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Deze schoolgids is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over onze school, ons onderwijs en onze 
werkwijze. Op de eerste plaats zijn dat de ouders van onze (nieuwe) leerlingen. 
U vertrouwt voor een groot deel van de dag uw kind toe aan onze school en wij willen met u, als ouders, 
partners in opvoeding zijn. Scholen verschillen in wijze van werken, in de sfeer die ze uitstralen, maar 
ook in de manier van met elkaar omgaan en in de activiteiten binnen hun onderwijsprogramma. Het is 
belangrijk dat u goed op de hoogte bent van allerlei zaken. We vertellen u hoe we op onze school 
werken en wat we te bieden hebben. We informeren u over de organisatie van ons onderwijs, de zorg 
voor kinderen, de buitenschoolse activiteiten, de resultaten van ons onderwijs, diverse regelingen en 
wat wij van ouders verwachten. 

Specifieke gegevens voor het schooljaar worden jaarlijks verstrekt in de vorm van de jaargids. De 
jaargids is als bijlage onderdeel van deze schoolgids. Naast deze schoolgids en de jaargids vindt u op 
onze website diverse belangrijke en verplichte documenten onder het tabblad 'ouders', documenten 
algemeen. U kunt hierbij denken aan het zorgplan, het beleid t.a.v. privacy en gedragscodes. Ook 
verwijzen we u graag naar www.scholenopdekaart.nl. 

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

We wensen u veel leesplezier. 

Team basisschool Edith Stein

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Edith Stein
Past. Clercxstraat 52
5465RJ Veghel

 0413365168
 http://www.edithsteinskipov.nl
 edithstein@skipov.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Cindy van Impelen directeur@edithstein.skipov.nl

Adjunct-directeur Manon Boks mgoijaarts@skipov.nl

Schooljaar 2021-2022 is het eerste schooljaar dat de school werkt in een scholencluster met de Petrus 
en Paulus, onder leiding van een clusterdirecteur. Beide scholen blijven in het cluster functioneren als 
autonome scholen met een eigen cultuur. Er wordt daarom gestart met een organisatorische 
samenwerking. Later wordt gekeken hoe inhoudelijke versterking vanuit het cluster voor beide scholen 
vorm kan krijgen.

In het coördinatieteam (CT) van de school zitten naast de directeur, Cindy van Impelen, de locatieleider, 
Manon Boks, en de intern begeleider (IB), Monique Vaessen.

 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

154

2020-2021

Bs Edith Stein bevindt zich in het kerkdorp Zijtaart (gemeente Meijerijstad). Leerlingen van Bs Edith 
Stein komen nagenoeg allen uit het postcode/ voedingsgebied 5465. 

Het leerlingenaantal op school is 156 leerlingen op de teldatum 1-10-2020. De leerlingprognose van de 

Schoolbestuur

Skipov basisonderwijs
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 2.269
 http://www.skipov.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006.
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gemeente Meierijstad laat lichte groei zien in de komende jaren. Onze leerlingen zijn verdeeld over 7 
groepen, te weten: 2 groepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 6-7 en groep 7-8. 

Kenmerken van de school

ActiefSamen

Betrokken Zelfbewust

Missie en visie

Op basisschool Edith Stein werken we in een open sfeer aan de basis, het fundament, van een kansrijk 
en succesvol leven van onze leerlingen. We bieden ze een veilige omgeving waarin ze leren om 
eigenaarschap te nemen in hun leerproces. Ze doen dit individueel, maar vooral ook samen met mede 
leerlingen, leerkrachten en hun ouders. 

Leerlingen geven we een stevige basis op het gebied van lezen, taal en rekenen. We laten ze 
kennismaken met de wereld in alle facetten. We dagen ze  uit om actief en onderzoekend in het leven te 
staan. Daarbij ontwikkelen we 21e eeuwse vaardigheden en persoonlijke talenten. Zo zorgen we ervoor 
dat onze leerlingen goed voorbereid en zelfbewust naar het best passende vervolg onderwijs gaan. 

Ouders zijn voor ons partner in het leerproces. Zij kennen als geen ander hun kind en beschikken over 
belangrijke kennis en informatie. Samen delen we de verantwoordelijkheid voor en werken we aan een 
goede ontwikkeling van hun kind. We betrekken ouders actief bij het leerproces en onderhouden een 
open communicatie. We zorgen dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind. 

Medewerkers werken samen als professionele leergemeenschap aan ontwikkeling en borging van het 
gewenste, goede onderwijs aan onze leerlingen. We leren van en met elkaar, met respect voor ieders 
mogelijkheden en gebruikmakend van elkaars talenten. Samen gaan we uitdagingen aan, denken we in 
mogelijkheden, durven we fouten te maken en helpen we elkaar. We rekenen daarbij  op een 
proactieve, betrokken houding en eigenaarschap van iedere individuele medewerker. 

1.2 Missie en visie

Identiteit

Wij zijn een kleine basisschool in het dorp Zijtaart. Het dorpse zorgt er voor dat de lijntjes tussen 
ouders, kinderen en het team kort zijn, we kennen elkaar allemaal. Een goede sfeer op school vinden 
we belangrijk, evenals een veilige omgeving waarbinnen kinderen leren om te gaan met zichzelf en 
anderen. Kinderen en teamleden willen leren ván en mét elkaar, ze zien elkaars talenten. Kinderen die 
van onze school vertrekken zijn zelfstandig, weerbaar en sociaal. Bevlogen leerkrachten doen hun best 
om kinderen zelf verantwoordelijk te maken en ze te leren hoe ze kunnen groeien. Onze school is een 
katholieke school die open staat voor mensen met verschillende geloofsovertuigingen. Onze katholieke 
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identiteit uit zich in catecheseprojecten, het vieren van christelijke feesten en een samenwerking met 
de communie- en vormselgroep.
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De sfeer waarin een kind opgroeit is van belang is voor zijn ontwikkeling. Een kind moet zich  “thuis 
voelen”. Dan kan het zich op een goede manier ontwikkelen. Niet alleen de vakken als rekenen, lezen 
en taal van groot belang, maar vooral een goede leerhouding. Dit om straks, zelfstandig, 
verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven in een multiculturele samenleving. Kinderen ontwikkelen 
zich als persoon, leren hun eigen mogelijkheden te ontplooien, krijgen zelfvertrouwen en bewegen zich 
sociaal in een groep mensen.   

Leren is een sociaal gebeuren. Er is aandacht aan het samenwerkend leren m.b.v. verschillende  
coöperatieve werkvormen. Wij streven naar een klimaat van veiligheid en geborgenheid, waarin 
vriendelijkheid, waardering en respect hebben voor elkaar voorop staan. We houden rekening met 
individuele verschillen en streven naar het maximaal haalbare door kennis en ervaringen aan te reiken 
die de kinderen kunnen bevatten. De wijze waarop leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar 
omgaan is van wezenlijk belang. In een sfeer met begrip voor elkaars standpunten en werkwijzen, met 
inachtneming van ieders verantwoordelijkheden.  

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

• 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

Op basisschool Edith Stein geldt voor de groepen 1-2 en 3-8 het continurooster volgens het ‘5 gelijke 
dagenmodel’. Hieronder leest u daar meer over. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Het ‘5 gelijke dagenmodel’ betekent dat alle kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. De 
kinderen lunchen gezamenlijk met hun klas, tijdens een pauze van een half uur. 
Ter verantwoording van de wettelijke onderwijstijd maakt de school jaarlijks een urenberekening van 
het kindrooster. In dit rooster worden vakanties en vrije dagen opgenomen en wordt aangetoond en 
inzichtelijk gemaakt dat de kinderen in hun basisschooltijd minimaal 7520 lesuren hebben, hiervan zijn 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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minimaal 3520 lesuren in de groepen 1 t/m 4. 
Daarnaast bevat de berekening een zogenaamd cohortenoverzicht. Het cohortenoverzicht toont aan 
dat de kinderen gedurende de gehele basisschoolperiode voldoende les krijgen. 
Het kindrooster wordt jaarlijks vastgesteld met instemming van de MR. Het kindrooster met 
urenberekening en een jaaroverzicht is te vinden op de website van de school (ouders/documenten 
algemeen).

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

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 Kinderopvang De Plu.

In ons multifunctionele gebouw 'Het Klooster' is ook peuterspeelzaal Pompeltje gevestigd. De 
peuterspeelzaal is een voorziening die de mogelijkheid biedt aan kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden 
tot 4 jaar om te spelen, ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Op de peuterspeelzaal komen peuters in 
contact met leeftijdsgenootjes. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd om sociale vaardigheden 
op te doen en plezier te beleven aan activiteiten met leeftijdsgenootjes. Om de ontwikkeling te 
stimuleren wordt er gewerkt met de educatieve methode van Piramide en het observatiesysteem van 
KIJK. In de Piramide methode komen verschillende thema`s aan de orde zoals verkeer, lente, kunst en 
wonen. Omdat we het belangrijk vinden dat de overstap voor kinderen van de peuterspeelzaal naar de 
basisschool soepel verloopt, ondernemen we gedurende het jaar verschillende activiteiten met de 
kleuters. De peuterspeelzaal heeft ook een preventieve functie. Kinderen die de peuterspeelzaal 
bezocht hebben, wennen over het algemeen makkelijker op de basisschool. Bovendien spelen de 
pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in het vroegtijdig onderkennen van 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Indien er geen vervangers beschikbaar zijn bij afwezigheid van een leerkracht, dan treedt het 
‘Opvangplan bij verlof of verzuim bij ziekte’ in werking. In dit plan staat beschreven welke stappen 
worden gezet:

• Leraren die extra op school aanwezig zijn voor ondersteunende taken, worden ingezet. Voor de 
IB-er/locatiecoördinator kan dit slechts in beperkte mate en duur gezien de specifieke taak en 
verantwoordelijkheid.

• De groep van de leerkracht die afwezig is, wordt verdeeld over andere groepen. Wanneer dit voor 
een langere periode nodig is, zal worden gekeken of er andere verdelingen nodig en/of mogelijk 
zijn.

• In het uiterste geval kan er een groep naar huis worden gestuurd. Als dit noodzakelijk is, zal de 
beslissing hierover minimaal een dag van te voren genomen worden en wordt dit ook een dag 
van tevoren met ouders gecommuniceerd.

• Als de situatie zich voordoet dat een groep naar huis gestuurd moet worden, waken we ervoor 
dat dit maximaal één dag duurt. Is vervanging binnen korte tijd niet te regelen, dan verdelen we 
de “pijn” over meerdere groepen. 

Het volledige opvangplan is te vinden op onze website bij ‘ouders/documenten’.

Muziek
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ontwikkelingsproblemen.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen 
en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Deze is 
gebaseerd op het cyclisch stelsel van kwaliteitszorg Skipov en specifiek gemaakt voor onze school. 
Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor 
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 
Samen met het team, en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen, stellen 
we op basis daarvan verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het 
principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De gekozen verbeterpunten worden daarna 
verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt door als PLG door groepen of individuele functionarissen. De 
schoolleiding, het CT, monitort de voortgang. Tussentijds en aan het eind van het jaar evalueren we de 
verbeterplannen. We verantwoorden ons hierover in het jaarverslag. 

Tijdpad: 

1. De school analyseert onderwijskwaliteit op alle relevante indicatoren en verantwoordt dit aan 
belanghebbenden. 

2.De school verwerkt de analyse in het voortschrijdend schoolplan en verantwoordt dit aan 
belanghebbenden. 

3.De school voert het schoolplan uit en bespreekt de voortgang regelmatig met belanghebbenden. 

4.De school evalueert het schoolplan en toetst dit bij belanghebbenden. 

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs. De afgelopen schooljaren is er vanuit een nieuw 
vastgestelde missie en visie gewerkt op onze school. Het komende schooljaar zal de school verder gaan 
in een scholencluster onder leiding van een clusterdirecteur. Door het gelopen traject heeft de school 
zijn doelen duidelijk neergezet en weten zij aan welke grote streefdoelen zijn werken in het schooljaar 
2021-2022:

1. Op onze school leren kinderen op een thematische manier, individueel en samen, vanuit eigen 
initiatief d.m.v. van onderzoek en 21e eeuwse vaardigheden.  

2. Op onze school werken we met een kwaliteitsteam van leerkrachten om de basiskwaliteit en eigen 
kwaliteit planmatig te ontwikkelen en te borgen.

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.

Hoe bereiken we deze doelen?
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Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze 
sterke en zwakke punten, en daarmee op onze actiepunten voor de komende vier jaar. Het schoolplan 
functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar onze ouders, het bevoegd gezag en de 
overheid, en als een planningsdocument voor de planperiode 2019-2023. Op basis een totaaloverzicht 
met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds 
terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus 
van plannen, uitvoeren en evalueren.
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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.

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.

We bieden specifieke ondersteuning aan leerlingen met dyslexie met behulp van het programma 
Textaid op een persoonlijk Chromebook voor deze leerlingen. De intern begeleider biedt ondersteuning 
aan leerkrachten in de zorg voor leerlingen en coacht de leerkrachten hierin

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 6

Master EN 20

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Er wordt op onze school veel aandacht besteed aan ontwikkeling van sociaal gedrag doormiddel van de 
'Gouden-weken' en de methodes Klets! en SRV. Op deze wijze willen wij de leerlingen bewust maken 
van hun relatie met anderen en proberen we een zo optimaal mogelijk pedagogisch klimaat te creëren. 

Indien er ondanks genoemde inspanningen aanleiding toe is of er zelfs (beginnend) pestgedrag wordt 
geconstateerd, dan wordt er gekeken welke aanpak of methodiek kan worden ingezet in de specifieke 
situatie. 

Sociale en fysieke veiligheid
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Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Sociaal expertise systeem ZIEN!.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN! De leerlingvragenlijsten uit ZIEN! worden structureel, minimaal twee keer per jaar afgenomen in 
de groepen 5 t/m 8. 
Aanvullende informatie wordt gehaald uit het twee jaarlijkse tevredenheidsonderzoek (WMK), dat ook 
onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt afgenomen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator van der Pol - Broeren jbroeren@skipov.nl

vertrouwenspersoon Vaessen mvaessen@skipov.nl
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Klachtenregeling

Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de 
direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de 
directeur. Komt u er samen niet uit, kunt u contact leggen met de voorzitter van de raad van bestuur, 
om samen een oplossing te vinden. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft onze school een 
procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. De "Klachtenregeling" is te vinden op 
de website. Hierin is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. 

De klachtenregeling heeft betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere groep een groepskrant. De ouders krijgen  hierin 
uitgebreid informatie over de gang van zaken m.b.t. de leerstof, evenals de groep- en omgangregels

Drie keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatief gesprek over hun kind. De 
ontwikkelingen en de vorderingen op zowel sociaal emotioneel als cognitief vlak van elk kind worden 
door de groepsleerkracht met de betreffende ouders besproken. Voor leerlingen uit groep 1 volgt er na 
8 weken een evaluatiegesprek over de entreeperiode.

Alle communicatie van school gaat via de Parro-app. Algemene, groepsgebonden zaken, maar ook 
nieuws uit de groepen wordt via deze app gedeeld. Voor oudergesprekken en ouderhulp wordt u ook via 
de Parro-app in de gelegenheid gesteld u daarvoor op te geven. Daarnaast kunnen ouders via de Parro-
app communiceren met de leerkrachten. 

Op de algemene nieuwssite bsedithstein.skipov.nl kunt u belangrijke afspraken en mededelingen 
nalezen. Hier vindt u ook informatie rondom het onderwijs, zorg, MR / OR / LR. Belangrijke 
documenten, zoals verlofaanvraag, jaargids, vakantierooster, kunt u hier terugvinden. 

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan ons als school. 
De samenwerking tussen ouders en school vinden wij belangrijk, zodat we het beste uit de leerlingen 
kunnen halen. Door elkaar tijdig en duidelijk te informeren over zorgen, ontwikkelingen en andere 
belangrijke zaken zijn we in staat elkaars verwachtingen helder te krijgen. Hierdoor hopen we op een 
open manier met elkaar samen te kunnen werken en de ander te begrijpen. 

Wij werken op school vanuit een cultuur waarbij de lijntjes tussen het team en ouders kort zijn, dit werkt 
bevorderend voor de samenwerking. Ouders worden middels de Ouderraad en de 
Medezeggenschapsraad actief betrokken bij activiteiten en het beleid van de school.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en lichamelijk geweld en overige klachten. 
Seksuele intimidatie is eigenlijk alles wat ervaren wordt als ongewenste seksueel getinte aandacht, 
vooral als er sprake is van machtsverschil. Leerlingen kunnen last hebben van opmerkingen over hun 
uiterlijk, kleding, gedrag, van aanrakingen, blikken met een eventueel seksuele bijbedoeling. Voor 
problemen en klachten op school kunt u terecht bij onze interne contactpersoon. Voor klachten van 
ernstige omvang kunt u ook rechtstreeks een externe vertrouwenspersoon van Aanzet inschakelen. De 
contactgegevens staan in de adressenlijst in de jaarkalender. Zowel interne contactpersonen als 
externe vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw 
toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. Eventueel kunt u ook direct een klacht 
indienen bij de Landelijke KlachtenCommissie. De interne contactpersoon is gemakkelijk 
aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. 

Wat doet de interne contactpersoon?
-luisteren naar de klacht;
-informatie geven over de klachtenprocedure; 
-overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
-eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
-contact houden met de leerling/ouders.

Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak op het gebied van preventie van 
seksuele intimidatie op school. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne 
contactpersoon? 

-zo nodig bemiddelen;
-nadere informatie geven over de klachtenprocedure; 
-adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie en 
zedenpolitie;
-bijstand geven tijdens de klachtenprocedure; · zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening; 
-contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.
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Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage 

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

Bijdrage aan schoolkamp leerlingen groep 8.
Jaarlijkse bijdrage voor het schoolreisje.

Skipov basisonderwijs is van mening dat ieder kind recht heeft op deelname aan de activiteiten die 
worden georganiseerd door de ouderraad. Deze activiteiten zijn onderdeel van het onderwijsaanbod 
wat de school biedt. Voorheen werd  hiervoor door de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan 
ouders/verzorgers gevraagd, inmiddels neemt Skipov deze vrijwillige ouderbijdrage voor haar rekening. 
Per leerling wordt er een budget van €12,50 per jaar beschikbaar gesteld voor genoemde 
activiteiten.  Voor incidentele uitgaven voor bijvoorbeeld het kamp en schoolreisje vragen we een 
aanvullende bijdrage aan ouders/verzorgers. De hoogte van deze bedragen worden gedurende het 
schooljaar bekend gemaakt. 

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.

Op school ontvangen wij op vele manieren hulp die door ouders geboden wordt. De leerkrachten zijn 
verantwoordelijk voor het onderwijskundig deel, maar juist de inbreng van ouders kan zorgen voor een 
totaalpakket aan activiteiten waardoor de school een levendige gemeenschap is.

De school heeft een actieve en betrokken MR en OR.
De ouderraad is betrokken bij het organiseren van diverse, vooral praktische, zaken op onze school. In 
samenwerking met het team en hulpouders organiseren zij activiteiten. Naast de ouderraad zijn er 
ouders actief als klassenouder. De klassenouder ondersteunt op verzoek van de leerkracht bij 
klasgerelateerde zaken.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad zorgt ervoor dat de mening van ouders gehoord en 
ingebracht wordt bij het inbrengen van adviezen en/of bij instemming bij besluiten. Zij brengen andere 
ouders op de hoogte over de ontwikkeling op school. 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind ziek is of bij ander schoolverzuim (medische afspraken e.d.) worden wij graag zo snel 
mogelijk op de hoogte gesteld. Dit kan op de volgende manieren; via Parro, de mail of telefonisch.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Indien u verlof wenst voor uw kind, dient u een verlofaanvraag in bij de school. De school heeft een 
verlofregeling, welke te vinden is op de website. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. 
Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. 
Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder 
op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u 
daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een 
proces-verbaal.

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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5.1 Tussentijdse toetsen

Op onze school gebruiken we diverse instrumenten om de ontwikkeling van kinderen planmatig en 
gestructureerd te volgen. Vanuit ons 'Sturend Onderwijskundig Kader' ligt de focus op vijf 
resultaatgebieden:

R1: Een positief leefklimaat (welbevinden)
R2: Een positief leerklimaat (betrokkenheid)
R3: Een hoog niveau van zelfstandig en verantwoordelijk functioneren.
R4: Sociaal vaardig gedrag; ruimte kunnen vragen en ruimte kunnen geven.,
R5: Leeropbrengsten die recht doen aan het potentieel van de leerling.

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we ZIEN!. Voor het volgen van de 
ontwikkeling van onze kleuters gebruiken we KIJK!. Voor de cognitieve ontwikkeling in de groepen 3 
t/m 8 gebruiken we het LVS (leerlingvolgsysteem) van CITO.
Met de gegevens die we verzamelen door het gebruik van deze systemen, bepalen we of de leerlingen 
voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod; of we goede resultaten boeken op de vijf 
resultaatgebieden,
We gebruiken de uitslagen van observaties, testen en toetsen om het aanbod en de focus in dat aanbod 
af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het individuele kind of een groep kinderen. 

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 

5 Ontwikkeling en resultaten
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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. 

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.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Edith Stein
94,4%

95,7%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Edith Stein
56,9%

60,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen

18



Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-
eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Eindtoetsscore 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 / vmbo-k 26,7%

vmbo-k 13,3%

vmbo-(g)t / havo 20,0%

havo 20,0%

havo / vwo 6,7%

vwo 13,3%

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.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Samen en Actief

BetrokkenZelfbewust 

Op school besteden wij aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. 
We doen dit omdat we willen bijdragen aan de opvoeding van onze leerlingen tot verantwoorde 
burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de 
wereld om hen heen. 

Gedurende het hele schooljaar werken we aan groepsvorming. Middels Gouden en Zilveren weken 
wordt daarnaast extra aandacht besteed aan de groepsvorming, om ervoor te zorgen dat de leerlingen 
zich bewust blijven van hun gedrag ten opzichte van elkaar. 

Samen met de leerlingen worden afspraken gemaakt die verbonden zijn aan de groep. Op deze wijze 
willen we de leerlingen verantwoordelijk maken voor hun omgeving.

De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps- en 
leerlingbespreking besproken tussen de leerkracht en de Intern Begeleider. In deze gesprekken worden 
ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang de Plu, in 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 Kinderopvang de Plu, in het schoolgebouw.
 Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Bs. Edith Stein werkt in MFG 'Het Klooster' samen 
met BSO 'De Vlinder' van Kinderopvang de Plu. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt op school gewerkt met een continurooster volgens het '5 gelijke 
dagen model. De kinderen van alle leerjaren hebben in elk jaar 940 lesuren. 

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Directeur Wisselende dagen/dagdelen Op afspraak

Locatieleider Maandag en dinsdag Op afspraak

Intern begeleider (IB) Maandag, dinsdag en vrijdag Op afspraak

Bovengenoemde functionarissen zijn op vaste dagen vrij geroosterd voor het uitvoeren van hun functie 
en taken. Op deze dagen kan gedurende schooltijden een afspraak worden gemaakt. Daarnaast is het 
altijd mogelijk om in overleg op andere momenten een gesprek te plannen. Er kan hiervoor telefonisch 
of via de mail contact worden opgenomen.
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