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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Arjen Roelofsskoalle

Voorwoord
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Contactgegevens

Arjen Roelofsskoalle
Leijesterpaed 4
9054KM Hijum

 0518431900
 http://www.arjenroelofsskoalle.nl
 arjenroelofsskoalle@elanowg.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur J.J. Hooiveld arjenroelofsskoalle@elanowg.nl

De directie is op de school aanwezig op dinsdag en vrijdag

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

47

2020-2021

Onze onderbouwgroep is een combinatiegroep 1\2\3. Deze bestaat uit 16 leerlingen.
Op deze wijze zijn er op onze school 3 combinatiegroepen met ongeveer evenveel te vormen.

Schoolbestuur

Elan Onderwijsgroep
Aantal scholen: 21
Aantal leerlingen: 2.034
 http://www.elanonderwijsgroep.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Dorpsschool

Onderwijs op maatAandacht voor talent

Innovatief Actief

Missie en visie

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten stralen!

• Onze school biedt de leerlingen een plezierige en veilige werkomgeving. 
• Dit betekent voor onze school dat alle leerlingen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. 
• We maken gebruik van verschillende werkvormen waarbij de leerlingen enleerkrachten leren van 

en met elkaar 
• Op die manier proberen we een open sfeer op onze school te creëren.

Identiteit

De Arjen Roelofsskoalle is een openbare, algemeen toegankelijke school en maakt deel uit van Elan 
Onderwijsgroep.
We maken geen onderscheid naar levensbeschouwing, geloofsovertuiging, milieu of begaafdheid. 
Elke mening wordt gerespecteerd en serieus genomen. 
We leren de kinderen samen spelen, samen leren, samen leven.
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De school is rolstoel-toegankelijk.

Het toilet voor de leerkrachten is een aangepast toilet.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

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

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
5 u 30 min 5 u 30 min

Wiskundige orientatie
5 u 30 min 5 u 30 min

Muzikale vorming
2 u 30 min 2 u 30 min

Beweging
5 uur 5 uur 

Creatief
2 uur 2 uur 

Sociale redzaamheid
1 uur 1 uur 

Fries
30 min 30 min

Wereldorientatie
45 min 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
6 uur 6 u 15 min 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

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

Wereldoriëntatie
1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 35 min 1 u 35 min 1 u 35 min 1 u 35 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 45 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min

Muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Fries
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Begrijpend/studerend 
lezen 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

21e eeuwse 
vaardigheden 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Bij afwezigheid door ziekte of verlof van de leerkracht gaan wij op zoek naar een vervanger.

Soms is dit een ander personeelslid van onze school, soms een externe leerkracht.

In het uiterste geval, als er geen vervanging of andere mogelijkheden beschikbaar zijn gaan de kinderen 
naar huis.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met KidsFirst peuterspeelzaal: "De 
Troetelbeertjes".

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

• Op onze school zijn afspraken gemaakt over de inzet van de beschikbare lestijd.
• Afspraken over het hanteren van de lesstof en het geven van instructie borgen we dmv 

borgingsdocumenten die jaarlijks worden geëvalueerd.
• De professionalisering van leerkrachten gebeurt op eigen initiatief, nav ontwikkelpunten van de 

school of ontwikkelpunten op stichtingsniveau.
• De ontwikkel/verbeterpunten van de school worden jaarlijks opgenomen in het schooljaarplan en 

zijn gebaseerd op het schoolplan.
• Deze ontwikkelpunten zijn gebaseerd op onze behaalde leerresultaten, de 

tevredenheidsonderzoeken en inspectierapporten.
• Aan de MR van de school wordt hiervoor instemming gevraagd.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

• Onze doelen worden bereikt door deze in te plannen in de jaarplanning.
• Eventuele actiepunten of scholing wordt aangevraagd, begroot en in de beschikbare tijd 

weggezet.
• Door middel van teambijeenkomsten en vragenlijsten wordt bekeken of het doel wordt behaald.
• In de maand mei worden alle actiepunten geëvalueerd en de voortgang of het resultaat wordt 

vastgelegd in het schooljaarverslag.
• Indien het doel (nog) niet is behaald wordt dit eventueel opnieuw opgenomen in het nieuwe 

jaarplan.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Onze school is een reguliere basisschool.

Wij hanteren het jaarklassensysteem en werken in combinatiegroepen.

Hierdoor zijn wij erg goed in staat om kinderen met een andere leerbehoefte te begeleiden.

Omdat werken in combinatiegroepen een mate van zelfstandigheid van de leerlingen vereist is er bij 
ons minder ruimte voor gedrags- en/of aandachtsproblemen.

Gediplomeerde specialisten op school

Op onze school zijn geen gediplomeerde specialisten aanwezig.

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Dit programma is geïntegreerd in onze Vreedzame School aanpak. 

Onze school hanteert daarom geen specifiek anti-pest programma.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

Via Viseon wordt jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen gemonitord.

Aanvullend kunnen de WMK kwaliteitskaarten hiervoor worden  ingezet. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
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Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator I. Klumper iklumper@elanowg.nl

vertrouwenspersoon I. Klumper iklumper@elanowg.nl
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Klachtenregeling

De klachtenregeling van Elan Onderwijsgroep staat vermeld in onze schoolgids.

De updates hiervan, met de namen van de vertrouwenspersonen en van de veiligheids- /pest 
coördinator staan op de jaarlijkse schoolkalender.

Een externe Vertrouwenspersoon
is iemand die ouders en kinderen kan ondersteunen bij een klacht als ze er niet uitkomen met de 
interne vertrouwenspersoon. 
Uw klacht kan gaan over bijvoorbeeld pesten, discriminatie, (seksuele) grensoverschrijdende 
omgangsvormen of agressie en geweld.   
Een externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. 
De externe vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het oplossen van uw klacht. Daarnaast kan er ook 
gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven aan de leiding van de organisatie.   
De Externe Vertrouwenspersoon voor Elan is Jeltsje de Vries. Zij heeft jarenlang ervaring in de zorg en 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Het schooljaarverslag met daarin de evaluatie van het schooljaarplan wordt gepubliceerd op onze 
website.

Om u als ouder verder te informeren zetten wij het communicatieprogramma "Social Schools" in.
Via deze app krijgt u ook de maandbrief van de klas van uw kind.

Over de leervorderingen willen we u graag goed informeren. Daarom zijn ouders zijn verplicht om op de 
rapportbesprekingen te komen.  
Bij eventuele verhindering nemen zij het initiatief tot een nieuwe afspraak. 
De door de school ingeplande oudercontacten bestaan uit: 

• Ouderavond 
• Gespreksmomenten over uw kind (4 à 5 x per jaar) 
• Schriftjes kijken 
• Informatieavond/thema-avonden 
• Kijkuurtje 
• Open dag Bij start schooljaar:     warme overdracht

Contact ouders-school vinden wij erg belangrijk en noodzakelijk.
We vinden het ook belangrijk dat de leerkracht en de ouder tijd en ruimte maken om contact te 
onderhouden en te overleggen. 
Het is prettig dat u hiervoor een afspraak maakt, datgeeft tijd en rust om goed over uw kind te 
overleggen. 
U mag te allen tijde, ook buiten de vastgestelde contactmomenten, hiervoor een extra afspraak maken.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00

Daarvan bekostigen we:

• Extra actviteiten

• Extra materialen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

De school heeft een actieve ouderraad.
Zij decoreren de school, ondersteunen het team bij activiteiten en organiseren zelf activiteiten.

Omdat de school afhankelijk is van vervoer naar de diverse culturele activiteiten vragen wij hiervoor 
vaak ouderhulp.

het onderwijs. 
Zij is werkzaam voor onderwijsbegeleidingsdienst Cedin. 
U kunt haar op werkdagen bereiken op telefoonnummer 06-12539907 of via de mail op 
j.devries@cedin.nl

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.
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Onze vrijwillige ouderbijdrage is in vergelijking met andere scholen erg laag. 
Dat komt omdat deze wordt aangevuld met de opbrengsten van het oud papier.
Wij sluiten geen kinderen uit bij activiteiten als deze bijdrage aan de Oudervereniging om persoonlijke 
redenen niet is voldaan.

De kosten voor het schoolkamp van de groepen 7 en 8 (€65,00) en het schoolreisje (€25,00) staan los 
van de vrijwillige ouderbijdrage en worden jaarlijks apart in rekening gebracht.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Ziekte kind·        

Wilt u bij ziekte van uw kind  telefonisch of per mail de school op de hoogte stellen? 
Graag voor 8.30 uur.        
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dit dan graag op school melden.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Extra verlof kan schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur.

Aanmelden van nieuwe leerlingen.
Alle kinderen kunnen aangemeld worden bij onze school, met uitzondering van ernstig meervoudig 
gehandicapte kinderen. 
Voor aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur van de school. We ontvangen u 
graag voor een eerste kennismakingsgesprek en u krijgt een rondleiding door de school. 
Wilt u vervolgens overgaan tot aanmelden van uw kind dan zien we deze schriftelijke aanmelding graag 
uiterlijk op de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden tegemoet. Dit geeft ons de tijd om samen met u te kijken 
of uw kind zonder aanvullende informatie geplaatst kan worden op school. Mocht dat het geval zijn dan 
schrijven we uw kind in en krijgt u een melding van inschrijving van ons. 

Aanmelden van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag.Geeft u in uw schriftelijke 
aanmelding aan dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de school welke 
ondersteuning uw kind nodig heeft. Hierbij gebruiken we vooral uw informatie om de begeleiding van 
uw kind vast te stellen. 
Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 
We nodigen u uit om een vervolggesprek met ons aan te gaan. Hierna krijgt de school 6 tot 10 weken de 
tijd om te onderzoeken welke vorm van extra ondersteuning nodig is voor uw kind en of deze 
ondersteuning door de school zelf geboden kan worden.   Om duidelijk in beeld te krijgen waar de 
ondersteuningsbehoefte zit vullen zowel de ouders, als de voorschoolse voorziening het Vraag Profiel 
Instrument in. De school schakelt vervolgens het Zorg Advies Team in voor de beoordeling van het 
dossier, de advisering over de plaatsing en/of de besluitvorming over het ondersteuningstraject. 
Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum zelf 
kan bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind. U krijgt een melding van inschrijving van ons. 

Wat gebeurt er als uw kind niet plaatsbaar is op onze school? 
Lukt het niet om uw kind te plaatsen bij ons op school dan gaan we, in overleg met u als ouders, op zoek 
naar een passende school. 
Het bestuur heeft hierin een zorgplicht en er zijn twee opties mogelijk: De school bespreekt met u 
welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben. Hierbij houden we zoveel 
mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale 
afstand tussen uw huis en de school. 

4.4 Toelatingsbeleid
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Het kan dan zijn dat uw kind welkom is op een andere basisschool die de gewenste ondersteuning wel 
kan bieden. 
Ook kan het zijn dat uw kind wordt aangemeld bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het SBO 
(Speciaal Basisonderwijs) Na het onderzoek naar de passende school doen wij (in samenwerking met 
het Zorg Advies Team) u een schriftelijk aanbod voor een school die uw kind wel de juiste ondersteuning 
kan bieden en die bereid is om uw kind toe te laten. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen 
over de toelating van uw kind, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van 
aanmelding. 

4.5 Privacy-beleid

Toestemming publicatie beeldmateriaal. 
Wij vragen bij inschrijving uw toestemmingvoor het gebruik van eventuele foto’s en/of video’s waarop 
uw kind te zien is. 
Het gaat hierbij om gebruik van de foto’s en/of video’s op de website, in de nieuwsbrief, in de 
schoolkrant en op sociale media. Indien wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter voor een ander doel 
willen gebruiken dan zullen wij hiervoor apart uw toestemming vragen.  
Het is ook mogelijk dat de school buiten het schoolterrein foto’s of video’s maakt, bijvoorbeeld bij 
buitenschoolse activiteiten of schoolreisje. Deze worden zoveel mogelijk gedeeld via Social Schools, 
ons middel voor oudercommunicatie.  
Alle foto’s en video’s die gebruikt worden door de school vallen onder het privacybeleid van onze 
organisatie dat u kunt vinden op de Elan Onderwijsgroep-website. 
In dit privacybeleid wordt uitgelegd op welke wijze wij met privacy- en persoonsgegevens binnen onze 
organisatie omgaan.  Achteraf bezwaar tegen het gebruik van foto- en videomateriaal? Dan kunt u deze 
toestemming altijd zonder opgave van redenen intrekken.

Elke school is wettelijk verplicht een leerlingenadministratie te voeren. 
Deze informatie wordt verzameld in het zorgdossier van de leerling. Dit zorgt ervoor dat we uw kind zo 
goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens zijn tijd op onze school en - indien nodig - passende zorg 
kunnen bieden. De informatie die u op het aanmeldformulier invult komt ten goede aan uw 
kind. Natuurlijk dragen wij er zorg voor dat deze gegevens beschermd zijn en blijven. 
U heeft als ouder(s)/verzorger(s) in bepaalde mate recht op inzage van en correctie van onjuiste 
gegevens in het deel van de leerling-administratie dat op uw kind betrekking heeft. U kunt hierover in 
contact treden met de schooldirectie.  
Het is zonder toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s) niet toegestaan dat het bevoegd gezag 
gegevens uit de administratie ter kennis brengt van anderen dan degenen 
die vanuit wettelijke verplichting bevoegd zijn inlichtingen omtrent de school en het onderwijs te 
ontvangen.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Onze school monitort de schoolresultaten dmv de halfjaarlijkse Cito-toetsen.

Deze opbrengsten worden geëvalueerd met de leerkrachten en de ouders. Bij een lage score wordt er 
een foutenanalyse gemaakt en kan de leerling extra hulp, een handelingsplan of een eigen leerlijn 
krijgen.

In bijgevoegd jaarverslag is een overzicht van deze Cito-resultaten per groep.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 
afgelopen jaren?

Onze resultaten, schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs staan vermeld in bijgevoegd 
schooljaarverslag.

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 16,7%

vmbo-k 16,7%

vmbo-(g)t 16,7%

havo 16,7%

vwo 33,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Zijn wie je bent

WelbevindenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Bij de Arjen Roelofsskoalle draait alles om de leerlingen,om de kwaliteit van hun leven op school en de 
vorming van een hecht fundament voor hun latere sociaal en maatschappelijk leven. 
Onze school: 

• werkt aan de brede vorming van kinderen, groeiend in handelingsgericht werken; 
• zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan; 
• stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal en werkt aan het vergroten van de veiligheid.

Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren 
op een plezierige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen.
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De Arjen Roelofsskoalle hanteert de Vreedzame School methode.

Jaarlijks wordt met Viseon het welbevinden van de leerlingen gemonitord. 
De uitkomsten hiervan worden geanalyseerd en verwerkt in de diepteanalyse. 
Verslaglegging vindt plaats in het schooljaarverslag.

Werkwijze Sociale opbrengsten

18



6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ouders en KidsFirst, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15  - 

Woensdag  - 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30  - 

Donderdag  - 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15  - 

Maandag: Kinderen eten op school
Dinsdag: Kinderen eten op school
Woensdag: Groep 1 en 2 tot 12.00 uur
Donderdag: Kinderen eten op school
Vrijdag: Groep 1 en 2 tot 12.00 uur
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6.3 Vakantierooster

• De school komt om 12.00 uur uit op de dag voor de Kerst- en de zomervakantie.
• Ook is er rekening gehouden met een calamiteitendag en twee studiedagen op woensdag.
• De onderwijstijd op jaarbasis in de OB bedraagt 887 uren, de MB maakt 925 uren en de 

bovenbouw 991,75 uren.

De onderwijstijd over acht schooljaren is minimaal 7520 uur. 
Als een school kiest voor een verschillend aantal uren in de onder- en de bovenbouw geldt dat 
leerlingen in de eerste vier jaren ten minste 3520 uur les krijgen (gemiddeld 880 uur per schooljaar) en in 
de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940 uur per schooljaar). 
De resterende 240 uur kan door scholen worden ondergebracht bij ofwel de leerjaren 1 t/m 4, ofwel de 
leerjaren 5 t/m 8. 
Op onze school gaat groep 1/2 per week 22,75 uur naar school, groep 3/ 4 23,75 uur en de groepen 5 t/m 
8 25,50 uur. 

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 28 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren 05 juni 2022 07 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Op dit moment is dit voor onze school geregeld dmv gastouderopvang. 

Elan Onderwijsgroep heeft besloten dat Kids First de 'voor-en naschoolse opvang' van de kinderen op 
hun scholen gaat organiseren. 
Dit betekent dat opvang, bij voldoende deelname, op de eigen school kan worden georganiseerd:- 
Dagopvang: hele en halve dagen voor kinderen in de leeftijd van 0 -4 jaar.- 
Buitenschoolse opvang: voor- en naschoolse opvang voorkinderen van 4 - 13 jaar. Aanmelden via 
www.kidsfirst.nl
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Dag(en) Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk werk maandagochtend 8.30-9.30
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