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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Dr. A. Kuyperschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Dr. A. Kuyperschool
Dr. A. Kuyperplein 14
7556ET Hengelo
 0742913236
 http://www.kuyperschoolhengelo.nl
 h.raanhuis@stichtingbrigantijn.nl

Schoolbestuur
Stichting Brigantijn
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 3.882
 http://www.stichtingbrigantijn.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Harrie Raanhuis

h.raanhuis@stichtingbrigantijn.nl

De directeur, Harrie Raanhuis, is op maandag t/m donderdag aanwezig. Indien u hem wilt spreken dat
kan dit door een afspraak te maken of een mailtje te sturen. U wordt altijd zo spoedig mogelijk te
woord gestaan en geholpen.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

31

2021-2022

De Kuyperschool is een inspectievestiging/nevenvestiging van De Bron. Daardoor zijn de getallen, die u
hiernaast ziet niet betrouwbaar. Op de teldatum 1 oktober 2021 telt de school namelijk 86 leerlingen.
Als u de website van onze school - www.kuyperschoolhengelo.nl - bezoekt dan vindt u de meest actuele
gegevens.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
VEILIGHEID

GROEI

POSITIVITEIT

SAMEN

BETROKKEN

Missie en visie
De Kuyperschool: Positiviteit, Veiligheid en Groei.
De Kuyperschool is een school waar kinderen samen werken en samen leren in een rustige, veilige,
uitdagende en gestructureerde omgeving, zodat iedereen zich naar zijn/haar mogelijkheden maximaal
kan ontwikkelen. Met respect voor elkaar en met waardering voor ieders inbreng is de relatie ouder,
kind, leerkracht zichtbaar in onze school. Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk binnen onze
school. Open communicatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we zoveel mogelijk tegemoetkomen
aan de individuele onderwijsbehoeften van elk kind. Dit doen we middels kindgesprekken en het stellen
van persoonlijke doelen. De kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling. We streven erna
dat ze uitstijgen boven hun eigen niveau, naar de zone van de naaste ontwikkeling. Naast het aanleren
van kennis en vaardigheden is er ruimte voor creatieve ontwikkeling. We willen de kinderen een brede
basis meegeven, zodat ze hun talenten ten volle kunnen benutten op allerlei gebied.
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PBS wordt ingezet om aandacht te vragen voor positief gewenst gedrag en om als leerkracht preventief
te kunnen handelen. PBS leert de kinderen zelfstandigheid, zelfvertrouwen en een positieve houding
waardoor we steun en zekerheid bieden aan alle kinderen.
In onze school zien we betrokken leerlingen. Dit realiseren we door het aanbieden van actief en
uitdagend onderwijs. Middels activerende en coöperatieve werkvormen stimuleren we de kinderen.
Om de kinderen meer eigenaar te maken van hun leerproces, leren we hen inzicht te krijgen in wat ze
leren en hoe ze leren. De leerkracht zal steeds meer coachend aanwezig zijn.
We werken binnen ontwikkelgroepen. Kennis van het vak en jezelf blijven ontwikkelen om zodoende
elke keer beter te worden in dat wat we doen is een leefregel in de school. We gaan nieuwe uitdagingen
graag aan en hebben een open mind voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën. We
experimenteren en proberen nieuwe ontwikkelingen uit. ICT gebruik is zichtbaar binnen onze school,
waarbij ICT gebruik ondersteunend is aan het leerproces.
De zorg voor de leerlingen is zichtbaar in de duidelijke zorgstructuur in de school en in het dagelijks
handelen van het team. We hebben oog voor alle kinderen ongeacht geloofsovertuiging of afkomst.
We zijn trots op het leren met elkaar en leggen de nadruk op wat overeen komt en niet op wat
verschillend is.

Identiteit
Wij zijn een school waar iedereen welkom is en waar rekening gehouden wordt met elkaar. We werken
vanuit de gedachten dat we een programma presenteren dat recht doet aan iedereen. We besteden
aandacht aan allerlei geloofsovertuigingen, zodat de kinderen breed voorgelicht worden en oog
hebben voor anders gelovigen. We willen alle kinderen een veilige plek bieden en investeren daar ook
nadrukkelijk in. Samen in goede harmonie is bij ons een gedragen uitgangspunt.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
De kinderen gaan de eerste 4 leerjaren 24 uur per week naar school. Er wordt geïntegreerd/thematisch
onderwijs aangeboden waarbij alle vakken voldoende aan bod komen. We gebruiken de methode KIJK
om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen en managen.
De activiteiten in onze kleutergroepen zijn steeds gericht op een brede ontwikkeling van de kinderen.
Juist het spel biedt gelegenheid om te groeien. Het bevordert onder meer de taalontwikkeling, de
motorische ontwikkeling en de sociale- en emotionele ontwikkeling. Ook bij het uitvoeren van
opdrachten verkent het kind de eigen mogelijkheden en gaat het handelend en spelend, luisterend en
kijkend om met de materialen en leermiddelen. De opdrachten worden steeds zo aangeboden dat
kinderen daar op hun eigen niveau aan kunnen werken. Zo kunnen ze die stappen in hun ontwikkeling
maken waar ze aan toe zijn. We hechten veel waarde aan een stimulerende- en uitdagende omgeving.
Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s die in de belevingswereld van de kinderen passen zoals ‘de
herfst’ en ‘het ziekenhuis’. Binnen deze thema’s worden voorbereidende reken- en taalactiviteiten
aangeboden. Ook alle meer expressieve vakgebieden worden binnen dit thema opgepakt zoals
dramatische vorming, muzikale vorming en beeldende vorming. Zo gaat het thema leven voor de
kinderen en leren ze hoe de wereld om hen heen in elkaar zit

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 30 min

4 u 45 min

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

2 u 45 min

3 u 30 min

4 u 30 min

6 uur

4 u 45 min

4 u 15 min

4 u 30 min

Lezen
Taal
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Rekenen/wiskunde
3 u 45 min

4 u 45 min

5 uur

5 uur

4 u 45 min

5 u 15 min

1 u 15 min

45 min

2 u 15 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

45 min

45 min

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
schrijven
2 uur

1 u 45 min

1 u 15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

30 min

30 min

30 min

verkeer
geestelijke stromingen

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

2.2

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Lokaal voor buitenschoolse opvang
Gemeenschapsruimte

Het team

Onze school is 'gekoppeld' aan basisschool De Bron. De personeelsgegevens, die vermeld staan zijn dan
ook een optelsom van beide scholen.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Verlof personeel
Indien er vervanging nodig is dan wordt dit geregeld door het mobiliteitsbureaus van het OBT. Alle
invallers staan hier ingeschreven en op deze manier kan dit goed georganiseerd worden. Het komt
echter steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar is en in dat geval doen we in school een
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beroep op de mensen met ambulante tijd of een part-time baan. Mocht dit niet mogelijk zijn dan
worden de kinderen verdeeld over de verschillende groepen. Mocht dit geen uitkomst bieden dan zijn
we genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Schakelklas voor kinderen met een
taalachterstand. We werken samen met een kinderopvang in de buurt.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan
Vanuit het schoolplan hebben we een jaarplan geschreven. Hierin staan de onderdelen vermeld die we
de komende tijd oppakken. Vanuit de nieuw geformuleerde visie zijn deze plannen actueel en geven we
inhoud aan het beschrevene in de visie van de Kuyperschool.
HGW: we willen het handelingsgericht werken beter implementeren in de school
PBS: aan het eind van de schooljaar zijn we een BPS school met het certificaat Groen.
Lezen/taal: we organiseren de bibliotheek op school en richten een bibliotheek in. We gaan verder met
het ontwikkelen van een doorgaande lijn begrijpend lezen.
ICT: we gebruiken het programma Gynzy bij de onderdelen rekenen en spelling. Alle kinderen hebben
een chromebook tot hun beschikking.
Klassenbezoek: we gaan bij elkaar in de groepen kijken en verbeteren hierdoor de kwaliteit van ons
onderwijs
Leerlingen zijn actief: we gebruiken tijdens de instructielessen activerende werkvormen
Kind gesprekken en doelen stellen: we voeren kind gesprekken om op deze manier de kinderen te
betrekken bij hun eigen leerproces. De kinderen stellen hun eigen doelen en weten waar ze naar toe
werken en wat ze willen bereiken.
Samen werken: we leren de kinderen samen te werken zodat de kinderen zich op die manier de leerstof
nog beter eigen kunnen maken.
Burgerschapsvorming komt op de volgende manier aan bod in ons onderwijs.
We leren de leerlingen respect te hebben voor elkaar en hebben in onze lessen aandacht voor de
algemeen aanvaarde waarden en normen. In onze lessen zien we dat voornamelijk terug in de lessen
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PBS en In Je Sas met de klas. Daarnaast komende de verschillende geestelijke stroming aan bod in onze
lessen. Dit sluit goed aan bij de verscheidenheid van leerlingen op onze school. Ook in onze
geschiedenis en aardrijkskunde lessen is er aandacht voor burgerschapsvorming

Hoe bereiken we deze doelen?
De genoemde onderdelen komen aan de orde in de verschillende vergaderingen, groepsbesprekingen,
functioneringsgesprekken en klassenbezoeken. Regelmatig vinden er gesprekken plaats en worden er
klassenbezoeken afgelegd.
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Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Wij bieden onderwijs aan kinderen van de groepen 1 t/m 8.
Via gerichte extra ondersteuning kunnen we de kinderen met een hulpvraag extra helpen. Dit doen we
door het inzetten van extra onderwijspersoneel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Via extra handen in de klas en via extra hulp buiten de klas willen we de kinderen nog beter begeleiden
Teven schaffen we extra hulp programma's aan die goed te gebruiken zijn bij de extra hulp aan de
kinderen.
Te denken valt aan: Acadin voor meer begaafde kinderen, het programma BOUW om kinderen te
oefenen in het leren lezen en het programma LOGO 3000 om de woordenschat uit te breiden.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Remedial teacher

•

Logopedist

Wij kunnen een beroep doen op verschillende specialisten in de school aanwezig dan wel op
oproepbasis.
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Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Remedial teacher

Wij kunnen een beroep doen op verschillende specialisten. Tevens hebben we mensen die geschoold
zijn binnen het PBS traject

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Remedial teacher

Wij kunnen een beroep doen op verschillende specialisten in de school aanwezig dan wel op
oproepbasis.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Er is binnen onze school geen gediplomeerde specialist aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Er is binnen onze school geen gediplomeerde specialist aanwezig

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De sociaal emotionele volgmodellen KIJK en SCOL worden gebruikt om in beeld te brengen hoe de
kinderen zich voelen op school. Vanuit de resultaten worden er eventuele maatregelen genomen.
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We gebruiken een pestprotocol, waarin staat beschreven hoe we handelen bij pestgedrag. Zo gauw er
signalen van pesten zijn wordt er contact opgenomen met de ouders om problemen bespreekbaar te
maken en om op tijd te kunnen helpen. Ook vragen we de ouders om de school direct op de hoogte te
brengen indien het niet goed gaat met hun kind. De deur staat altijd open!
We werken met de PBS methode en kunnen ons dan ook een PBS school noemen. Gedrag en
omgangsvormen van kinderen vinden we erg belangrijk. Met de PBS methode willen we op een
positieve manier een gedragsverandering bewerkstelligen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KIJK en SCOLL.
Wij monitoren de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen middels de programma's KIJK voor de
groepen 1 en 2 en SCOLL voor de groepen 3 t/m 8. Dit doen we 2 keer per jaar.
Ook gebruiken we de enquêtetool van Vensters

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Ella Keetman

e.keetman@stichtingbrigantijn.nl

vertrouwenspersoon

Ella Keetman

e.keetman@stichtingbrigantijn.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij vinden de betrokkenheid van de ouders bij de school erg belangrijk. We zien de ouders als onze
partners in de opvoeding van de kinderen. We spreken van een gedeelde verantwoordelijkheid.
We willen een laagdrempelige school zijn, zodat de ouders weten dat ze altijd bij ons terecht kunnen en
dat er geluisterd wordt.
We nodigen ouders uit om mee te doen en zich dienstbaar op te stellen ten behoeve van de school en
de kinderen.
Via de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad hebben de ouders daadwerkelijk een stem in de
school. De directeur is bij elke vergadering aanwezig, zodat er korte lijntjes zijn en de ouders weten dat
er geluisterd wordt en dat hun stem telt.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De ouders worden via nieuwsbrieven, facebook en de website op de hoogte gehouden van allerlei
ontwikkelingen.
We gebruiken de app Parro voor informatie-uitwisseling tussen de school en de ouders. De leerkrachten
kunnen via Parro de ouders op de hoogte brengen van allerlei activiteiten en gebeurtenissen en ook
kunnen mededelingen via dit kanaal verzonden worden. Het inplannen van de 10-minutengesprekken
wordt eveneens via Parro verzorgd.

Klachtenregeling
De school heeft een klachtenregeling die onderdeel is van de landelijke klachtenregeling voor primair
onderwijs. Deze klachtenregeling is vastgesteld door de directie en M.R. en betreft de algemene gang
van zaken op school.
Doorgaans hebben klachten betrekking op het pedagogisch klimaat op school en op specifieke zaken
als onderwijsorganisatie en resultaat, veiligheid, omgang tussen geledingen en toegankelijkheid van de
organisatie.
In geval van klachten is de handelswijze als volgt:
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- De ouder/verzorger benadert de groepsleerkracht van het kind.
- In geval van blijvende onvrede wordt door de ouder/verzorger contact gezocht met de schoolleiding.
- Indien er geen oplossing is gevonden, wordt het bestuur ingeschakeld door de klager en/of
schoolleiding.
In dit geval is dhr. R. Dwars de eerstaangewezen persoon.
- Indien de onvrede nog niet is weggenomen, kan de klager in contact treden met de
vertrouwenspersoon van Stichting Brigantijn, mw. A. Overbeek: 06-30642568. www.burooverbeek.nl
e-mail: info@burooverbeek.nl
- Indien nodig kan ook de landelijke klachtencommissie worden ingeschakeld: p/a Celebesstraat 16,
3531 KG Utrecht, 030 - 230 60 37.
Gaat het om seksuele intimidatie of kindermishandeling, dan wordt in eerste instantie de
vertrouwenspersoon van de school ingeschakeld, te weten Ella Keetman.
Kinderen met problemen worden erop gewezen dat zij gebruik kunnen maken van de diensten van de
kindertelefoon

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de
(nieuwe) leerkracht. Vervolgens nog twee keer per jaar voor de bespreking van de resultaten. Het is
altijd mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht en/of directeur.
We vinden openheid heel belangrijk. Mocht het nodig zijn, dan vinden we de persoonlijke ontmoeting
erg belangrijk. Ook hebben wij een goed functionerende ouderraad, die zich bezig houdt met het
organiseren van feesten, b.v. : paasontbijt, laatste schooldag, kerstmarkt, e.d.

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 € 48,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Allerlei buitenschools activiteiten

•

Spelletjesdagen

•

Traktaties bij bijzondere gelegenheden

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De vermelde bijdrage is de maximale € 48,00 en is van toepassing, als drie kinderen uit een gezin de
school bezoeken. Voor 1 kind is de bijdrage € 21,00. Voor het tweede kind wordt € 16,00 en voor het
derde kind wordt € 11,00 betaald.
Scholen mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen
om. Bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen
altijd meedoen. Iedereen telt en hoort erbij. Iedereen moet mee kunnen doen.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
In de regel melden de ouders hun kind(eren) telefonisch ziek. Ook kunnen de ouders hun kind ziek
melden via de app Parro. Hiermee wordt gewaarborgd dat ziekte vrij snel aan de groepsleerkracht kan
worden doorgegeven.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders vragen verlof aan bij de directeur van de school. Zij ontvangen hiervoor een aanvraagformulier.

4.4

Toelatingsbeleid

Aanmelding nieuwe leerlingen:
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Ouders van kinderen die in de loop van het komende schooljaar 4 jaar worden, krijgen van de gemeente
Hengelo bericht om zich voor een basisschool aan te melden. Ouders kunnen een afspraak maken met
de directie voor een informatief gesprek en worden vervolgens rondgeleid om een indruk te krijgen van
het schoolgebouw en kennis te maken met enkele leerkrachten. Zij kunnen hun kind aansluitend
aanmelden.
Aannamebeleid:
Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen starten op de basisschool. Ons advies is dat
kinderen die in de periode tot 4 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, na de zomervakantie
starten. Voor kinderen die in december 4 jaar worden is het wenselijk om in januari te starten. Kinderen
die nog moeite hebben om een volle schoolweek te draaien, hoeven nog niet alle dagdelen aanwezig te
zijn. Dit wordt besproken met de groepsleerkracht.
Voor de start op school kan het kind enkele dagdelen als gast op school aanwezig zijn. Hiertoe zijn er
zgn. wendagen gepland. U krijgt een uitnodiging met informatie over de groep en de wendagen van uw
kind.
Bij aanmelding van een oudere leerling kan de definitieve toelating op de Kuyperschool afhankelijk zijn
van het onderwijskundig rapport van de school van herkomst. Dit rapport wordt samen met de
gegevens uit het aanmeldingsgesprek van ouders en directeur gewogen door de intern begeleider en
de directeur. Vervolgens neemt de directeur een toelatingsbesluit. De Kuyperschool moet namelijk
tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeftes van het kind.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Middels de cito-toetsen en de methode gebonden toetsen worden de tussenresultaten gemeten. Deze
resultaten worden nadrukkelijk bestudeerd door de groepsleerkrachten en komen aan de orde in de
groepsbespreking met de IB-er. Er wordt dan gekeken of de doelstelling gehaald is en of er in de
begeleiding van de leerling bijstelling nodig is.
In de 10-minutengesprekken komen de resultaten aan de orde. Mocht dit eerder noodzakelijk zijn dan
worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
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Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

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

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,7%

Dr. A. Kuyperschool

93,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
65,8%

Dr. A. Kuyperschool

52,4%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (41,5%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-b

15,4%

vmbo-k

15,4%

vmbo-(g)t

30,8%

vmbo-(g)t / havo

7,7%

havo

7,7%
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vwo

5.4

23,1%

Sociale ontwikkeling

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

Positiviteit

Veiligheid

PBS

PBS wordt ingezet om aandacht te vragen voor positief gewenst gedrag en om als leerkracht preventief
te kunnen handelen. PBS leert de kinderen zelfstandigheid, zelfvertrouwen en een positieve houding
waardoor we steun en zekerheid bieden aan alle kinderen. De kinderen voelen zich veilig bij ons op
school

Werkwijze Sociale opbrengsten
De Kuyperschool is een PBS school. Bij ons op school hebben we kinderen van buitenlandse afkomst en
uit verschillende landen. Ieder met eigen gebruiken en een eigen cultuur. Middels PBS proberen we een
positieve verstaanbare houding van de kinderen ten opzichte van iedereen te bewerkstelligen.
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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).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

- 12:15

-

Donderdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: voor de groepen 1-4 tot 12.15 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Partou, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster
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Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2022

21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

06 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari 2023

03 maart 2023

Pasen

07 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

24 april 2023

05 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Pinksteren

29 juni 2023

29 juni 2023

Zomervakantie

24 juli 2023

01 september 2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Leerkrachten en directeur

Dag(en)

Tijd(en)

Alle dagen van de week

15.00 uur tot 17.00 uur

We zijn een laagdrempelige school. We nodige ouders dan ook nadrukkelijk uit om met ons, indien
nodig, in gesprek te gaan. Dit kan op afspraak na schooltijd, via de mail of telefonisch.
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