe je als je kind ’s avonds niet wil slapen? Hoe ga je om met kinderruzies? Jullie
gaan scheiden, hoe vertel je dat aan je kind? Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je
hiermee terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig advies geeft. Dit kan iemand uit je
omgeving zijn. Een ervaren ouder, of de leerkracht van school. Als zij je vraag niet kunnen
beantwoorden, kun je bij de wijk-CJG-er van de wijk terecht. Jacqueline Koevoets is de wijk-CJGer voor
de Horizon. Zij kan, indien het weer mogelijk is ivm de coronacrisis, een inloopspreekuur houden op
school. Bij vragen kan je bij haar terecht.
Gegevens: jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl
werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
tel: 06-10394479
Speciale zorg
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als
er vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere problematiek. De wijk CJG-er
zal samen met alle betrokken partijen een plan van aanpak opstellen en zal samen met jou op zoek
gaan naar welke zorgaanbieder hiermee het beste kan helpen. Als ouder kies je zelf een zorgaanbieder.
Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke zorg het gaat en voor hoe lang. De
regisseurs van de Gemeente Breda geven deze beschikkingen af.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:00

Dinsdag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:00

Woensdag

-

08:45 - 12:15

-

-

Donderdag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:00

Vrijdag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groepen 5

dinsdag 09.00-09.55 uur

Gymnastiek

groepen 4

dinsdag 09.55-10.50 uur

Gymnastiek

groepen 6

dinsdag 10.50-11.45 uur

Gymnastiek

groepen 8

donderdag 09.00-09.55 uur

Gymnastiek

groepen 3

donderdag 09.55-10.50 uur

Gymnastiek

groepen 7

donderdag 10.50-11.45 uur

Tijdens de gymlessen krijgen de studenten van Sport en Bewegen (Vitalis) de gelegenheid om lessen te
geven. Zij worden begeleid door een docent van Breda Actief. Uiteraard blijft de groepsleerkracht de
eindverantwoordelijke.
De gymlessen voor de groepen 1-2 worden door een sportcoach gegeven op de woensdagochtend (ook
vanuit de organisatie Breda Actief).

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober Kinderopvang en Kindercentrum
Belle Fleur, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kober Kinderopvang, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober Kinderopvang en Smallsteps
Prinsenbeek, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang tijdens de schoolvakanties zal buiten de
school plaatsvinden en door de Kinderopvangorganisaties worden geregeld.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

studiedag

02 oktober 2020

02 oktober 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

studiedag Org. Eenheid

26 oktober 2020

26 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

studiedag

03 februari 2021

03 februari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Goede Vrijdag

02 april 2021

02 april 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

05 april 2021

studiedag

26 april 2021

26 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

24 mei 2021

Juniweek

14 juni 2021

18 juni 2021

studiedag

09 juli 2021

09 juli 2021

vrije dag: start zomervakantie

23 juli 2021

23 juli 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)

leerkrachten

dagelijks

na schooltijd (afspraak maken)

spreekuur directie

donderdags

8.30-9.30 uur

School CJG Jacqueline Koevoets

vrijdag om de week

13.15 tot 14.15 uur
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We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak indien u
iets wil bespreken. Dat kan met de eigen leerkracht, de intern begeleider(s), de teamcoördinator en/of
de directie.
Op donderdag is er een inloop-spreekuur van de directie. Hier hoeft u in principe geen afspraak voor te
maken.
De contactgegevens van de School CJG'er zijn:
Gegevens: jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl
werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
tel: 06-10394479
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