Schoolgids

2022-2023

Kbs De Eerste Rith

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Inhoudsopgave
1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

1.2

Missie en visie

2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

2.2

Het team

2.3

Aanbod voor het jonge kind

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

3.2

Veiligheid op school

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

4.4

Rookbeleid en sponsoring

5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

5.2

Resultaten eindtoets

5.3

Schooladviezen

5.4

Sociale ontwikkeling

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

6.2

Opvang

6.3

Vakantierooster

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij presenteren wij u de schoolgids van Kbs De Eerste Rith. Deze schoolgids is bedoeld voor de
ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. 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. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden,
vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.
De Eerste Rith is een school waar ieder kind uit Princenhage, of daarbuiten, welkom is. Binnen een
uitdagende, rijke leeromgeving helpen we onze leerlingen om zich te ontplooien tot respectvolle,
zelfbewuste mensen.
Onze speerpunten zijn gebaseerd op 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 relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren. Het kan zijn dat deze gids de eerste kennismaking is met de
school. Ook is het mogelijk dat u onze school al kent door informatie van andere ouders of dat u al een
kind op onze school heeft. In alle gevallen hopen we dat deze gids u voldoende informatie geeft. Mocht
u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid deze te
beantwoorden. Maakt u gerust een afspraak met onze directie (Marieke Struik)
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Het team van Kbs De Eerste Rith
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Kbs De Eerste Rith
Hovenierstraat 54
4813GM Breda
 076-5149307
 http://www.eersterith.nl
 kbsdeeersterith_directie@inos.nl

Schoolbestuur
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 9.052
 http://www.inos.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Marieke Struik

marieke.struik@inos.nl

KBS De Eerste Rith heeft een kernteam waar, naast de directeur, de teamcoördinatoren en intern
begeleiders deel van uitmaken. Samen met het kernteam wordt het schoolbeleid uitgezet.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV RSV Breda e.o. PO 30-03

Aantal leerlingen
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.

Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

403

2021-2022

Kbs De Eerste Rith staat voor diversiteit. Het is een school waar ieder kind welkom is. We zorgen voor
een rijke leeromgeving. Die omgeving richt zich op leren. Daar ligt de basis voor de ontwikkeling van
ieder kind.We willen dat ieder kind met plezier naar school komt. Dan ontwikkelt een kind zich het
beste. Het is onze missie om elk kind een passend onderwijsaanbod te geven en daarbij de juiste
ondersteuning te bieden. Een goede sfeer in de groep is hiervoor belangrijk. Leerkrachten en de
kinderen werken daar in de groep samen aan. Hiervoor richten we ons op een open en positieve
houding gericht op groei van de groep en van een kind.Kbs De Eerste Rith staat voor verbinding.
Kinderen ontwikkelen en kinderen groeien. Dat bereiken we samen met elkaar; leerlingen, leerkrachten
en ouders. De basis hiervoor is vertrouwen en respect.
Om een goed beeld te krijgen van onze school nodigen wij u uit voor een rondleiding.
Belt u hiervoor naar onze administratie via nummer 076-5149307

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Respect

Uitdaging

Passie

Autonomie

Vertrouwen

Missie en visie
De Eerste Rith is een school waar ieder kind uit Princenhage, of daarbuiten, welkom is. Binnen een
uitdagende, rijke leeromgeving helpen we onze leerlingen om zich te ontplooien tot respectvolle,
zelfbewuste mensen. Ze leren om na te denken over keuzes die ze maken en dat ze verantwoordelijk
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zijn voor hun eigen gedrag. In onze overtuiging is het belangrijk dat kinderen in hun eigen kracht
ontdekken en uitdagingen aangaan. Mogelijkheden en kansen zien, daar begint het mee. We
vertrouwen elkaar en we hebben vertrouwen in de kinderen. Daarmee leggen we een stevige basis voor
groei.
Leerlingen worden zich bewust van hun talenten, mogelijkheden en leren reflecteren. Met het
onderwijsproces sluiten we aan op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van ieder kind. Samen
met de leerling en ouders zoeken we de verbinding om de ontwikkeling, en de doelen die hierbij horen,
steeds inzichtelijk te maken. Zo worden kinderen meer eigenaar van hun eigen leerproces.
Wij creëren een krachtige leeromgeving, die op actief leren gericht is. Het verhogen van de
betrokkenheid en motivatie van leerlingen staat centraal.

Identiteit
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De Eerste Rith is een katholieke basisschool die open staat voor álle levensbeschouwingen. We bieden
onderwijs vanuit een christelijke levenshouding en levensvisie. Daarbij speelt de kernwaarde 'respect'
een belangrijke rol. We houden rekening met elkaar en we tonen wederzijdse waardering. Dat is voor
iedereen belangrijk. Respect nodigt uit tot een open en gelijkwaardig gesprek. Het geeft ruimte om
elkaar te zien en te horen. Kbs De Eerste Rith is een katholieke basisschool. We geven daar concreet
uiting aan door samen te werken met de parochie van Princenhage met Pasen en Kerstmis.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op Kbs De Eerste Rith werken we groepsdoorbrekend. Door op deze manier te werken kunnen we
beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van elke leerling.
Er is een uitdagend aanbod voor kinderen die dat nodig hebben. Naast het verdiepend aanbod in de
groep krijgen zij nog een extra aanbod in de plusklas. Voor kinderen die het nodig hebben om de
executieve vaardigheden te trainen wordt extra ondersteuning geboden op in de autokamer. Door
middel van het spelen van spellen die speciaal hierop gericht zijn wordt daaraan gewerkt. Kinderen met
een arrangement krijgen extra ondersteuning op het leerplein.
De school voert het beleid dat bij de overgang naar groep 3, 5 en 7 de kinderen in een nieuwe
groepssamenstelling geplaatst worden. Dit is goed voor de dynamiek binnen een jaargroep. Kinderen
verbreden hun sociale context en leren hier flexibel mee om te gaan. Dit gebeurtonder begeleiding van
gespecialiseerde groepsanalisten van de school.
De school behoudt het recht hiervan af te wijken, als er naar inzicht van de school aanleiding toe is.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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
In groep 1-2 werken kinderen samen in een unit. Daar komen verschillende activiteiten aan bod. De
hele dag leren van en met andere kinderen: ontdekken, spelen, ervaren, ontmoeten, bewegen,
onenigheid oplossen, vallen en opstaan. Dagelijks wordt de spelontwikkeling gestimuleerd in de
verschillende hoeken. Er wordt gewerkt met ontwikkelingsmateriaal en buiten gespeeld. Dagelijks
wordt in de kleine kring taal- en rekenactiviteiten aangeboden. Twee keer per week hebben de
kinderen gymles.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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In schooljaar 2022-2023 maken de leerlingen 942,5 lesgebonden uren.
Over de totale basisschoolperiode van 8 jaar moeten kinderen minimaal 7520 uur onderwijs hebben
genoten.
Iedere groep voldoet aan de richtlijnen van de inspectie dat minimaal 5 uur per week aan rekenen wordt
besteed en 10 uur aan taal.

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

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Leerplein

Het team

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten door het bieden van teamscholing
waardoor de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd. Inhoudelijk willen we het onderwijs meer
verfijnen en zijn we steeds op zoek naar verbetering van het primaire proces. Zo maken we een
verdiepingsslag in de expliciete directe instructie, willen we zorgen voor een begeleide invoering van de
nieuwe methode van spelling Staal, is er begeleiding op het 'leren anders organiseren' en het sturen op
referentieniveaus.
Op individueel niveau is er ruimte voor studie/ nascholing voor iedere leerkracht.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde
vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.
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Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die
hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken
voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid,
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.
Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een
protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en
over de andere groepen wordt verdeeld.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het
gebouw van de school. Met PSZ De Toverboom.
Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is om peuters met een mogelijke taalachterstand
beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder taalachterstand naar
groep 3 kunnen.
Tussen de school en de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf is
regelmatig contact. We spreken hier over een warme overdracht, zodat we de ontwikkeling van de
leerling zo gelijkmatig mogelijk kunnen laten doorlopen en vanaf de eerste dag dat het kind op De
Eerste Rith zit ingespeeld kan worden op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling. De
ontwikkeling van een kind wordt op deze manier zo volledig mogelijk overgedragen.

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
Doelen schoolplan voor 22-23 vanuit het koersplan 2022-2026
Thema Geluk:
- Een doorgaande lijn van het sociale curriculum
- Plan voor de implementatie voor het certificaat 'Welbevinden' van de Gezonde school is eind 22-23
gereed
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- Groeitaal is ingebed is de school
- Het werken aan executieve vaardigheden door het spelen van spellen (individueel- en groepsniveau)
Thema Onderwijs van vandaag voor morgen:
- De basis op orde. De schoolresultaten zijn conform de schoolweging
- Elementen vanuit het unitonderwijs zijn in de verschillende bouwen zichtbaar
- Doorontwikkelen van het unitonderwijs in de onderbouw
Thema Partnerschap
- De driehoeksgesprekken leerling- leerkracht- ouders worden verdiept
- Onderzoek naar kindportfolio
- Kwaliteitscyclus Opleiden in de school
Thema Bewust omgaan met de omgeving
- Beleidsplan burgerschap is eind 22-23 gereed
- Mediawijsheid wordt geborgd
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken systematisch om de eigen kwaliteit te verhogen, zodat het onderwijs dat zij bieden
naar tevredenheid van het bestuur, het team, de overheid, de ouders en leerlingen is. Bij kwaliteitszorg
gaat het er om hoe het lukt om gestelde doelen te bereiken. De school gebruikt het
leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys waarmee systematisch informatie wordt
verzameld over kennis en vaardigheden van alle leerlingen van binnenkomst tot uitstroom. Om te
zorgen voor een goed aanbod in de groepen 1 en 2 wordt het instrument ‘Mijn Kleutergroep’ gebruikt.
Het onderwijs in de groepen 1 en 2 kan zo volledig op maat aangeboden worden.
Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebruikt de school CITO toetsen Rekenen en
Wiskunde, AVI, DMT, Begrijpend Lezen, woordenschat en Spelling. Deze genormeerde toetsen uit het
CITO leerlingvolgsysteem geven een indicatie van de bereikte niveaus. De resultaten van deze toetsen
worden met de ouders gedeeld, ouders ontvangen een schriftelijke weergave van de resultaten en
hebben inzage via de ouderportal van ParnasSys. Door het afnemen van toetsen en de observaties door
de leerkracht worden de onderwijsbehoefte in kaart gebracht. De leerkracht handelt naar deze
onderwijsbehoefte en gebruikt deze notities in de overdracht naar het volgende leerjaar. Op basis van
de CITO-toetsen, methodetoetsen en observaties van leerlingkenmerken worden plannen opgesteld,
die op basis van de analyses regelmatig bijgesteld worden. Hierdoor vindt afstemming plaats op de
onderwijs- en leerbehoeften van individuele of groepen leerlingen.
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt de school gebruik van ZIEN!
De interne begeleider heeft een signalerende, coachende en ondersteunende taak. Er vinden zowel
groeps- als leerlingbesprekingen met de groepsleerkachten en interne begeleider plaats. De interne
begeleider kan, indien nodig, aanvullend onderzoek (laten) doen. Wanneer voor een leerling het
groepsplan niet de juiste aanpak blijkt te zijn, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Op Kbs
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De Eerste Rith hanteren we een schoolnorm voor de CITO-toetsen. De leerkrachten analyseren de
resultaten en vergelijken deze met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking gebeurt op
leerlingniveau en op groepsniveau. De bevindingen worden opgenomen in het halfjaarlijkse
Analyseboek Resultaten en Opbrengsten. Hierin zijn vervolgens ook de verbeterplannen en/of
afspraken opgenomen.
De Eerste Rith werkt met interne en externe audits. INOS wil de kwaliteit van het primaire proces door
middel van monitoring en zelfevaluatie verbeteren. INOS wil een stap verder gaan en de kwaliteit van
het primaire proces door middel van zelfevaluatie door teams in kaart brengen, bespreken en verder
verbeteren. INOS is verantwoordelijk voor de eigen kwaliteit en voor de interne en externe
verantwoording van die kwaliteit.
Op onze school worden verschillende onderwijsprocessen vastgelegd in kwaliteitskaarten. De
kwaliteitskaarten zijn ingedeeld in verschillende categorieën: didactisch, organisatorisch, pedagogisch,
zorg en extra ondersteuning en communicatie. Deze kwaliteitskaarten gaan van ‘het gebruik van het
vragenblokje’ tot ‘advisering richting VO’ en ‘analyseren van toetsen’. Jaarlijks komen deze kaarten
terug binnen het team zodat ieder op de hoogte is van de schoolafspraken. Alle kaarten zijn geborgd in
het document 'Zo werken wij'.
Om de kwaliteit van ons onderwijs goed te kunnen volgen en versterken zijn er Professionele
Leergemeenschappen gevormd die specifiek zorg dragen voor verschillende vakgebieden. Er is een
PLG taal/ lezen, PLG rekenen, PLG primair proces en PLG Meer- en hoogbegaafdheid. Vanuit de PLG's
worden de resultaten geanalyseerd, worden tijdens de teambijeenkomsten afspraken gemaakt,
resultaten bekeken, geëvalueerd en voorstellen voorgelegd. De PLG maakt zelf een jaarplan en zorgt
voor verslaglegging. De PLG draagt zorg voor check en borging van gemaakte afspraken en verzorgt
het aanbod bij teamvergaderingen/ studiedagen over het onderwerp.

Hoe bereiken we deze doelen?
Op Kbs De Eerste Rith zijn Professionele Leergemeenschappen (PLG) geformeerd.
De rol van de PLG is samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en
schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. Iedere PLG is verantwoordelijk voor
hun specialisme. Zij maken een jaarplanning waarin alle doelen zijn opgenomen. Deze doelen worden
tussentijds gemonitord en zo nodig acties uitgezet.
De jaarplanning is leidend gedurende het jaar. Zo houden we zicht op de voortgang.
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3

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.
Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen
samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de
ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke
ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel
gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.
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. Voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Daarnaast
kunnen wij een beroep doen op externe deskundigheid. Wij hebben interne deskundigheid in huis op
het gebied van taal, rekenen, hoogbegaafdheid, groepsdynamiek en sociale vaardigheden. Deze
gevarieerde deskundigheid is gespreid over de zorggebieden en wordt ingezet in de groepen ter
versterking van het team. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal
(basis)onderwijs. De Collegiale Consultatiegever (CC’er) vanuit het SBO vormt met zijn
observaties/adviezen een belangrijke schakel in de zorg binnen de groepen. Wij maken verder gebruik
van de experts vanuit het samenwerkingsverband en pre-begeleiding van cluster 2, 3 en 4.
Binnen onze school staat het ontwikkelen van goed onderwijs op het gebied van de basisvakken
(rekenen en taal) hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt met vaste onderwijsassistenten die
ondersteunen in de groep. Er wordt gewerkt met een duidelijke zorgstructuur met 2 intern begeleiders.
Een vast onderdeel is een intern zorgteamoverleg met directie, ib aangevuld met de
veiligheidscoördinator en de orthopedagoog. We werken structureel en preventief aan de sociale
emotionele ontwikkeling en groepsdynamiek.
Behalve goed taalonderwijs is het rekenonderwijs ons speerpunt. De rekenspecialist stuurt op
verbetering van het rekenonderwijs en begeleiden individuele leerlingen. Het rekenonderwijs wordt
versterkt op de cruciale leerdoelen voor elk kind. De doelen die iedere leerling moet halen. Daarnaast
wordt ingezet op individuele streefdoelen bij kinderen.
Op onze school zijn leerkrachten opgeleid om kinderen te begeleiden en onderwijsactiviteiten aan te
bieden aan kinderen die meer en hoogbegaafd zijn, aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
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bij het ontwikkelen van hun executieve functies. Daarnaast is er extra aanbod voor kinderen met een
NT2 achtergrond. Kinderen met een arrangement worden ook buiten de groep begeleid door een
leerkracht die hierin gespecialiseerd is. Er is intensieve samenwerking met het cot (regionaal
samenwerkingsverband) en een goede afstemming met de gemeente (cjg).
Op Kbs De Eerste Rith besteden we extra aandacht aan kinderen met leer- ontwikkelings- en
gedragsproblemen, maar ook aan leerlingen die meer aankunnen dan het dagelijks aanbod. We willen
dat ons onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat zij zich goed kunnen
ontwikkelen. Het bieden van thuisnabij onderwijs staat hoog in het vaandel. Er wordt aangesloten bij
de leerbehoeften van de leerlingen. Is er sprake van meer- of hoogbegaafdheid bieden we in de klas een
compact programma dat wordt aangevuld met verrijking. Daarnaast hebben we een Ploeter- en
Plusklas waarbij een verdiepend aanbod wordt gegeven en ingestoken wordt op het versterken van de
executieve functies. Dit aanbod is passend is bij de leerbehoeften.
Onze methodes zijn gebaseerd op de kerndoelen en bieden ruimte om op verschillende niveaus te
werken. We geven les volgens het expliciete directe instructiemodel, doelgericht en gestructureerd.
Door op deze manier instructie te geven is het mogelijk goed te differentiëren binnen een les. De
kwaliteit van ons onderwijs wordt steeds gevolgd. De KwaliteitWijzer gebruiken we als zelfevaluatie
instrument om dit te monitoren.
De kinderen maken kennis met de verschillende facetten van de maatschappij. Naast de didactische en
pedagogische aspecten besteden we aandacht aan cultuuronderwijs en creatieve vorming.
Door onze preventieve SOVA-lessen vergroten we de weerbaarheid van de kinderen en zijn zij
voorbereid op de 'veeleisende maatschappij'. Kinderen ontwikkelen een gezonde attitude. Zo gaan ze
op een respectvolle manier met elkaar en hun omgeving om.
We geven kinderen de ruimte om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te gebruiken in de
snel veranderende maatschappij. Denk hierbij aan kritisch, creatief en probleemoplossend denken,
mediawijsheid, zelfregulering, communiceren en samenwerken. Ook de ICT-vaardigheden komen aan
bod en er wordt aandacht besteed aan burgerschap.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Het trainen van de executieve vaardigheden willen we ook op groepsniveau aan kunnen bieden. De
gespecialiseerde leerkracht gaat in schooljaar 22-23 de groepen in zodat zowel leerkrachten als
leerlingen hiermee vertrouwd worden. Zo kan het aanbod een grotere groep bedienen.

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

Intern begeleider

•

Rekenspecialist

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Taalspecialist
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De specialisten binnen de school richten zich vooral op hun vakgebied. Zij houden de leerling
resultaten in de gaten, zowel op school- als op groeps- als op individueel niveau.
De specialist meer- en hoogbegaafdheid richt zich op het compacten en verrijken van de lesstof binnen
de groepen. Daarnaast is er een ploeter- en plusklas aanbod waarbij de leerlingen die dat nodig
hebben, nog extra uitdaging krijgen. Er is een nauwe samenwerking met de specialist op de executieve
vaardigheden.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Op Kbs De Eerste Rith is een Professionele leergemeenschap 'Gedrag'. Deze groep professionals
richten zich op de doorgaande leerlijn van de sociale ontwikkeling. De pedagogische standaard vanuit
INOS vormt de onderlegger voor de doorgaande leerlijn binnen de school.

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

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Er is een gespecialiseerde leerkracht op het gebied van training van executieve vaardigheden. Deze
leerkracht begeleidt groepjes kinderen die ondersteuning hebben op gebied van taakaanpak en
werkhoudingsproblemen. Deze leerlingen komen hierdoor niet tot leren.
De begeleiding richt zich op het spelen van spellen. Dit doen we in de autokamer. Deze spellen zijn
gekoppeld aan de verschillende executieve vaardigheden en worden op deze manier getraind.

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

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

3.2

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan
een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling
van burgerschap.
Het team van De Eerste Rith vindt het belangrijk om kinderen te leren op de juiste manier met regels,
waarden en normen om te gaan. Hierbij proberen we tevens te bereiken dat kinderen met plezier naar
school komen en zich op school prettig voelen. Zonder veiligheid kan een kind zich niet ontwikkelen.
Dit warme pedagogische klimaat willen we bereiken door een leeromgeving te scheppen waarin de
dialoog centraal staat. Een kernbegrip binnen een warm pedagogisch klimaat is “respect”. We vinden
het belangrijk dat kinderen en leerkrachten respect voor elkaar hebben, dat er ruimte is voor
individuele verschillen en dat iedereen erbij mag horen.
Pesten komt helaas op elke school voor. Daarom pakken we pesten heel serieus aan. Ons antipestprotocol helpt daarbij. Hierbij zoeken we altijd naar samenwerking tussen de betrokkenen. Het
protocol is terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl
Werkwijze sociale opbrengsten
Tijdens alle lessen en de contacten die er met en tussen de kinderen zijn, is er aandacht voor een goede
communicatie en voor het gebruik van goede sociale vaardigheden. De sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen heeft onze bijzondere aandacht. We werken met de methode ‘Leefstijl’.
Deze methode houdt rekening met de wereld waarin kinderen vandaag de dag opgroeien. Daarnaast
wordt gewerkt vanuit de pedagogische standaard vanuit INOS. Hiervan zijn onderdelen school
specifiek gemaakt.
De school gebruikt het leerlingvolgsysteem vanuit Leeruniek. Tweemaal per schooljaar vullen de
leerkrachten per leerling een digitale scorelijst in. Een analyse van de uitkomsten geeft aan of er
individueel, in kleine groepjes of voor een hele groep extra aandacht dient te zijn voor bepaalde zaken.
De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 vullen jaarlijks de veiligheidsmonitor in. Dit is een vragenlijst
vanuit Vensters gericht op de sociale veiligheid. De coördinator sociale veiligheid maakt hiervan een
analyse en neemt dit mee naar het team.

Sociale en fysieke veiligheid
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Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Via de vragenlijst uit Vensters PO onderzoeken we ieder jaar de tevredenheid en de sociale veiligheid
van de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. Daarnaast gebruiken wij voor alle kinderen van de groepen 3
t/m 8 het observatie-instrument vanuit Leeruniek. De gegevens uit beide systemen bespreken wij bij
groepsbesprekingen met de leerkrachten. Op basis van de analyses ondernemen wij actie en/of stellen
we een verbeterplan op.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Janneke Houben

janneke.houben@inos.nl

anti-pestcoördinator

Dinja Coenradi

dinja.coenradi@inos.nl

vertrouwenspersoon

Janneke Houben

janneke.houben@inos.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van uw kind (-eren). Op Kbs De Eerste Rith zien
we ouders als partners. Elk schooljaar wordt in de eerste weken een kennismakingsgesprek gepland.
Daarnaast worden enkele keren per jaar leerkracht- ouder- kind gesprekken georganiseerd.
Kbs De Eerste Rith vindt het van groot belang dat de contacten tussen ouders en school goed zijn. Wij
zien steeds meer een verschuiving naar educatief partnerschap. Ouderbetrokkenheid staat voor een
gelijkwaardige samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
werken aan een optimale ontwikkeling van het kind.
Ouders ondersteunen bij schoolbrede activiteiten. Zij hebben hierin een actieve rol in samenwerking
met de eventplanner van de school.
De Medezeggenschapsraad denkt mee met meer beleidsmatige zaken en levert daarbij een bijdrage
aan de kwaliteit van het onderwijs. Eens in de zes tot acht weken is een overleg.
Samen dragen we bij aan een zo prettig mogelijk leer- en leefklimaat!

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Schoolbrede informatie wordt gedeeld via de schoolapp Parro. Deze app is gekoppeld aan Parnassys,
het leerlingadministratie systeem dat de school gebruikt. Via deze app wordt nieuws gedeeld en
worden mededelingen gestuurd. Ook krijgt u via Parro een kijkje in de klas. De leerkrachten houden
ouders op een leuke en directe manier op de hoogte van de activiteiten in de klas. De privacy van de
kinderen is gewaarborgd, omdat het een beveiligde omgeving is.
De maandbrief 'Op de Hoogte' verschijnt de eerste donderdag van de maand. Dit kan wel eens afwijken
in verband met vakanties. Hierin wordt vooruitgekeken of teruggeblikt op verschillende
schoolactiviteiten.
Informatie over uw eigen kind wordt door de leerkracht rechtstreeks met u gedeeld.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders:
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier
waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Volgens de wet is
de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of
verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan en geldt ook voor de
informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn
geweest of als er geen omgangsregeling is, hebben ouders hier recht op. Beide ouders zijn gezamenlijk
welkom bij de ouderavonden en bij oudergesprekken. In overleg met de directeur kan daarvan worden
afgeweken. Als ouder kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de school om afspraken
te maken over de informatieverstrekking indien u geen informatie en uitnodigingen vanuit school
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ontvangt.

Klachtenregeling
De Klachtenprocedure en Vertrouwenspersonen.
Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag
oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school
omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Klachtenregeling INOS’ die op school
aanwezig is.
In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Eerst een gesprek met de leerkracht of de betrokken medewerker. Een goed gesprek kan veel
problemen oplossen. Vertel wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van
de leerkracht (of medewerker) verwacht. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen.
2. Op iedere school is een wettelijk verplichte coördinator sociale veiligheid aangesteld. Deze persoon
kunt u ook aanspreken als de leerkracht er niet is of als het gesprek met de leerkracht niet het gewenste
effect had.
3. De directeur van de school. Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de
directeur van de school. Zij is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing nemen in
een conflict.
4. De school heeft een schoolvertrouwenspersoon. Elke school van INOS heeft een
schoolvertrouwenspersoon (dit kan ook coördinator sociale veiligheid zijn). Als u dat wilt, kan de
schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Het is meestal een leerkracht
die de regels goed kent. Hij (of zij) kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te
bespreken. Op De Eerste Rith zijn Peter Schoenmakers en Janneke Houben schoolvertrouwenspersoon.
5. Het College van Bestuur. Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met
de directeur), kunt u een brief of e-mail sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513,
4800 DM Breda). In die brief of e-mail vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht
op te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan. Ook kan het College van Bestuur
de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de klacht. Het College van
Bestuur neemt een beslissing hoe verder te handelen.
6. De landelijke klachtencommissie. Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen,
kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508
EH Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de
gezamenlijke website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl ).
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken.
- De MR: De medezeggenschapsraad bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid
van de school kunnen wel worden besproken.
- De externe vertrouwenspersoon: INOS heeft ook een externe vertrouwenspersoon die niet op een
school werkt. Dit is: Jacqueline Klerkx, tel 06-22348129. www.vertrouwenswerk.nl of
jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl
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- De inspectie van het onderwijs: U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor
ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl ). De
inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u in gesprek
gaan met de school zelf. Afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld:Als een
klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de gewone
klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij
de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken,
maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon
(mevrouw Jacqueline Klerx: 06-22348129) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het
onderwijs: Landelijk centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: Tel. 0900-1113111. Wel zullen deze
mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de politie.
Als kinderen ergens mee zitten:
Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht kunnen
(of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersoon. Hij/zij wijst
eventueel de weg naar externe personen of instanties voor verdere hulp.
INOS kent ook een regeling ‘melding vermoeden van een misstand’, ook wel de klokkenluidersregeling
genoemd. Op de site van INOS kunt u daar meer over lezen. Zie: http://www.inos.nl/kennismaken/moreel-kompasVertrouwenspersonen. Indien er sprake is van ernstige klachten, een vorm van
machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten, kunt u op school een
beroep doen op de vertrouwenspersoon, die naar uw verhaal zal luisteren. Bij ernstige klachten komt
de school direct in actie. We handelen in overleg met externe deskundigen. Indien nodig, zal de externe
contactpersoon u verwijzen naar een externe instantie. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met
deze externe vertrouwenspersoon. Als medewerkers van INOS een klacht hebben, kunnen zij zich
wenden tot: De heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie (06-52501975 of 076-5487800). Hij heeft een
beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen wilt praten over erg moeilijke
persoonlijke situaties.

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

Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad praat actief mee over het beleid en de begroting
van de school. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn wettelijk vastgelegd.
Stichting Schoolfonds Eerste Rith: de vrijwillige bijdrage van ouders wordt door een aparte stichting
beheerd. Twee ouders en een leerkracht zijn bestuurslid en zorgen voor een goede en transparante
besteding van het geld.
Op Kbs De Eerste Rith wordt gewerkt met een eventplanner. Dit is een teamlid van de school. Samen
met hulpouders worden de activiteiten georganiseerd.
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De ouderbijdrage is niet verplicht, maar is wel heel hard nodig. Zonder deze bijdrage kunnen
bovenstaande activiteiten niet worden georganiseerd.
Naast de jaarlijkse ouderbijdrage van 35,- vragen we een vrijwillige bijdrage van 40,- voor het
overblijven op school. Hiermee wordt de overblijfbrigade (de hulpouders) betaald voor het dagelijks
surveilleren tijdens het overblijven.
Incidentele kleine bijdragen worden gevraagd als bijvoorbeeld de luizenzak of het koptelefoontje van
uw kind kapot is gegaan.
Voor groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolverlaterskamp. Dit bedrag is 70,-.
Als u gebruik maakt van voor- of naschoolse opvang, dan betaalt u daarvoor aan de opvangorganisatie.
Dit loopt niet via de school.
Als ouders deze bijdrage (s) niet of moeilijk kunnen betalen, kan de gemeente misschien helpen. U kunt
bijvoorbeeld gebruik maken van een vangnetregeling, een BredaPas aanvragen en vragen om steun.
Wilt u hier wel gebruik van maken en hebt u hier hulp bij nodig? Meld dit dan bij de directeur van de
school. Samen zoeken we een passende oplossing. Als ouders niet voldoen aan betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage leidt dit niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.
Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan de activiteiten die de school biedt.

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
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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:
Over schoolverzuim
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
bij ziekte: Wij verwachten voor het begin van de lessen (tussen 8.00u- 8.25u) een telefonisch bericht.
bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren
informeren;
voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Afspraken met bijvoorbeeld de tandarts, de orthodontist of de huisarts plant u zo veel mogelijk buiten
schooltijd. Onze schooltijden bieden daar voldoende mogelijkheden toe. Dit geldt ook voor extra
therapie, dyslexie behandelingen, PMT enz. Deze worden buiten schooltijd gepland.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
De leerplichtwet geeft strenge regels voor het verlenen van verlof. Verlof buiten de schoolvakanties
wordt alléén in uitzonderlijke gevallen toegestaan. U kunt bij de schoolleiding toestemming vragen
voor schoolverlof buiten de schoolvakanties .Dit moet altijd schriftelijk.
Een formulier voor het aanvragen van verlof kunt u opvragen bij de administratie. Ouders ontvangen
een stroomschema waarin duidelijk staat aangegeven wanneer een verlofaanvraag zinvol is om te
doen.

4.4

Rookbeleid en sponsoring
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Rookbeleid
Wij gaan voor een rookvrije generatie. Helpt u mee?
Op het terrein van onze school mag niet worden gerookt. Dat ziet u ook op de borden die bij alle
ingangen van onze school zijn geplaatst. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in
een schone omgeving, dus ook in schone lucht. Alle kinderen hebben het recht om rookvrij op te
groeien.
Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien.
We vragen daarom aan iedereen om niet te roken op het schoolterrein én in het zicht van het
schoolterrein. Ik ben, omdat wij zijn! Ons motto ‘ik ben, omdat wij zijn’ betekent ook dat wij voor elkaar
zorgen en samen onze omgeving gezond houden. Wij vragen u om uw rookwaren thuis te laten als u
naar de school komt. Daarmee bedoelen we sigaretten, shag, sigaren en ook de e-sigaretten. Wij geven
samen het goede voorbeeld aan onze jonge generatie. Zo zorgen we er samen voor dat onze kinderen
gezond spelen en leren.
Sponsoring op de scholen van INOS
Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ geldt voor de periode
2020-2022. INOS voelt zich aan deze overeenkomst gebonden. Voor het convenant en toelichting
zie: www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘sponsoring in het primair onderwijs’). Relevante
achtergrondinformatie:
-Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door de sponsor worden verstrekt aan een
bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor
een tegenprestatie wordt verlangd.
-Als er geen tegenprestatie is, is er sprake van een schenking.
- De gehele medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid over het aanvaarden van
materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, indien daarbij verplichtingen worden aangegaan waarmee
leerlingen worden geconfronteerd.
- Voor een beslissing over sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en bij betrokken personen
buiten de school draagvlak te zijn. Het moet altijd en voor iedereen duidelijk zijn dat er sprake is van
sponsoring.
- Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school. Sponsoring mag dus niet de onderwijsinhoud beïnvloeden.
- De vermelding van beeldmerken en (korte) reclameteksten op door de school gebruikte materialen,
zijn geen sponsoring. Dit betreft bijvoorbeeld het logo van het computermerk op de PC’s in de klas, of
de reclameslogan van de schoolboekenproducent in het lesboek.
- Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame of sponsoring, kan volgens de
klachtenregeling van INOS worden behandeld.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Tussentijdse toetsen
Kbs De Eerste Rith is een van de scholen van Stichting INOS. De scholen van INOS verschillen in hun
leerlingenpopulatie en verschillen ook in de manier waarop het onderwijs aan de leerlingen wordt vorm
gegeven. Wat de scholen van INOS bindt, is dat zij goed onderwijs willen geven. Om te weten of je
goed onderwijs geeft, kun je kijken naar de resultaten die de kinderen op de school halen: wat zeggen
de cijfers. Dat is niet de enige manier om te weten of je het als school goed doet. Het gaat er ook om of
de kinderen graag naar school gaan en daar gelukkig zijn, of ouders tevreden zijn, of leerkrachten het
idee hebben een bijdrage te kunnen leveren en nog veel meer.
Op onze school nemen wij naast de toetsen die gebonden zijn aan onze methodes ook methodeonafhankelijke toetsen af. Dit zijn toetsen van Cito, welke landelijk genormeerd zijn. Deze Cito-toetsen
nemen wij twee keer per schooljaar af om zo een beeld te krijgen van de vorderingen van leerlingen en
van de groep als geheel.
In de zelfevaluatie richten wij ons op de leerling resultaten: op de uitkomsten van de toetsen die de
kinderen maken. Het geeft ons informatie over wat goed gaat en wat beter kan. In de zelfevaluatie
worden de uitkomsten gegeven van een groot aantal toetsen. Wij plaatsen de resultaten van onze
toetsen naast de schoolnorm. Deze schoolnorm is gebaseerd op de referentieniveaus die passend zijn
bij onze schoolweging. Wanneer we de gegevens geplaatst hebben naast de norm, trekken we een
conclusie. Soms moeten wij een verduidelijking maken: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn. Met de
directie, met individuele leerkrachten, en het hele team, samen bespreken we de resultaten. Met ons
team staan we stil bij de vraag ‘wat gaat goed, wat moet beter’. Op basis daarvan worden er
verbeteractiviteiten aangegeven. De resultaten van het LOVS van Cito zijn startpunt voor
onderwijsverbeteringen. De resultaten worden geanalyseerd en verbeteractiviteiten worden gepland
op het gebied van leerkrachtgedrag, onderwijstijd en leeromgeving.
De toetsgegevens worden zowel op school- als op groeps- als op individueel niveau bekeken. Hier
worden analyses op gemaakt. Steeds worden deze vergeleken met de landelijke norm, de schoolnorm,
de groepsscores of de individuele scores.
Op individueel niveau worden de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart gebracht: wat heeft dit
kind specifiek nodig om door te groeien in de ontwikkeling. Er wordt gekeken welke interventies
hebben plaats gevonden, welke effect hadden en welke niet. Op basis hiervan worden nieuwe plannen
gemaakt en het onderwijsaanbod, indien nodig, aangepast.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
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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.
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.

Toelichting van de school
De methodiek gericht op het opbrengstgericht werken is door twee lockdowns in het gedrang
gekomen. De laatste periode voor de eindtoets hebben we het onderwijs passend gemaakt op basis van
de analyses van toetsresultaten. De analyses zijn hierbij leidend geweest voor het onderwijsaanbod.
Door gerichte directe instructie toe te passen in kleine groepen hebben de leerlingen een effectief
aanbod gekregen.
De resultaten van de eindtoets van 2021 lagen boven het landelijk gemiddelde. Onze analyse richt zich
echter op uitstroom referentieniveaus. Hierop is een schoolambitie gesteld. In 21-22 gaan we nog meer
doelgericht werken richting de schoolambities, per groep.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
93,7%

Kbs De Eerste Rith

95,6%

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)
61,0%

Kbs De Eerste Rith

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (49,0%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

PrO

1,7%

vmbo-b

13,6%

vmbo-b / vmbo-k

5,1%

vmbo-k

10,2%

vmbo-(g)t

13,6%

vmbo-(g)t / havo

5,1%

havo

15,3%

havo / vwo

13,6%

vwo

20,3%

onbekend

1,7%
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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:

Respect

Vertrouwen

Autonomie

Door onze preventieve SOVA-lessen van Leefstijl wordt de weerbaarheid van de kinderen vergroot
en worden zij voorbereid op de “veeleisende maatschappij” van nu.
Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties
als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden
met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert
maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.
Naast Leefstijl leren we kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en juiste
keuzes te maken. 'Je gedrag is je visitekaartje'. We willen dat kinderen leren beseffen dat een keuze die
gemaakt wordt ook gevolgen kan hebben. Deze manier van werken wordt visueel gemaakt in elke
groep.
Schoolbreed werken we ook met de gouden, zilveren en bronzen weken.
De methode Leefstijl en de inzet van goud, zilver, brons sluit tevens aan bij de leerlijn burgerschap.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op De Eerste Rith wordt structureel de methode Leefstijl ingezet. Leefstijl is een toegankelijke
methode.
Daar waar het nodig is, is ruimte voor extra begeleiding voor groepjes leerlingen.
Deze begeleiding richt zich o.a. op zelfvertrouwen, faalangst en weerbaarheid.
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Het welbevinden van de leerlingen wordt gemonitord door de vragenlijst uit Leeruniek en observaties
van leerkrachten.
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6

Schooltijden en opvang

Op Kbs De Eerste Rith wordt gewerkt met het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen
vijf dagen per week naar school gaan van 8.30u tot 14.05u. Iedereen blijft over. Het overblijven gebeurt
in de klas bij de eigen leerkracht. Daarna spelen de kinderen 20 minuten buiten.
Door het vijf gelijke dagen model creëren we rust binnen de school. Elke dag heeft hetzelfde ritme. De
leerlingen pakken sneller het leerritme weer op doordat de middagpauze korter is. Iedere middag,
vanaf 14.05u, is er ruimte voor ieder kind om te spelen, te sporten, te ontspannen. Er heerst meer rust
binnen de school.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:20 - 14:05

14:05 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:20 - 14:05

14:05 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:20 - 14:05

14:05 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:20 - 14:05

14:05 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:20 - 14:05

14:05 - 18:30

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober, 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

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 februari 2023

26 februari 2023

Meivakantie

29 april 2023

07 mei 2023

Zomervakantie

15 juli 2023

27 augustus 2023

20 september studiedag: kinderen vrij
31 oktober studiedag: kinderen vrij
6 december studiedag: kinderen vrij
10 februari studiedag: kinderen vrij
6 april studiedag: kinderen vrij
7 april Goede vrijdag: kinderen vrij
10 april Tweede paasdag: kinderen vrij
18-19 mei Hemelvaart: kinderen vrij
29 mei Tweede Pinksterdag: kinderen vrij
26 juni studiedag: kinderen vrij

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

leerkracht

Dag(en)

Tijd(en)

ma di wo do vr

na 14.30u
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IB onderbouw (1 t/m 4)

di-do

onder schooltijd

IB bovenbouw(5 t/m 8)

di-do

onder schooltijd

TC onderbouw (1 t/m 4)

do

onder schooltijd

TC bovenbouw (5 t/m 8)

do

onder schooltijd

Directie

ma-di-wo-do

onder schooltijd

Na schooltijd is er altijd tijd voor een gesprek met de leerkracht. Wilt u een gesprek? Meld dit via de
mail bij de leerkracht van uw kind, dan zal hij of zij een afspraak met u maken.
Voor de ontwikkelgesprekken krijgt u digitaal een uitnodiging. Via een intekenlijst kiest u het moment
dat u het beste past. De gesprekken vinden plaats na schooltijd. De kinderen van de bovenbouw zullen
hierbij aanwezig zijn, de jongere kinderen 1x per jaar.
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