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Welkom!

Het team van KBS de Heeswijk is trots u onze nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 te 
mogen aanbieden. In deze gids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op 
onze school. Meer specifieke informatie over ons onderwijs staat beschreven in ons schoolplan. Dit 
kunt u vinden op onze website:

www.heeswijkschool.nl

We staan als school voor het ontwikkelen van de talenten van onze kinderen en onszelf. Kinderen en 
leerkrachten nog meer laten ervaren wat hun talenten zijn en ze tot ontwikkeling brengen, dat is ons 
doel! Hierbij maken we gebruik van de theorie van Meervoudige Intelligentie (M.I.) dat wij op onze 
school KNAP noemen. In deze schoolgids vindt u informatie over wat dat voor ons onderwijs inhoudt.

Onze school is een van de zestien scholen onder het bestuur van Kalisto-boeiend basisonderwijs. Voor 
algemene informatie vanuit het bestuur verwijzen wij naar Kalisto Boeiend Basisonderwijs

De informatie in deze gids vormt de basis voor een goede samenwerking tussen ouders en school. U 
kunt lezen welke accenten het team van KBS de Heeswijk in haar onderwijs legt. Ook proberen wij 
antwoord te geven op vragen van ouders en verzorgers. Onze gids is ongetwijfeld niet helemaal 
volledig en misschien zullen na het lezen van de gids nog een aantal vragen onbeantwoord blijven. 
Neemt u gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar!

Namens het team,

de directie.

Voorwoord
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Contactgegevens

KBs De Heeswijk
Jonker Fransstraat 1a
3417AV Montfoort

 0348-471769
 http://www.heeswijkschool.nl
 directie@heeswijkschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Jan Kaarsgaren j.kaarsgaren@heeswijkschool.nl

cluster-directeur Wilma Vissenberg vissenberg@kalisto-basisonderwijs.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

215

2020-2021

Het aantal leerlingen op onze school is vrij constant. Ouders kiezen voornamelijk voor onze school 
omdat de betrokkenheid van ouders én leerkrachten voor hun kinderen groot is, het onderwijsconcept 
eigentijds is, de school een centrale plek in de wijk inneemt en goed bereikbaar is. De Heeswijk is een 
kleinschalige school, waar leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar snel kennen. Naast het normale 
lesprogramma besteden we met elkaar ook de nodige aandacht aan vieringen. 

KBS de Heeswijk telt bij de start van het schooljaar 2021-2022 212 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. 
Gedurende het schooljaar komen er rond de 25 leerlingen bij.

Op KBS de Heeswijk werkt een enthousiast en kundig team. Het bestaat zowel uit fulltimers als 
parttimers. Een aantal groepen heeft 2 groepsleerkrachten; bijvoorbeeld de ene leerkracht op 
maandag, dinsdag en woensdag en de andere op donderdag en vrijdag. De samenwerking tussen deze 
duo's is zo geregeld dat beide leerkrachten goed op de hoogte zijn van wat alles wat er speelt in de 
groep. Daarnaast zijn er parttime twee intern begeleiders, twee onderwijsassistenten, een conciërge en 
administratief medewerker.

Schoolbestuur

Kalisto-Boeiend Basisonderwijs!
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 3.579
 http://kalisto-basisonderwijs.nl/

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs.
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Kenmerken van de school

Waar talenten gezien worden

Elk kind is KNAPAandacht voor verschillen

Samen leren en samen leven Kleinschalig

Missie en visie

MISSIE

Leerlingen en leerkrachten zijn op school om samen te leren en te leven. We streven samen met ouders 
naar leerlingen, die in hun eigen vertrouwde omgeving worden voorbereid op hun toekomst. Je mag 
zijn en worden wie je bent en we hebben oog voor elkaar.

VISIE

We dagen uit tot actief leren en creëren daarvoor een rijke leeromgeving waarin we samenwerken. We 
richten ons op het ontwikkelen van eigenaarschap, flexibiliteit en creatief denken.

Wij vinden het belangrijk:        

-dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen

-dat we alle leerlingen betrekken bij het onderwijs       

-dat we tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen         

-dat we het zelfvertrouwen van kinderen vergroten        

-dat we de acceptatie van verschillen tussen kinderen onderling bevorderen          

-dat ons onderwijs boeiend en uitdagend is     

Wij gaan uit van de gedachte dat elk kind een eigen manier van leren heeft. Dit past bij het 
gedachtegoed van Meervoudige Intelligentie dat wij op onze school hebben omgedoopt tot KNAP-zijn: 
elk kind is op zijn eigen manier KNAP. Wij houden bij het aanbieden van de lesstof rekening met de 
verschillende vormen van KNAP. Dit doen we o.a. door te werken met 4 X Wijzer bij de vakken voor 
wereldoriëntatie. Hierbij wordt een beroep gedaan op die verschillende manieren van KNAP zijn. 
Verder bieden we een grote variatie coöperatieve werkvormen aan.

1.2 Missie en visie

4



Identiteit

KBs De Heeswijk is een katholieke school. De school staat open voor alle leerlingen en ouders. Elk 
geloof en iedere levensovertuiging wordt gerespecteerd. Kinderen groeien immers op in een 
samenleving waarin culturele verscheidenheid verder toeneemt. In deze veelvormigheid proberen wij 
de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Samen leven, samen spelen en samen leren zijn 
belangrijke uitgangspunten voor het onderwijs op KBs De Heeswijk. We zijn een school waarbinnen we 
christelijke waarden en een christelijke levenshouding aanleren. Dit gebeurt niet alleen in de 
catecheselessen maar vooral ook in:

• Mentaliteit en werksfeer in onze school. Deze moet zo zijn dat de kinderen, leerkrachten en 
ouders zich geborgen en gelukkig voelen in de    school.

• De levensbeschouwelijke opstelling van de leerkrach-ten. Deze dient positief te zijn met 
betrekking tot het aanleren van een christelijke        levenshouding. In onze school is de 
communicatie tussen leerling en leerkracht van wezenlijk belang.

• Door samen te vieren laten we onze verbondenheid met elkaar zien. Met Kerstmis en Pasen 
houden we onze vieringen in de kerk waar we  met alle leerlingen naar toe gaan.
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 De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem (zie pagina 7), daarnaast wordt er 
groepsdoorbrekend gewerkt bij 4 x Wijzer.  In schooljaar 2020-2021 zullen twee kleine groepen 4 
intensief samenwerken en waar mogelijk groepsdoorbrekend werken.

Groep 1/2  

In groep 1/2 wordt op een speelse manier gewerkt aan een aantal vaardigheden die kinderen nodig 
hebben in hun verdere schoolloopbaan. Alle activiteiten in de groep zijn gekoppeld aan een thema en 
zijn erop gericht basisvaardigheden te ontwikkelen. Thematisch werken geeft een duidelijke context 
voor alles wat kleuters leren in een periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- zich thuis voelen

- leren samenspelen en samenwerken

- vrijuit spreken met elkaar, gevoelens leren uiten

- zelfstandig leren handelen, actief zijn en initiatief nemen, problemen oplossen

- voorbereidende taal- en rekenactiviteiten, motorische activiteiten

Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 leren de kinderen bepaalde vakgebieden aan. Vakken als bijvoorbeeld lezen, 
rekenen, taal/spelling, wereldoriëntatie, expressie en bewegingsonderwijs.

KNAP

We gaan uit van de gedachte dat elk kind een eigen manier van leren heeft. Dit hebben wij op onze 
school omgedoopt tot KNAP-zijn: elk kind is op zijn eigen manier KNAP.

We onderscheiden 8 vormen van KNAP:

- denkknap: deze kinderen ordenen graag informatie, denken kritisch, redeneren logisch.

- samenknap: deze kinderen leren het beste als ze kunnen samenwerken en delen.

- zelfknap: deze kinderen werken het liefst alleen, profiteren van reflecteren en denktijd.

- taalknap: deze kinderen leren het beste door te lezen, te luisteren naar een verbale uitleg, te schrijven 
en te discussiëren. 

- muziekknap: deze kinderen leren het beste met muziek op de achtergrond en als ze leerstof 
verwerken in muziek.

- beweegknap: deze kinderen leren het beste als ze bewegingen kunnen maken, materiaal kunnen 
voelen en praktisch bezig kunnen zijn.

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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- natuurknap: deze kinderen leren het beste door werkstukken en presentaties te maken, door excursies 
en door te analyseren, classificeren en rubriceren.

-beeldknap: deze kinderen leren het beste door het te zien, zoals het gebruikmaken van tabellen, 
kleuren, films en foto's.

We houden bij het aanbieden van de lesstof rekening met de verschillende vormen van KNAP, onder 
andere door een variatie van verschillende (coöperatieve) werkvormen aan te bieden. De kinderen 
worden aan de ene kant gesterkt in hun eigen vorm van KNAP en aan de andere kant geprikkeld om 
ook andere manieren van KNAP te ervaren. Dit draagt bij aan het zelfbeeld  en verrijkt de manier van 
leren. Bovendien bevordert het de acceptatie van verschillen tussen kinderen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

Onze vakvormingsgebieden worden naar inzicht van de leerkracht bepaald. Dit betekent dat 
tegelijkertijd meerdere leerlingen aan verschillende vakvormingsgebieden werken. Het is dus niet 
gepast en zeker niet wenselijk dat via een strak tijdrooster de leerlingen klassikaal onderwijs krijgen 
aangeboden.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Wat is Onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. 
Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. In hun basisschoolperiode krijgen leerlingen 
minstens 7520 uur les. In schooljaar 2020-2021 gaan alle leerlingen van KBs De Heeswijk 952.5 uur naar 
school. 

Onze vakvormingsgebieden worden naar inzicht van de leerkracht bepaald. Dit betekent dat 
tegelijkertijd meerdere leerlingen aan verschillende vakvormingsgebieden kunnen werken. Het is dus 
niet gepast en zeker niet wenselijk dat via een strak tijdrooster de leerlingen klassikaal onderwijs 
krijgen aangeboden.

Invulling onderwijstijd
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Extra faciliteiten

Verlof personeel

In geval van ziekte van een leerkracht, wordt er altijd eerst een beroep gedaan op een invaller vanuit de 
invalpool. We proberen altijd eerst een “bekende” leerkracht te vinden die de groep al kent. Dat lukt 
lang niet altijd. Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Ook kunnen er in geval van 
nood groepen worden samengevoegd. Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen 
dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien we echt geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt 
het volgende:
·         De groep zelf wordt opgesplitst.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Dit schooljaar werken wij met een enthousiast team van 20 personen samen aan goed onderwijs. Ons 
team is divers van samenstelling: ervaren en nieuwe collega's, mannen en vrouwen, fulltime en 
parttime. De locatie-directeur heeft de dagelijkse leiding.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met Het Lodewijkje.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Onze school werkt aan een hoog kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers. Goed onderwijs is het 
vertrekpunt; beter onderwijs is het doel. Kwaliteit zit niet alleen in opbrengsten, maar vooral ook in 
processen. In de kwaliteit van de lessen, van de instructie en verwerking, van de feedback op het 
geleverde werk van leerlingen en collega's. Kortom, wij streven naar integrale kwaliteitszorg.

Bij het opstellen van verbeterplannen in de school maken wij gebruik van de Plan-Do-Check-Act cirkel, 
uitgebreid met Learn:

- doelgericht werken aan verwezenlijking van optimale resultaten van het primaire onderwijsproces 
binnen een optimale leeromgeving. De goede dingen kiezen en een Plan maken hoe dat te bereiken.

- doelmatig zijn in de uitvoering (Do) van onderwijs en schoolorganisatie. De mensen en de middelen 
slim inzetten, zodat de doelen worden behaald.

- transparant zijn en periodiek verantwoording afleggen over resultaten op basis van betrouwbare 
informatie. Rekenschap geven door periodiek te meten en de voortgang te Checken. 

- onderlinge samenwerking en dialoog: de draagvlakfunctie van kwaliteitszorg (de kwaliteitsdialoog)

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.

·         Er worden groepen samengevoegd, waardoor één groepsleerkracht wordt vrij-geroosterd om de 
groep van de zieke leerkracht op te vangen.
·         De leerlingen van een andere groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven 
groepen.
·         vervolgens worden volgens een rooster de leerlingen een dag naar huis gestuurd. Op de dag dat 
geen vervanging mogelijk is, krijgen de ouders/verzorgers van de kinderen, die de volgende dag geen 
school zullen hebben, bericht waarin dit gemeld wordt. Indien al te voorzien is dat de 
vervangingsproblemen zullen voortduren worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd. Er 
wordt nauwkeurig bijgehouden welke groep wanneer naar huis is gestuurd. De directie zal per situatie 
en zo evenwichtig mogelijk, bepalen voor welke oplossing gekozen wordt. Met het grote tekort aan 
personeel, worden wij steeds vaker gedwongen om passende maatregelen te nemen. Wij zijn bewust 
van het feit dat dit niet altijd ideale oplossingen zijn.
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- de organisatie en het werk voortdurend bijsturen (Act)

- en daarmee streven naar voortdurende verbetering van het functioneren: de leer- en verbeterfunctie 
van kwaliteitszorg. Leren, vernieuwen en ondernemen (Learn).

In ons kwaliteitszorgsysteem maken wij gebruik van een digitaal instrument dat op 7 domeinen de 
zelfevaluatievragenlijsten verbindt met de scores van inspectie en auditoren en ook met de tussen- en 
eindopbrengsten van Cito. In dit instrument wordt ook de tevredenheid van ouders en leerlingen 
jaarlijks gepeild. 

Deze kwaliteitsmetingen leveren steeds nieuwe informatie over de organisatie op het niveau van de 
stichting en de individuele scholen. Cruciaal in dit instrument is de reflectieve dialoog op basis van de 
verschillende uitkomsten. Hoe denken bijvoorbeeld leraren over het onderwijsleerproces en komt dat 
overeen met de kijk erop door leerlingen, ouders en inspectie. Het gesprek met elkaar over deze 
informatie leidt tot onderzoek en verbeterplannen, waaraan iedereen vanuit zijn taken en 
verantwoordelijkheid een bijdrage levert. Daarin moeten haalbare keuzes worden gemaakt. Die keuzes 
worden vervolgens vastgelegd in het schoolplan van onze school. Over de resultaten van de 
kwaliteitsmetingen en de keuzes naar aanleiding daarvan, informeren wij u regelmatig in het 
Heeswijknieuws.

Wat ondernemen we zoal komend schooljaar?

We willen KNAP verder integreren in ons onderwijs. Met behulp van de methodiek van 4 x Wijzer gaan 
we op zoek naar werkwijzen en hulpbronnen die wij kunnen inzetten bij het ontdekkend en 
onderzoekend leren. Een van onze leerkrachten wordt geschoold en coördineert dit proces.

Het beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is opgesteld. Een van de collega's begeleidt de 
leerlingen en collega's hierin. Er wordt in het komend schooljaar samengewerkt met andere scholen 
van Kalisto om zo kennis te delen en te kijken of er groepjes te formeren zijn uit verschillende scholen.

In dit schooljaar wordt de rekenmethode Wereld in Getallen ook ingevoerd in de groepen 7 en 8. 

De methode voor de sociale en emotionele ontwikkeling, de Gelukskoffer, wordt verder ingevoerd.

Wat verstaan scholen onder 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 betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier 
waarop de doelen in het plan worden bereikt. Dit doen wij om onze kwaliteit te waarborgen:

· Professionalisering op team- en individueel niveau 

· Groepsbezoeken door ib en directie 

· Observaties door coördinatoren (bv bij begrijpend lezen) waaruit analyse op teamniveau volgt. 

· Collegiale consultatie 

· Dialoog met elkaar aan te gaan/ elkaar feedback te geven. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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· Lezen van vakliteratuur en onderwijsontwikkelingen 

· Feedback vragen aan kinderen, ouders en collega's en vanuit hier acties ondernemen om de kwaliteit 
te verbeteren. Dit kan in gesprek of aan de hand van vragenlijsten.   

Dit doen wij om onze kwaliteit te bewaken: 

· De school laat eens in de 4 jaar een audit uitvoeren door externe directieleden (van andere scholen 
binnen Kalisto) 

· De successpiegel, het kwaliteitszorginstrument dat de basiskwaliteit vanuit de inspectie meet, de 
eigen kwaliteit van de school meet en     tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen 
afneemt.

· De jaarlijkse opbrengsten van de Cito-eindtoetsen (groep 8)

· De jaarlijkse opbrengsten van de Cito-midden en Cito-eindtoetsen (groep 3 t/m 8)

· Het voortgang- en kwaliteitsgesprek dat 2x per jaar plaatsvindt met het bestuur van Kalisto.   
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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 geeft in principe onderwijs aan leerlingen uit onze wijk/buurt. Dit betekent dat alle 
kinderen welkom zijn met hun specifieke onderwijsbehoeften. Als wij daar zelf niet genoeg aan kunnen 
voldoen, kunnen we hulp aanvragen bij ons Samenwerkingsverband Passenderwijs. Echter kennen wij 
ook onze grenzen, waarbij we eerlijk moeten toegeven dat we bepaalde hulpvragen niet, of niet 
voldoende op onze school kunnen beantwoorden.

Onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze 
leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband 
Passenderwijs. In dit ondersteuningsplan heeft onze school vastgelegd hoe het team passend onderwijs 
voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie 
daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware 
ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt een keer per vier jaar 
opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leerkrachten hebben inspraak op dit plan 
via de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op onze website.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 12

Remedial teacher -

Specialist hoogbegaafdheid 4

Fysiotherapeut 2

Logopedist 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij hanteren de methode "De Gelukskoffer" op onze school waarbij frequent de ervaringen van 
leerlingen worden bevraagd. Aan de hand van deze methode worden lessen verzorgd, waarbij de 
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leerlingen en de leerkracht met elkaar in gesprek gaan over omgang met elkaar en het voorkomen van 
pestgedrag op onze school. Het pestprotocol

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
Twee keer per jaar wordt de vragenlijst van ZIEN! afgenomen en één keer per jaar in de bovenbouw de 
vragenlijst van Vensters. De resultaten hiervan geven aan de leerkrachten informatie over het eventueel 
opstellen van een handelingsplan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator L. Bader l.bader@heeswijkschool.nl

vertrouwenspersoon M. Mossel m.mossel@heeswijkschool.nl

vertrouwenspersoon L. Bader l.bader@heeswijkschool.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van elk kind door observaties, methodegebonden toetsen en 
methode-onafhankelijke toetsen van Cito-LOVS. Daarnaast worden vorderingen van kleuters 
bijgehouden in het registratiesysteem KIJK!

Resultaten worden bijgehouden in een digitaal leerlingvolgsysteem, in het leerlingdossier. In dit dossier 
worden tevens alle verslagen van externen (bijvoorbeeld logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog) 
toegevoegd. Meer informatie vindt u op de schoolwebsite.

Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van het kind. Dit kan tijdens 
rapportgesprekken, in informele contacten of in een gesprek waarvoor wij een aparte afspraak maken.

Communicatie en rapportage

Aan het begin van het schooljaar starten wij met een omgekeerd oudergesprek. De ouder informeert 
ons dan over belangrijke zaken die uw kind betreffen: hoe kijkt u aan tegen het welbevinden van uw 
kind? Waarin vindt u uw kind een kei? Wat werkt wel of niet goed in de benadering van uw kind?

Vragen waar u als ouder het beste een antwoord op kan geven. Het doel van dit gesprek is dat u vertelt 
over uw kind en de leerkracht verdiepings- en verhelderingsvragen kan stellen.

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee, in februari en juli. We nodigen alle 
ouders uit voor de gesprekken n.a.v. het rapport in februari. Indien u of wij dat wenselijk vinden, wordt 
het rapport van juli besproken tijdens een gespreksavond. 

De groepen 1 en 2 krijgen alleen in juli een rapport mee. We bespreken met de ouders wél graag de 
vorderingen van hun kind in februari.

In november en in april/mei zullen we enkele ouders uitnodigen voor een tussentijds gesprek omdat het 
kind verlengde instructie nodig heeft en/of extra zorg vraagt. Uiteraard kunt u als ouder tussentijds een 

Samenwerken, meedenken en meedoen zijn kernwoorden als het gaat over de betrokkenheid van 
ouders bij onze school.

Wij gaan altijd met ouders in gesprek over het onderwijs aan hun kind. Plannen voor extra 
onderwijsondersteuning worden samen met ouders opgesteld.

Onze school heeft zeer betrokken ouders. Ouders helpen onder andere met de schoolkampen, 
handvaardigheid, sportdagen, schoolreis, schoonmaken, rijden tijdens excursies, organiseren van 
schoolfeesten etc.

Wij kennen een actieve oudervereniging, een medezeggenschapsraad en een klankbordgroep.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 38,00

Daarvan bekostigen we:

• Excursies

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Schoolverzekering

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
• Klankbordgroep van betrokken ouders

Ouders worden voor diverse activiteiten gevraagd om hun bijdrage te leveren. Dit kan zijn in de klas, bv 
bij handvaardigheid, of buiten de klas, bv bij schoolreisjes e.d. Ouders denken ook mee in beleid door 
zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad, of de klankbordgroep.

Klachtenregeling

De klachtenregeling is ter inzage op school beschikbaar. Zie ook www.heeswijkschool.nl.

gesprek aanvragen met de leerkracht. Ook zal de leerkracht niet wachten op een rapportavond als hij of 
zij u graag spreken wil. Wilt u de vorderingen met onze interne begeleiders Maike Mossel of Laura 
Bader bespreken, dan kan dat op afspraak via de eigen leerkracht.

De ouders worden middels rapportgesprekken, diverse ouderavonden en individuele gesprekken 
geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op initiatief van 
de leerkrachten en op initiatief van de ouders.

Verdere informatie wordt verstrekt via onze afgeschermde app-groepen in Social Schools, via 
nieuwsbrieven en mailverkeer.
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• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

- Schoolkamp groep 8  Kosten € 60

De bijdrage is vrijwillig. Leerlingen worden niet uitgesloten van deelname.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
De ouders melden hun kind(eren) ziek via de telefoon en/of Social Schools.

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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Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

De ouders kunnen middels een aanvraagformulier extra verlof aanvragen. Dit ter beoordeling van de 
directie. Overstijgt de aanvraag de tien dagen, dan zal overleg tussen de ouders en de 
leerplichtambtenaar moeten plaatsvinden. Voor een aanvraag extra verlof gelden vastgestelde 
criteria. verlofaanvraag
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5.1 Tussentijdse toetsen

Door afname van diverse toetsmaterialen en observaties wordt de voortgang van ontwikkelingen van 
leerlingen in kaart gebracht en in een leerlingvolgsysteem opgeslagen. Deze resultaten worden door de 
leerkrachten en intern begeleiders geanalyseerd en besproken. Dit gebeurt vier keer per jaar. Waar 
nodig wordt vervolgens het onderwijsprogramma op groeps- of individueel niveau aangepast.

5.2 Resultaten eindtoets

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2013-2014 is   537,2

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2014-2015 is   538,4

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2015-2016 is   533,5

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2016-2017 is   537,5

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2017-2018 is   539,0

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2018-2019 is   540,3

Geen Cito eindtoets ivm Corona-crisis  2019-2020

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

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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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

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 17,4%

vmbo-b / vmbo-k 8,7%

vmbo-k 4,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 13,0%

vmbo-(g)t 26,1%

vmbo-(g)t / havo 17,4%

havo 4,3%

vwo 8,7%

Vanaf halverwege groep 7 worden onze kinderen begeleid naar het Voortgezet Onderwijs. Het 
voorlopige advies voor de V.O.-school wordt gegeven tijdens het tweede rapportgesprek in groep 7. In 
groep 8 krijgt u algemene informatie over het voortgezet onderwijs in de regio. Medio 
december/januari kunt u met uw kind de diverse scholen bezoeken. In februari wordt in samenspraak 
met u het definitieve advies vastgelegd. Medio april maken de leerlingen de eindtoets basisonderwijs 
van Cito. In bijzondere gevallen kan een heroverweging plaatsvinden bij een hogere score dan 
verwacht.

Over het algemeen geeft KBs de Heeswijk passende adviezen. Uit de gegevens die wij terugontvangen 
vanuit het Voortgezet Onderwijs blijkt dat de meeste leerlingen prima hun vervolgopleiding doorlopen. 
In de overdrachten met het VO worden de leerlingen geëvalueerd. Daarnaast worden de oud-leerlingen 
en hun ouders bevraagd middels een enquête over hun bevindingen in het VO.

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.
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competentie

veiligheidvertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij stellen ons tot doel het onderwijs zoveel mogelijk op de behoeften van de leerlingen te laten 
aansluiten. Hierbij zijn competentie en vergroten van talenten van leerlingen onze uitgangspunten. Een 
goede relatie tussen de leerlingen onderling en met hun leerkrachten is hierbij onontbeerlijk. Hier 
besteden we structureel aandacht aan. De methode "De gelukskoffer" ondersteunt ons hierbij. 
Verschillen tussen kinderen zijn een gegeven. Het is onze uitdaging ons onderwijs zo in te richten dat 
leerlingen op hun niveau worden aangesproken en uitgedaagd.

Kinderen leren beter vanuit een gevoel van vertrouwen en veiligheid. De methode "De Gelukskoffer" 
helpt ons de kinderen positieve bagage mee te geven. Kinderen die vroeg leren over persoonlijk 
leiderschap, de kracht van gedachten en de maakbaarheid van geluk hebben een positiever beeld van 
zichzelf en van de wereld om hen heen. 

De volgende doelen komen aan bod:

De leerlingen leren een positief beeld van zichzelf te krijgen door gezond te leven. 

De leerlingen leren vanuit hun eigen kracht de ander positief te benaderen.

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillende opvattingen van mensen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kern Kinderopvang, KMN Kind & Co. , 
Gastoudergezinnen en Yellowbellies, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Koko Kinderopvang, KMN Kind & Co. , 
Gastoudergezinnen, Yellowbellies en Bonte Koetje, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan 
verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De TussenSchoolseOpvang (TSO) wordt verzorgd door de Yellowbellies waarbij er veel aandacht is voor 
sport en spel.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Woensdag: woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 29 september 2021 29 september 2021

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Studiedag 24 november 2021 24 november 2021

Studiedag 24 december 2021 24 december 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Studiedag 23 maart 2022 23 maart 2022

Pasen 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren 04 juni 2022 07 juni 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd op locaties buiten de school. De leerlingen worden door 
de organisaties naar school gebracht en daar opgehaald. Op studiedagen verzorgen de verschillende 
aanbieders de hele dag opvang op hun locatie.
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