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

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

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

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

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Plaswijckschool 

Voorwoord
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Contactgegevens

Plaswijckschool
Weerestein 37 -39
2804GG Gouda

 0182534118
 http://www.d4w.nl
 plaswijckschool@d4w.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Babette de Vries babette.de.vries@d4w.nl

Lid managementteam Esther Huber esther.huber@d4w.nl

Lid managementteam Thea Fokker thea.fokker@d4w.nl

Babette is naast directeur van de Plaswijckschool ook de directeur van de Wilhelminaschool.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? U bent van harte welkom. Kunnen we u niet direct te woord staan, 
dan maken we graag een afspraak met u.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

176

2020-2021

Schoolbestuur

Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier Windstr.
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2.736
 http://www.d4w.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Gepersonaliseerd Onderwijs 

VerantwoordelijkheidVerbinding

Ontwikkeling Plezier

Missie en visie

“Na de basisschool niet alleen slimmer, maar ook wijzer de wereld in!”

Missie van de school

Wij doen als school tien beloften aan het kind. 

Wij beloven:
1.       Dat wij goed naar je luisteren om te horen wat je wil en dat samen gaan doen;
2.       Een veilige, vertrouwde omgeving, waar je mag zijn wie je bent;
3.       Dat je leert om voor jezelf en voor een ander op te komen;
4.       Goed onderwijs te bieden op eigen niveau en we zullen je elke dag uitdagen om een stapje verder 
te komen dan de dag ervoor;
5.       Dat je mede-eigenaar mag zijn van jouw eigen leerproces;
6.       Je te helpen ontdekken wat je talenten zijn en nog beter te worden in datgene waar je al goed in 
bent;
7.       Om elkaars talenten te zien en daardoor leren dat samenwerken leuk en leerzaam is;
8.       Dat we er alles aan doen dat jij met plezier terug kunt kijken op een fijne basisschooltijd;
9.       Dat we de christelijke normen en waarden aan jou meegeven en met elkaar uitdragen binnen de 
school en binnen de wijk;
10.     Dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!

Visie van de school

Op de Plaswijckschool voelt iedereen zich veilig. Talenten worden gezien en gewaardeerd; iedereen 
ontwikkelt zich op zijn eigen niveau. Wij werken hard en maken ook veel plezier.

Wij werken samen in een team waarbinnen wij ons veilig voelen en leren van en met elkaar. In ons team 
spreken we verwachtingen naar elkaar uit, geven elkaar feedback, werken doelgericht en maken 
gebruik van elkaars kwaliteiten.

In onze samenwerking (team, ouders en leerlingen) hanteren wij een open communicatie, geven elkaar 
feedback en verwachtingen worden over en weer uitgesproken. Die verwachtingen zetten we samen 
om in doelen en/of afspraken, waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Identiteit
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De Plaswijckschool is een open christelijke school. Dit betekent voor ons dat wij bij de opvoeding 
uitgaan van Protestants-christelijke waarden en normen. Alle ouders en kinderen die zich daar goed bij 
voelen en onze identiteit respecteren, zijn van harte welkom op school. Ruim de helft van onze ouders 
heeft van huis uit een band met één van de protestants-christelijke kerken. We beginnen en eindigen de 
schooldag met een gedicht, een gebed of een lied. We werken met de methode Trefwoord. Jaarlijks is er 
een kerstviering in de Pauluskerk. Met Pasen en/of Pinksteren is er een viering in de school of in de kerk.
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Onze school telt drie leerpleinen: leerplein 1 (groep 1/2/3), leerplein 2 (groep 4/5) en leerplein 3 (groep 
6/7/8). Weloverwogen hebben we in het voorjaar van 2016 gekozen voor het concept “Gepersonaliseerd 
Leren”. Het is een keuze voor blijvende ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Dat vinden we 
een logische stap in een maatschappij die zich ook blijft ontwikkelen.

Gepersonaliseerd Onderwijs is voor ons:
- Onderwijs dat uitgaat van verschillen tussen kinderen en dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte
- Onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden en de middelen van de 21e eeuw en met 
vaardigheden die van kinderen verwacht worden      als ze van school afkomen.
- Onderwijs waarin veel aandacht is voor het welbevinden van kinderen.
- Onderwijs met een grotere inbreng van het kind zelf. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen 
ontwikkeling. Dat zorgt voor meer motivatie.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Op leerplein 1 (jaargroepen 1 t/m 3) is nog veel ruimte om te spelen. Spelen is bij jonge kinderen niet 
alleen ontspanning, maar ook een groot leerproces. Kinderen ontwikkelen door te spelen namelijk hun 
motoriek, sociale vaardigheden en hun taal. Naast het spelen bieden we de jaargroepen 1/2 ook kringen 
aan en krijgt groep 3 op een rustige plek hun instructies. 

Doordat we drie groepen op het leerplein hebben, bieden we uitdagende hoeken aan. Op deze manier 
krijgt ook groep 3 nog de kans om naast hun instructies de lesstof ook op een spelende manier tot zich 
te nemen. Deze hoeken staan in het teken van het 4X Wijzer thema van dat moment. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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In groep 3 valt taal onder het leesonderwijs.

Bovengenoemde tijden zijn slechts indicaties. De leerlingen werken veel aan eigen doelen, waardoor de 
één meer tijd gebruikt voor rekenen en de ander meer tijd besteedt aan spelling of taal.

In de basisgroepen starten we de dag met godsdienst door het lezen uit 'Trefwoord', het zingen van 
liedjes en bidden. De rest van de ochtend besteden we vooral aan de basis: Rekenen, Taal en Lezen. In 
de middag staan de zaakvakken centraal. Die bieden we thematisch aan d.m.v. 4X Wijzer. Daarnaast 
besteden we aandacht aan Verkeer en Techniek d.m.v. de techniektorens. Ook zijn er een aantal keer 
per jaar vieringen. 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 u 30 min 3 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

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

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

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Rolstoeltoegankelijk toilet

Extra faciliteiten

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Ziekteverlof en andere vervanging proberen we zoveel mogelijk te laten invullen door bekende 
collega's vanuit de vervangingspool van ons bestuur. Als dat niet mogelijk is zoeken we naar interne 
oplossingen. Kinderen worden nooit zonder voorafgaande mededeling aan de ouders/verzorgers naar 
huis gestuurd.    

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2 Het team
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school. Met Quadrant kinderopvang.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Onze ambities 2020-2024:

Opbrengsten (specifiek benoemen referentieniveaus)
-De afgelopen jaren zijn de leeropbrengsten van onze leerlingen boven het landelijk gemiddelde. Dit 
ligt in lijn met onze verwachtingen van de populatie van onze leerlingen en hun 
achtergrond/thuissituatie. Op het gebied van lezen/ taalverzorging hadden we een 100% score op 1F 
niveau. Op het gebied van rekenen hadden we een 95% score op 1F niveau. 
- Voor rekenen, lezen en taalverzorging streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F 
voor al onze leerlingen. De niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) willen we 
respectievelijk met 70% (lezen), 60% (taalverzorging) en 60% (rekenen) van onze leerlingen bereiken. 

Onderwijs 
- Gepersonaliseerd onderwijs; een passend aanbod voor elk kind wat aansluit bij de onderwijsbehoeften 
van het kind. 
- Samenhang creëren tussen kernvakken en zaakvakken. Waarbij het thematisch onderwijs het 
uitgangspunt is. 

Medewerkers 
- We willen een professioneel team zijn dat zich opstelt en handelt naar elkaar, ouders en leerlingen als 
professional. 

Ouders/partners 
- Ouders zijn educatieve partners binnen de school. 
- We willen een kindcentrum worden. 

Kwaliteit 
- We werken volgens de cyclus van Handelingsgericht Werken wat duidelijk beschreven staat in het 
zorgplan van de Plaswijckschool.

Al onze doelen staan beschreven in ons schoolplan en jaarplan en en zijn op te vragen bij de directie.

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.

Vanuit het schoolplan formuleren we jaarlijks tussenstappen voor het jaarplan. Dit jaarplan wordt 
meerdere keren per jaar gemonitord om zicht te houden op onze ambities. Daarnaast hebben we 

Hoe bereiken we deze doelen?
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duidelijk geformuleerd wat in 2024 zichtbaar moet zijn wanneer we onze ambities behaald hebben:

Wat is zichtbaar in 2024? 

Opbrengsten 
De scores zijn conform de verwachtingen die we hebben opgeschreven. 

Onderwijs 
Het onderwijs is verder gepersonaliseerd. Elk kind krijgt een passend aanbod wat aansluit bij zijn/haar 
onderwijsbehoeften. Dit is zichtbaar middels een portfolio. 

Medewerkers 
De medewerkers van de Plaswijckschool gaan op een professionele manier met elkaar, leerlingen en 
ouders om volgens de afspraken van de schoolklimaatovereenkomst. Er wordt gewerkt met 
leerwerkgroepen waarin van en met elkaar wordt geleerd. 

Ouders/partners 
Ouders zijn een educatieve partner en worden actief betrokken bij het onderwijs. Dit is zichtbaar 
doordat ouders workshops geven, een hoge betrokkenheid bij de school ervaren. Dit toetsen we d.m.v. 
een oudertevredenheidsonderzoek. We bieden opvang voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. 

Kwaliteit 
Er wordt volgens een duidelijk zorgplan gewerkt op de Plaswijckschool waarin duidelijk de HGW 
zichtbaar is. 
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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.

We zijn een gewone basisschool voor kinderen uit de wijk. We hebben geen bijzondere schoolbrede 
specialismen of faciliteiten in huis. Wel besteden we veel aandacht aan het welbevinden van de 
kinderen. Door ons onderwijsconcept hebben kinderen bij ons volop de gelegenheid hun talenten te 
ontwikkelen. We hebben veel extra handen in de klas door de inzet van onderwijsassistenten. 
Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met diverse partners om ook kinderen met 
(taal)achterstanden, dyslexie of andere zorgbehoeften optimaal te kunnen begeleiden.

Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op de website van onze school of op te vragen bij de 
directie.

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 22

Rekenspecialist 6

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij zijn een “Rots en Water-school”. We streven ernaar dat alle leerkrachten gecertificeerde trainers zijn 
en blijven. Zij geven per schooljaar een gehele Rots en Watertraining aan alle groepen. Rots en Water is 
een psychofysieke training. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties en 
weerbaarheid, en het voorkomen en aanpakken van pesten. De training van weerbaarheid (rots) gaat 
samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden (water). Door sportieve opdrachten 
leren kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en Water houding. 

De rots staat voor: jijzelf, je eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te 
komen voor jezelf. Bij water staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie 
centraal. Het bewust zijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van 
anderen. Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd, zoals regels en grenzen leren 
aanvaarden en respecteren. Actie zal afgewisseld worden door kringgesprekken en reflectie.

Thema’s die aan bod komen zijn:

1) Gronden, centreren en focussen;
2) Ademkracht;
3) Rots of water (fysiek);
4) Voor jezelf en voor een ander opkomen;
5) Eigen keuzes maken;
6) Rots of water (communiceren);
7) Lichaamstaal;
8) Grenzen;
9) Empathie/ pesten 
10) Samenwerken.

Ook op de leerpleinen en op het schoolplein wordt er aandacht besteed aan Rots en Water. Daarnaast is 
er in de basisgroep aandacht voor een goede omgang met elkaar.

Sociale en fysieke veiligheid

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

Het beleidsplan ‘sociale veiligheid’ is onderdeel van het meer algemene integrale veiligheidsplan van 
De Vier Windstreken. In het beleidsplan veiligheid staan duidelijke richtlijnen waarlangs alle scholen 
gericht beleid voeren op het terrein van fysieke en sociale veiligheid. In het beleidsplan is de meldcode 
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beschreven. Dit beleidsplan is vanaf 1-11-2021 te vinden op onze website. 

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor 
leerlingen, professionals en ouders. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen 
zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen 
van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving 
van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen 
om verdere escalatie te voorkomen. 

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook 
een wettelijke zorgplicht is.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Esther Huber esther.huber@d4w.nl

vertrouwenspersoon Esther Huber esther.huber@d4w.nl
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Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel eens anders dan verwacht of bedoeld. Dat is op onze 
school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. 
Uiteraard is ons streven dat uw klacht binnen de school wordt opgelost. Bespreekt u daarom uw klacht 
eerst met de leerkracht of een andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet 
uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school om in een gesprek te bespreken 
wat er nodig is om de klacht goed af te handelen. 

Wanneer u het niet eens bent met de beslissingen van de directeur van de school, kunt u een 
schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het college van bestuur van De Vier Windstreken, 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd via e-mail. De leerkrachten en directie sturen mededelingen, informatie 
en oproepjes via de mail. Ook de maandelijkse nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd.

Daarnaast worden er regelmatig kleine verslagjes en foto's van activiteiten gepost op Social Schools, 
een besloten website voor ouders.

Aan het begin van het schooljaar organiseert de leerkracht een informatieavond. En in september 
wordt u als ouders ook uitgenodigd voor een ouder- en kindgesprek over met name de sociaal-
emotionele ontwikkeling van uw kind. In februari/maart zijn er wederom ouder- en kindgesprekken en 
wordt het portfolio en de voortgang besproken. Aan het eind van het schooljaar zijn de gesprekken op 
aanvraag van u als ouder of op verzoek van de leerkracht.

Heeft u tussendoor een vraag over uw kind, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht. Hiervoor is buiten 
schooltijd gelegenheid. We raden u aan hiervoor een afspraak te maken. Als er bijzonderheden zijn op 
school dan neemt de leerkracht contact met u op. Andersom verwachten we dat als er bijzonderheden 
in de thuissituatie zijn u contact opneemt met de leerkracht.

Oudercontacten vormen de schakel tot het bieden van optimale ontwikkelkansen aan kinderen. Samen 
met ouders kunnen we de ontwikkeling van kinderen en thuis optimaal stimuleren. Kinderen presteren 
beter en voelen zich prettiger als de leerkrachten en de ouders regelmatig contact hebben met elkaar 
en op één lijn zitten. De thuiswereld en de schoolwereld zijn voor het kind dan ook beter met elkaar 
verbonden.

We zien ouders als educatieve partners van onze school. De samenwerking is gebaseerd op de pijlers 
'samen verbinden, samen leren, samen ontwikkelen en samen gericht op de toekomst'. Voor meer 
informatie verwijzen we graag naar bladzijde 25 van ons schoolplan. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00

Daarvan bekostigen we:

• Excursies

• Musical groep 8

• Pasen

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Schoolraad

• Meedenken over het beleid van de school (MR)
• Vertegenwoordigen van ouders in een klankbordgroep (SR)
• Organiseren van feesten en andere activiteiten (OR)
• Daarnaast worden andere ouders gevraagd om bijv. te rijden naar excursies, begeleiden van 

groepjes tijdens de schoolreis etc.

mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. De afhandeling van klachten is vastgelegd in onze klachtenregeling. Deze 
kunt u vinden op de website van De Vier Windstreken: 

https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/

Deze klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende 
behandeld is, kunt u zich rechtstreeks tot de externe landelijke klachtencommissie wenden. U kunt dan 
terecht bij de Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). Klachtencommissies Katholiek, 
Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Telefoon 
070 – 3861697 (van 09.00u tot 16.30u) Email: info@gcbo.nl 
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

• Elk jaar gaat groep 8 op schoolkamp. Hier wordt een bijdrage van 67,50 voor gevraagd.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Als school gaan wij met deze ouders in gesprek om een 
passende oplossing te zoeken. Het beleid van onze school is dat wij geen kinderen uitsluiten. Iedereen 
mag meedoen!

 Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van 
deelname aan activiteiten

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
• Telefonisch
• Mondeling
• E-mail

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via het aanvraagformulier, dat gedownload kan worden via de website of opgehaald kan worden bij de 
directie.

De Plaswijckschool is een protestants-christelijke basisschool in de wijk Bloemendaal-Plaswijck, met 
een open karakter. Dat betekent dat de school open staat voor alle kinderen waarvan de ouders voor 
onze school kiezen. Het houdt ook in dat respectvol wordt omgegaan met alle culturele en/of 
levensbeschouwelijke achtergronden.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Interne en externe vertrouwenspersoon

Binnen de Plaswijckschool werken we met een interne contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt 
voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of onvrede. De interne contactpersoon kan u 
adviseren en samen met u bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. Zij gaat zorgvuldig met de 
kwestie om. Onze interne contactpersoon is: Esther Huber (esther.huber@d4w.nl) werkdagen 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Naast de interne contactpersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een externe 
vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht. De externe 
vertrouwenspersoon van de Plaswijckschool is: GGD externe vertrouwenspersoon, contactgegevens: 
tel: 088-3083342, email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
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5.1 Tussentijdse toetsen

In groep 3 tot en met 8 worden toetsen gebruikt die bij de methodes horen, zodat we kunnen zien hoe 
de leerling zich ontwikkelt. Er zijn ook toetsen die landelijk genormeerd zijn: de CITO-toetsen van het 
leerlingvolgsysteem. Daarmee kunnen we zien hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. 
Alle gegevens worden systematisch in het leerlingvolgsysteem Parnassys verwerkt. De leerkrachten 
evalueren en analyseren i.s.m. de intern begeleider de voortgang van de leerlingen en de geboden hulp. 
Waar nodig wordt extra begeleiding ingezet wat regelmatig wordt geëvalueerd door de leerkrachten. 
Er wordt duidelijk gewerkt met de PDCA-cirkel. 

In de groepen 1/2 wordt gebruikt gemaakt van het observatiesysteem KIJK!. De ontwikkeling van de 
leerlingen wordt gevolgd aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen. Op basis hiervan stellen de 
leerkrachten een beredeneerd aanbod vast.

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 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Wij nemen sinds een paar jaar de Route 8 eindtoets af. Een digitale toets, die zich aanpast aan het 
niveau van de kinderen. Heel prettig voor de kinderen: als ze het moeilijk vinden, krijgen ze iets 
makkelijkere vragen en als ze het makkelijk vinden, worden de vragen juist moeilijker. De gemiddelde 
score van de eindtoets is al jaren op voldoende tot bovengemiddeld niveau.

De eindtoets is belangrijk, maar niet allesbepalend bij ons op school. Voor het schooladvies voor het 
voortgezet onderwijs wordt vooral gekeken naar de resultaten van de kinderen in eerdere schooljaren, 
de werkhouding en motivatie van de leerling en het beeld dat de leerkrachten van het kind hebben. 
Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, dan bekijken we met de ouders en 
de leerling samen of het advies bijgesteld moet worden. Valt de toetsscore lager uit, dan verandert dit 
niets aan het advies.

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.

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. 
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Plaswijckschool
97,6%

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)

Plaswijckschool
65,5%

60,5%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen 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
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 4,2%

vmbo-k 4,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t 4,2%

vmbo-(g)t 33,3%

vmbo-(g)t / havo 8,3%

havo 16,7%

havo / vwo 8,3%

vwo 12,5%

onbekend 8,3%

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.

Grenzen aangeven

Opkomen voor jezelfVeiligheid: vertrouwen en rust

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij leren kinderen een stevige basis te hebben en op te komen voor zichzelf. Het bewust zijn van je 
eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van een anderen. Door sport, spel en 
bewegen worden vaardigheden aangeleerd, zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren.

Twee keer per jaar nemen de leerkrachten voor de leerjaren 1 tot en met 8 leerkrachtvragenlijsten af op 
het gebied van welbevinden en betrokkenheid. Ook de leerlingen vullen deze lijsten in, waarbij ook 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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gevraagd wordt naar pestbeleving. De leerkrachten analyseren de uitkomst van de lijsten en kijken wat 
er nodig is op individueel gebied of op groepsniveau en stelt daarbij een plan op. Zo kunnen dan de Rost 
en Waterlessen heel gericht ingezet worden.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

6.2 Opvang

Op de Plaswijckschool hanteren wij een continurooster. Om 08.15 uur openen onze deuren voor een 
rustige inloop. Tot 08.30 uur heeft u de tijd om uw zoon/dochter te brengen.

De kinderen nemen hun eigen lunch mee. Tussen de middag eten zij deze lunch op in de basisgroep met 
hun eigen leerkracht, een onderwijsassistent of ander personeelslid. Na het eten is er nog tijd voor 
buitenspel om weer fris te kunnen beginnen aan de middag.

De kinderen zijn vervolgens om 14.15 uur uit met uitzondering van woensdag. Op woensdag zijn de 
leerlingen om 12.30 uur uit. Zo hebben de kinderen alle schooldagen genoeg tijd over om te spelen en 
te sporten. 

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:15 08:15 - 08:15 14:15 - 14:15 14:15 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:15 08:15 - 08:15 14:15 - 14:15 14:15 - 18:30

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

Donderdag 07:00 - 08:15 08:15 - 08:15 14:15 - 14:15 14:15 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:15 08:15 - 08:15 14:15 - 14:15 14:15 - 18:30

Vrijdag: Groep 1C (leerjaar 1) is om 12.00 uur uit. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Quadrant BSO Speelkwartier, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

We werken samen met Quadrant Kindercentra: BSO het Speelkwartier is in ons gebouw gevestigd. Zij 
verzorgen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de BSO van 14.15 - 18.30 uur. Ook openen zij 
extra hun deuren voor opvang tijdens studiedagen en vakanties van de Plaswijckschool. Naast de BSO 
is er ook een peutergroep gevestigd in het gebouw. 

Voorschoolse opvang biedt Quadrant op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de nabijgelegen 
BSO de Karekiet van 07.00 - 08.30 uur.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022
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