Voorwoord
Aangenaam kennis te maken! In deze
schoolgids biedt het team van de Agnesschool
jullie een unieke kijk achter de schermen van
onze school. Op onze school, die door ouders
wordt omschreven als een warme en veilige
school, combineren we het behalen van hoge
opbrengsten met het streven naar een optimale
creatieve ontwikkeling voor ieder kind.
De belangrijkste partij op onze school zijn de
leerlingen. Zij zijn de hoofdgebruikers van onze
school. Op onze school is een zeer gemotiveerd
en gedreven team aan het werk met passie
voor onderwijs en een drang om voortdurend
het beste voor de leerlingen en de school te
realiseren. In deze schoolgids geven wij inzicht in
onze manier van werken en hoe wij de kwaliteit
van het onderwijs bewaken. Aan de hand van
de geboden informatie kunnen jullie je een
beeld vormen hoe wij innovaties in het onderwijs
vormgeven. Belangrijke onderscheidende
aspecten binnen onze school zijn: het werken
met de Vreedzame School, Engels in alle
groepen en het zijn van een Cultuur Profiel
School. In deze gids wordt beschreven waarom
wij dit belangrijk vinden en hoe we dat doen.
Daarnaast bevat de schoolgids praktische
informatie.
Voor actuele zaken kun je terecht op onze
website www.agnesschool.nl.
Om de sfeer daadwerkelijk te proeven, nodigen
we jullie uit voor een kennismakingsgesprek en
rondleiding door de school. Neem gerust
contact met ons op, want iedereen is van harte
welkom! Geniet van een bijzonder fijne tijd, met
boeiend onderwijs, op de Agnesschool.
Vriendelijke groet,
Namens het team van de Agnesschool,
Carolien Barger
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1. Waar staan wij voor?
Missie
Samen bouwen aan de toekomst!
De leerkracht ziet het als zijn taak om ieder kind kansen te geven om zich in een
ononderbroken leerlijn te ontwikkelen tot een zelfstandig denkend, sociaal, evenwichtig en
creatief mens.

Waardengedreven onderwijs
Op de Agnesschool staan een vijftal waarden centraal: samen, verantwoordelijk, boeiend,
respect en plezier. Ze geven de identiteit van onze school weer, die wij samen met
medewerkers, ouders, leerlingen en de omgeving vormgeven. De waarden vormen samen
één geheel.

Op de Agnesschool zijn wij samen (team, ouders, leerlingen) verantwoordelijk
voor boeiend onderwijs. Dit alles doen wij uit respect voor jezelf, de ander en
de omgeving. Met als doel: met plezier leren op school!
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Waardengedreven onderwijs gaat uit van kansen en mogelijkheden. Kinderen die de kans
krijgen om het beste uit zichzelf te halen, doen dat ook. Kinderen hebben van nature talent,
creativiteit en empathie. Als je weet wie je bent en wat je in huis hebt, sta je veel steviger in je
schoenen. Het leert kinderen om keuzes te maken en vooral ook: de verantwoordelijkheid
voor die keuzes te dragen. Het is onze taak het beste uit het kind te halen en een veilig
klimaat te scheppen.
Het logo van de Agnesschool laat zien waar we voor staan en is opgebouwd uit onze
kernwaarden waarbinnen onze uitgangspunten verankerd zijn.

Uitgangspunten

A staat voor Respect
Gesymboliseerd door de wereldbol van de Vreedzame School. Het hebben
van respect voor jezelf, de ander en je omgeving vormt een belangrijke
waarde binnen onze school. Om dit extra te ondersteunen zijn wij een
Vreedzame School. Een manier van denken waarbij kinderen actief goed
burgerschap geleerd wordt en waarbij de positieve pedagogische
benadering door de leerkrachten leidt tot meer respect voor elkaar.
Respect voor jezelf, de ander en je omgeving.
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst of
levensovertuiging. Op onze school maken kinderen kennis met het katholieke geloof.
Geloven is voor ons: geloven in en met elkaar. Wij willen de kinderen laten opgroeien tot
kritische, flexibele, innovatieve en creatieve denkers, voorbereid op de 21ste eeuw welke
kunnen functioneren in de voortdurend veranderende samenleving. Het stimuleren van
samenwerking, reflectie, zelfverantwoordelijkheid, omgaan met diversiteit en het leren
omgaan met ICT vormen nu en straks een steeds belangrijker onderdeel van ons
onderwijsaanbod.

G staat voor Plezier
De letter is opgebouwd uit speelse elementen. Bij ons op school willen wij dat
alle kinderen met plezier leren op school, welke begint met een veilige en
vertrouwde omgeving met structuur, want alleen onder deze omstandigheden
leren kinderen het best. Bij ons op school is veel aandacht voor de individuele
leerlingen en zijn we altijd op zoek naar passend onderwijs.
Onze visie is dat kinderen zich het best ontwikkelen als ze lekker in hun vel
zitten, als ze plezier hebben en genieten. Wij zorgen voor structuur, rust en
regelmaat in de school en een plezierige sfeer van veiligheid en geborgenheid.
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Als een kind zich veilig voelt, staat het open om te leren. Het welbevinden heeft een
belangrijke positieve invloed op het leerproces.
Het onderwijs gericht op de toekomst.
Gedegen onderwijs vinden wij belangrijk en daarom besteden we zorgvuldig aandacht aan
goed onderwijs in alle vakgebieden. Als school gaan we ervan uit dat geen kind hetzelfde is.
Wij bieden onderwijs op maat voor kinderen die meer aankunnen dan de basisstof of juist
extra ondersteund moeten worden bij de basisstof.
Bij alle vakgebieden geven we effectieve instructie en werken we in niveaugroepen. We
leren de leerlingen creatief en oplossingsgericht te denken. We willen ze meer laten leren van
elkaar door verschillende werkvormen te gebruiken waaronder coöperatief te werken. In de
weekplanning is ook een stuk zelfstandig werken opgenomen. Hierin leren we de kinderen
zelfstandig hun werk in te delen en eigen activiteiten te kiezen in de vrije ruimte.

N staat voor Boeiend
Het samen zorgen voor boeiend onderwijs waarin we leerlingen optimaal
uitdagen.
Leerlingen moeten sneller in kunnen spelen op nieuwe situaties in onze snel
veranderende samenleving. Leerlingen moeten leren communiceren,
samenwerken, creatief denken, kritisch zijn, probleemoplossend handelen
en denken, sociale en culturele
vaardigheden en zelfregulering
leren (doelgericht en passend
gedrag realiseren). Dit zijn de vaardigheden die
leerlingen nodig hebben om zich optimaal te
kunnen voorbereiden op de 21ste eeuw.
Naast het aanleren van basisvaardigheden als
taal en rekenen besteden wij daarom aandacht
aan het ontwikkelen van andere talenten van
leerlingen, met name op het gebied van
cultuureducatie. Wij zijn niet voor niets de eerste
Cultuur Profiel School in de provincie Utrecht.

E staat voor Verantwoordelijk
We staan als school voor kwalitatief goed onderwijs. Ieder kind krijgt de
kans zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Ons
onderwijs moet voldoen aan de drie basisbehoeften van leerlingen:
relatie, competentie en autonomie. Onder ‘relatie’ verstaan we dat
leerlingen zich geaccepteerd voelen, dat ze weten dat ze welkom zijn
en zich veilig voelen.
Met ‘competentie’ bedoelen we het vertrouwen en plezier in eigen
kunnen. De basisbehoefte ‘autonomie’ betekent dat leerlingen weten
dat ze, in elk geval voor een deel, hun leergedrag zelf kunnen sturen. Het gevoel dat je iets
kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij helpen.
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Pedagogisch tact staat centraal waarbij van belang is om:
Het juiste te doen op het juiste moment ook in de ogen van de leerlingen.
We bieden rust, regelmaat en structuur waardoor kinderen zich vanuit veiligheid kunnen
ontwikkelen.
Op meerdere momenten in het jaar nemen we landelijke toetsen af. De resultaten worden
vergeleken met landelijke normen om vast te kunnen stellen waar de kinderen staan in hun
leerontwikkeling. Belangrijker dan het testresultaat vinden wij de stappen die erna komen. We
gaan bepalen wat een leerling nodig heeft en welke leermiddelen effectief inzetbaar zijn. De
intern begeleider biedt hierbij coaching aan de leerkracht. Bij het bieden van onderwijs op
maat is naast het welbevinden, de ontwikkelingsmogelijkheid van het kind voor ons
belangrijk. Dit betekent dat wij als team ook kijken waar onze grenzen liggen om als school
goed onderwijs te bieden. Hierover gaan we open en respectvol in gesprek met ouders om
samen te bekijken wat het beste is voor het kind.
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S staat voor Samen
Samen bouwen aan de toekomst. Voor ons is samen meer dan alleen
samen met de leerlingen en de leerlingen die leren met en van elkaar. Wij
willen het samen met ouders doen.
Ouders en leerkrachten zijn beiden verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van het kind.
Het begeleiden van de ontwikkeling van het kind zien wij als een gedeelde
verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Gesprekken met ouders
over het verloop van die ontwikkeling en de afstemming van de
onderwijsbehoeften van het kind zijn dan ook voor ons zeer waardevol. Tijdens
ouderavonden praten we met ouders over onderwijsinhoudelijke en opvoedkundige
onderwerpen, zoals rapportage, zorgverbreding, veiligheid op school. Verder vinden wij het
belangrijk om een goede schoolgids en nieuwsbrief te hebben om ouders proactief op de
hoogte te houden van wat wij doen en waarom. Betrokkenheid van ouders bij het
meedenken en meehelpen van activiteiten op school is voor ons erg waardevol.
Wij zijn een lerende organisatie waarin we als team openstaan voor leren van elkaar
Teamleden zorgen ervoor dat zij bijblijven op het terrein van onderwijskundige
ontwikkelingen. Onze teamscholing en individuele scholing zijn hierop gericht. We staan open
voor feedback op ons professionele handelen. We helpen elkaar onze competenties te
vergroten.
Verder vinden wij het belangrijk om als team samen te kijken wat aandachtspunten zijn voor
de komende jaren. Wij zijn er allemaal verantwoordelijk voor om de afspraken die we maken
ook daadwerkelijk na te komen. We streven naar een systematische planningscyclus, goede
beleidsdocumenten en naar constructief en gestructureerd overleg over onze activiteiten,
zodat we steeds effectief werken.
Tot slot:
Het logo staat symbool voor de dynamische tijd waarin we leven en de vele uitdagingen en
veranderingen waar we voor staan. Wij willen onze leerlingen daar op voorbereiden door ze
te voorzien van de juiste bagage en voor te bereiden op de dag van morgen en een
succesvolle toekomst te bieden. Samen willen wij bouwen aan de toekomst van onze
leerlingen, want zij zijn de toekomst.
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2. Wie is de Agnesschool?
Al meer dan 140 jaar Agnesschool
De Agnesschool is al meer dan 140 jaar een basisschool
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en staat aan de
rand van een prachtige groene wijk: IJsselveld-west. De
Agnesschool is opgericht in 1905 als katholieke lagere
school. Deze school was gevestigd in de binnenstad van
IJsselstein. In 1976 is de school verhuisd naar het huidige
gebouw aan de Zomerdijk. Op school zitten ongeveer 225
kinderen verdeeld over 9 groepen. Op onze school is iedereen welkom!
Onze school heeft twee grote en groene speelpleinen en drie ingangen. Eén plein en ingang
zijn voor de groepen 1 t/m 2 en één plein en ingang voor de groepen 5 t/m 8. De groepen 3
en 4 komen binnen bij de hoofdingang. Zo heeft iedereen de ruimte en veiligheid om de
school binnen te komen en buiten te spelen. Daarnaast geeft dit ook rust om de dag prettig
te starten. In onze school hebben we de beschikking over een speellokaal, handenarbeid/techniekruimte, bibliotheek, moestuin, leerplekken en een podium die het hele schooljaar
door veelvuldig wordt gebruikt voor optredens, musicals en presentaties.
De school is gelegen naast het sportpark ‘IJsseloever’. De sporthal waar we gymmen ligt dan
ook naast de deur met daarbij ruime parkeermogelijkheden. Door de goede contacten met
de sportverenigingen kunnen we ook gebruik maken van de recreatievelden. Op al deze
faciliteiten zijn wij erg trots en hier maken wij dan ook structureel gebruik van om onderwijs te
geven.
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Stichting Trinamiek

De Agnesschool maakt deel uit van de Stichting
Trinamiek. Trinamiek is een veelkleurige groep van
20 scholen in
IJsselstein,
Nieuwegein, Lopik,
Vijfheerenlanden, Culemborg en Woerden.
Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een katholieke-,
neutraal-bijzondere-, of openbare signatuur. Naast de scholen voor basisonderwijs heeft
Trinamiek een speciale school voor basisonderwijs met een Onderwijs Expertise Centrum
(OEC). Trinamiek telt zo’n 4.250 leerlingen en ruim 450 medewerkers. Trinamiek heeft een
professioneel Servicebureau dat het bestuur en de scholen ondersteunt.
De eindverantwoordelijkheid is belegd bij het college van bestuur (CvB). Meer informatie
over Trinamiek staat op www.trinamiek.nl .

Visie van Trinamiek

Ieder kind is uniek en met een lerende organisatie wil
Trinamiek boeiend onderwijs realiseren voor elk kind.
Trinamiek wil in verbinding met de omgeving zijn, van
buiten naar binnen, toekomstgericht en anticiperend.
Diversiteit staat hoog in het vaandel. De scholen
verschillen in velerlei opzicht. Wat zij met elkaar delen
is de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs.
Iedereen binnen Trinamiek bouwt aan lerende
scholen die voortdurend werken aan de kwaliteit van
het onderwijs. Hierbij staan de volgende drie thema’s
centraal.
Trinamiek heeft een professioneel Servicebureau dat
het bestuur en de scholen ondersteunt.

Schoolbestuur
Naam
Bestuur
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail
Website

Stichting Trinamiek
Cornelie Kool (voorzitter)
Boerhaaveweg 39, 3401 MN IJsselstein
Postbus 377, 3400 AJ IJsselstein
030-6868444
info@trinamiek.nl
www.trinamiek.nl

Onderwijsinspectie
www.onderwijsinspectie.nl
Schoolarts GGD regio Utrecht
www.ggdru.nl
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Team

Achterste rij van links naar rechts : Chantal Eindhoven, Ryan Asscheman, Karin Boekhorst,
Dieke Keverling Buisman, Jeroen Fiselier, Gemma Lamers, Tessa Kuijer, Jessica van Engelen,
Sandra van Dijk, Marie-José Lubbers, Donny Mulder.
Middelste rij van links naar rechts : Alice van den Berg, Carolien Barger,
Petra van Eijndthoven, Corrie van Vreeswijk, Rhowena Sebastiana.
Voorste rij van links naar rechts : Jonna de Keijzer, Suzanne Duijsters, Rianne van Kuik,
Sophie de Coo, Agnese van Doorn, Pauline Vrij, Mirjam Rouw.
Niet op de foto : Ilse van der Meulen en Gerard Brughuis (conciërge)

Vakantierooster Schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
26 februari t/m 6 maart 2022
15 t/m 18 april 2022
27 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26 t/m 29 mei 2022
6 juni 2022
9 juli t/m 21 augustus 2022
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Formatie schooljaar 2021 - 2022
Groep
1/2A
1/2B
1/2C
3
4
5
6
7
8

Leerkracht

Dieke Keverling Buisman (ma,di, wo, do)
Jonna de Keijzer (vr)
Rhowena Sebastiana (ma, di, wo)
Pauline Vrij (do, vr)
Sandra van Dijk (ma, di)
Sophie de Coo (wo, do, vr)
Karin Boekhorst (ma, di, wo om de week)
Chantal Eijndhoven (do, vr, wo om de
week)
Jessica van Engelen (ma, di, wo)
Alice van den Berg (do, vr)
Suzanne Duijsters (ma, di)
Agnese van Doorn (wo, do, vr)
Ilse van der Meulen
Corrie van Vreeswijk (ma, di, vr)
Rianne van Kuik (wo, do)
Petra van Eijndthoven (ma, di)
Donny Mulder (wo, do, vr)
Ryan Asscheman

Wie werken er nog meer in de school?
Naast teamleden komen jullie in de school nog andere mensen tegen. Een aantal
teamleden zijn niet alleen leerkracht, maar hebben ook een rol als een coördinator of
specialist. Hieronder een overzicht:
Functie
Directeur
Teamleider
Intern begeleider
Vreedzame school en anti-pest
coördinator
Vertrouwenspersoon
Administratie
Conciërge
Taalcoördinator en excellente l.l.
Rekencoördinator
Kunst- en cultuur coördinatoren
Cultuurbegeleider
Vakdocent bewegingsonderwijs
Gedragsspecialist
Schoolopleider voor stagiaires en
nieuwe medewerkers
ICT coördinator
Onderwijsassistenten

Naam
Carolien Barger
Petra van Eijndthoven
Marie-José Lubbers (di, do)
Chantal Eijndhoven
Sandra van Dijk - onderbouw
Donny Mulder - bovenbouw
Gemma Lamers (di, do)
Gerard Brughuis (di- en vr.ochtend)
Petra van Eijndthoven
Sandra van Dijk
Dieke Keverling Buisman
Ryan Asscheman
Jonna de Keijzer
Jeroen Fiselier
Chantal Eijndhoven
Ryan Asscheman
Petra van Eijndthoven
Mirjam Rouw
Tessa de Kuijer
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Managementteam
Het managementteam bestaat uit de directeur, teamleider en intern begeleider. Zij vormen
de dagelijkse leiding van de school.

Intern begeleider
De intern begeleider volgt samen met de leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen en
ondersteunt, coacht en adviseert de leerkracht wanneer dit nodig is. Veelal is de intern
begeleider op de achtergrond betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen en voert de
leerkracht gesprekken met de ouders. Het kan echter ook voorkomen dat de leerkracht
samen met de intern begeleider in gesprek gaat met ouders om te kijken wat er nodig is om
aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen.

Anti-pest coördinator
Op school hebben wij een gedragsspecialist tevens anti-pest coördinator die:
● fungeert als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van het anti-pestbeleid;
● een actieve bijdrage levert aan een sociaal veilig schoolklimaat, door het geven van
voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten;
● fungeert als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid;
● het anti-pestbeleid van de school coördineert.
De taken van de anti-pest coördinator liggen verankerd in de stuurgroep van de Vreedzame
School en worden uitgevoerd door een gedragsspecialist. De anti-pestcoördinator is anders
dan de vertrouwenspersoon zoals deze in de klachtenregeling wordt beschreven.
Stagiaires
Vanuit de stichting Trinamiek is een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool Utrecht
in het kader van de begeleiding van PABO studenten van kracht. Wij zijn een gecertificeerde
opleidingsschool en bieden vele studenten de mogelijkheid om het werken met leerlingen in
praktijk te brengen. Naast PABO stagiaires hebben wij ook zeer regelmatig onderwijsassistenten snuffelstagiaires.
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
Wij gaan altijd actief op zoek naar vervanging voor onze leerkrachten. Hierbij werken wij
samen met Transvita, een grote invalpool. Meestal lossen wij het echter op binnen ons team.
In geval van nood zullen leerlingen over andere leerjaren worden verdeeld, gebruikmakend
van een noodprogramma. In extreme gevallen kan het voorkomen dat kinderen naar huis
worden gestuurd. In het geval dat kinderen thuis niet terecht kunnen, worden zij door de
school opgevangen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

De GMR behartigt het gemeenschappelijk belang voor alle scholen binnen de stichting
Trinamiek. De GMR denkt mee met het College van Bestuur van Trinamiek, over het te voeren
stichtingsbrede beleid. De GMR bestaat uit gelijke aantallen ouders en leerkrachten die
beide vanuit eigen perspectief en verantwoording adviseren, dan wel instemmen. In de GMR
hebben 8 leden zitting waarvan 4 ouders en 4 personeelsleden van verschillende scholen
van Trinamiek. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR advies- dan wel
instemmingsrecht. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar waarbij in elk geval jaarlijks
de begroting en de formatie worden besproken.
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Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de ouders en het personeel op
onze school. Ze adviseert over en stemt in met het beleid van de school. Het is de ‘formele’
gesprekspartner van de schooldirectie; dit is wettelijk verplicht. De MR bestaat uit drie
leerkrachten en drie ouders/verzorgers. De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar en kan
daarna met nog eens drie jaar worden verlengd. De MR adviseert over en stemt in met het
beleid van de school. Vergaderingen zijn openbaar.
De samenstelling van de MR 2021-2022 is als volgt:
Oudergeleding
Tobias Noordhof
Mark Peeters
Richard Reijerse
Jenneke de Wit
Personeelsgeleding
Chantal Eijndhoven
Mirjam Rouw
Sandra van Dijk

Functie
Voorzitter

Secretaris

Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit ouders en een teamlid. Zij coördineren diverse activiteiten en
ondersteunen bij grote activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, schoolreisje etc.. De
OR is een uitvoerend orgaan en heeft geen rol in het beleid, maar zorgen voor vele mooie
activiteiten op school voor de leerlingen.
De samenstelling van de OR 2021-2022 is als volgt:
OR leden
Gabriella Kemkes
Margot den Hartog
Merelyn Spée
Sandra Althof
Suzanne Borgstein
Rianne Dunsbergen
Kitty Kranenburg
Inge Oostrom
Saskia van Oostrum
Mariët Rijkse
Sharon de Ruwe
Judith Willems
Jessica van Engelen

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Leerkracht contactpersoon team
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Vrijwillige Ouderbijdrage
De ouderraad van de school vraagt een vrijwillige bijdrage. Deze ouderbijdrage wordt
besteed aan diverse festiviteiten en activiteiten voor de kinderen gedurende het schooljaar.
Wij sluiten geen leerlingen buiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of
willen betalen. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens
de eerste vergadering van de ouderraad in het nieuwe schooljaar. De penningmeester
brengt tijdens deze vergadering verslag uit over de besteding van de ontvangen
ouderbijdragen van het afgelopen schooljaar.
Ouders kunnen bij de penningmeester van de ouderraad informatie verkrijgen met
betrekking tot de begroting en de uitgaven.
De medezeggenschapsraad verleent
instemming aan de hoogte van de ouderbijdrage.
Voor het schoolzwemmen van groep 4 en 5 (om het jaar) en het schoolkamp van groep 8
wordt een aparte vrijwillige bijdrage gevraagd.
Voetbal, schoolreisjes, dat is toch luxe?
Stichting Leergeld vindt van niet, want elk schoolgaand kind moet mee kunnen doen aan
sport, cultuur en andere activiteiten ongeacht het inkomen van de ouders.
Ouders met een inkomen minder dan 125% van de bijstandsnorm kunnen daarom een
beroep doen op Stichting Leergeld. Gezinnen met een U-pas, in de schuldhulpverlening of
ZZP’ers met een laag inkomen kunnen voor hun kinderen tussen de 4 en de 18 jaar een
aanvraag doen bij Stichting Leergeld voor bijvoorbeeld sportkleding, schoolreisje, zwemles,
een bijdrage voor een fiets vanaf groep 7 of computer voor scholieren in het voortgezet
onderwijs. Meer informatie vindt u op: www.leergeld.nl.
Daarnaast bestaat er een U-Pas regeling. Als je in het bezit bent van een U-pas is het mogelijk
om daar de vrijwillige ouderbijdrage van te betalen. Hiervoor ontvangen wij graag, liefst aan
het begin van het schooljaar, een kopie van de U-pas. Deze kan worden ingeleverd bij de
administratie.

De leerlingenraad

Naast de mening van een ouder is de mening van een kind net zo belangrijk. Daarom heeft
de Agnesschool gekozen voor een leerlingenraad. Dit is een raad, die meedenkt met de
school vanuit de belangen van het kind. Vanaf groep 5 t/m 8 mogen kinderen zich
aanmelden voor deze raad. Uit elke groep twee kinderen. De leerlingen die in de
leerlingenraad willen, presenteren een zelfbedacht ‘programma’ aan de groep.
Alle leerlingen mogen stemmen op de leerling waarvan zij vinden dat die de beste
voorstellen heeft, zich het beste presenteert, het beste de vragen kan beantwoorden en het
beste kan uitleggen wat hij of zij bedoelt. De kinderen die in de leerlingenraad komen,
worden democratisch gekozen en elk jaar worden er weer nieuwe verkiezingen gehouden.
De leerlingenraad vergadert 5 à 6 keer per jaar. Ze inventariseren wat er leeft en nemen dit
mee in het gezamenlijke overleg. Alles wordt uitvoerig besproken en beargumenteerd. De
ideeën waar overeenstemming over wordt bereikt, wordt als voorstel naar de leerkrachten
teruggekoppeld. Zo heeft de leerlingenraad al een pingpong tafel, vernieuwde toiletten en
een boekenmarkt gerealiseerd.
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3. Organisatie van het onderwijs
De Agnesschool is een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar, die onderverdeeld
is in drie groepen 1-2, één groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De kleutergroepen zijn heterogeen van
samenstelling, dat wil zeggen dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. De
leerlingen zijn evenredig over de parallelgroepen verdeeld. Instroom van kleuters, die vier
jaar zijn geworden en tot de school mogen worden toegelaten, worden over de drie
groepen verdeeld. Op de Agnesschool gaat onze voorkeur uit naar het creëren van
heterogene groepen voor de groepen 1, 2 en homogene groepen vanaf groep 3.
Uitgangspunt is: Waar komt de gemiddelde leerling het beste tot zijn of haar recht? De totale
onderwijsbehoefte staat centraal. Leerlingenaantallen zijn sturend maar niet leidend. Op
basis van de professionaliteit van het team, met als eindverantwoordelijke de directeur,
worden de groepen samengesteld.
Daarnaast is er aandacht voor groepsdoorbrekende activiteiten daar waar wenselijk.
Bijvoorbeeld op het gebied van cultuureducatie in de vorm van ateliers, out of the box, leren
lezen of het hoekenwerk met groep 1 en 2 gecombineerd.

Doelen van het onderwijs
Het kind dient zich de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken, niet
alleen met betrekking tot de verstandelijke ontwikkeling, maar ook op het gebied van de
sociaal-emotionele, zintuiglijke, lichamelijke, expressieve en spraak- en taalontwikkeling.
Om dit te bereiken:
● zijn de door de overheid omschreven kerndoelen door de school integraal
overgenomen;
● wordt de ontwikkeling van het kind zodanig gevolgd, dat het mogelijk is onderwijs op
maat te leveren:
- leerlingen krijgen, indien noodzakelijk een eigen leerprogramma aangeboden,
dat aansluit bij de behoeften van dat kind;
- een uitgebreid zorgsysteem staat borg voor adequate hulp aan leerlingen
die extra behoeften hebben;
- in principe blijft niemand zitten. Echter in overleg met ouders en (externe) deskundigen
kan het besluit worden genomen de periode op school te verlengen (het ‘oude’
zittenblijven), dan wel te verkorten (een groep overslaan). In beide gevallen wordt dit
zorgvuldig en in samenspraak met ouders gedaan.
● wordt er gewerkt volgens het model basisstof – herhalingsstof – verrijkingsstof, waarbij er
voor de leerlingen die zich aan deze stof onvoldoende kunnen ontwikkelen, extra
materiaal voorhanden is in de school;
● wordt leerlingen geleerd zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor het
eigen leerproces;
● wordt er voor excellente leerlingen, kinderen die meer uitdaging nodig hebben, gewerkt
met een aanvullend programma welke met name in de groep plaatsvindt. Daarnaast
kennen wij ‘out of the box’ groepjes buiten de groep.

Bovenal boeiend onderwijs zodat ieder kind met plezier naar school gaat
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Voorbereidend leren
In groep 1 en 2 wordt er gewerkt aan de hand van thema’s en projecten.
Hierbij gebruiken we de methode Kleuterplein van Malmberg. In deze methode komt taal,
rekenen, wereldoriëntatie, gym, drama, muziek, tekenen en beeldende vorming op
spelenderwijs aan bod. Dit spelend werken start vanuit de kring met behulp van het kiesbord.
De kinderen kiezen voor een bepaalde activiteit, zoals b.v. poppenhoek, bouwhoek en
leeshoek enz. De leerkracht noteert waarmee de kinderen spelen en probeert geleidelijk aan
de activiteit te sturen. Voor groep 2 wordt de sturende rol van de leerkracht steeds groter.
Gerichte activiteiten, waarin aan een groepje kinderen iets nieuws wordt aangeleerd komt
steeds vaker voor.
De activiteiten in groep 1 en 2 zijn voorbereidingen op het leren lezen, rekenen en schrijven in
groep 3. Vanaf groep 2 wordt er op school gewerkt met een weektaak. De kinderen krijgen
meerdere opdrachten die zij zelfstandig kunnen inplannen gedurende de week. Er wordt
hierdoor gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
In groep 2 wordt besproken of de kinderen al toe zijn aan groep 3. Het leerlingvolgsysteem
wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind
hieraan toe is.
Een uitgebreid leerlingvolgsysteem, bestaande uit observaties en de methode Kijk, moet
ervoor waken dat de kinderen zich op allerlei gebieden blijven ontwikkelen. Zo wordt de
sociaal-emotionele, de cognitieve, het zintuiglijke en lichamelijke, de expressieve en de
spraak- en taalontwikkeling gevolgd.

Lezen en Taal
In groep 3 werken we met Lijn 3 van Malmberg,
waarbij de kinderen op reis worden genomen door
leesstad. De reis gaat langs 12 bushaltes (thema’s).
Daar leren ze niet alleen letters en woorden maar ook
over de wereld om hen heen.
In Lijn 3 staat de letter centraal zodat ze snel letters
kunnen herkennen en nieuwe woorden kunnen lezen.
Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode
STAAL van Malmberg. Deze methode sluit perfect aan
bij de lesstof van groep 3. Het combineert spelling en taal.
Door de boeiende en actuele thema’s leren leerlingen op een betekenisvolle manier alle
aspecten van het taalonderwijs.
Door het werken met afwisselende materialen
als samenleesboeken, leeskaarten,
werkboeken en
leessoftware ontwikkelen leerlingen leesplezier. Daarnaast lezen we
groepsoverstijgend. Leerlingen van groep 6 lezen bijvoorbeeld de kleuters voor uit een
prentenboek. Groep 8 leest met een groep 3 leerling.
We doen mee met de nationale voorleeswedstrijd, kinderboekenweek en we hebben een
goed gevulde actuele schoolbibliotheek met een echt uitleensysteem.

Rekenen
Vanaf groep 3 werken we met de methode Wereld in Getallen van Malmberg.
Na het volgen van een klassikale instructie gaat ieder kind op zijn niveau aan de slag om de
stof in te oefenen.
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Na elk blok volgt er een toets waarbij herhalings- en verrijkingsstof gemaakt kan worden. Er
wordt gewerkt met een rekenweektaak waarbij de kinderen zelfstandig de stof nogmaals
extra kunnen oefenen.
Naast de heldere uitleg van de methode maken we gebruik van Met Sprongen Vooruit. Op
een coöperatieve manier wordt hierbij de lesstof eigen gemaakt.

Engels
Vanaf groep 1 maken de leerlingen op een speelse manier kennis met de Engelse taal met
behulp van de methode Kids van Holmwoods. In groep 5 starten we met Tweens van
Holmwoods. Zo hebben we een doorgaande lijn t/m groep 8. Doordat we al vanaf groep 1
starten met Engels merken we dat de leerlingen vrijer worden in het praten. De
woordenschat wordt vergroot en de leerlingen vinden het boeiend. De aansluiting met het
middelbare onderwijs is beter.

Bewegingsonderwijs en zwemles
Groep 1/2 maakt regelmatig gebruik van de speelzaal op school. Hier doen ze spelletjes met
en zonder materialen, zang- en tikspelletjes. Daarnaast gaan de kinderen elke dag naar
buiten om te spelen.
De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week in ‘De Oever’ naast de school. Gymkleding
met goede schoenen is hierbij verplicht. Bij lekker weer maken we gebruik van de
hockeyvelden.
De groepen 4 en 5 hebben een half jaar zwemles. Voor die groep vervalt dan een gymles.
De kosten voor het schoolzwemmen zijn per half jaar 20 euro.

Wereldoriëntatie
Vanaf groep 3 werken we met de methode Naut, Meander en Brandaan van Malmberg.
In groep 3 en 4 wordt dit geïntegreerd gegeven. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen voor het
eerst apart Natuur en Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. De kinderen doen kennis op
maar leren ook belangrijke 21e eeuwse vaardigheden als kritisch- en creatief denken,
oplossingen zoeken en informatie zoeken.

Schrijven
In groep 3 wordt er gestart met de methode Klinkers van Malmberg.
Hier leren de leerlingen voor het eerst de ‘kleine’ letters en cijfers schrijven. Er worden niet
alleen schrijfoefeningen gedaan, maar ook motorische activiteiten om de arm-, hand-, en
vingermotoriek te bevorderen.
In groep 3 en 4 wordt er met een potlood geschreven. In groep 5 leren de leerlingen voor het
eerst om met een balpen te schrijven. In de bovenbouw ontwikkelen de kinderen hun eigen
handschrift.

Levensbeschouwing
Door middel van de methode Trefwoord leren we de kinderen aan de hand van eigentijdse
verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.
Het schooljaar starten we in de Basiliek met een startviering. Kerst en Pasen vieren we ook in
de Basiliek. Daarnaast hebben we op school per bouw ook twee vieringen.
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Verkeer
Voor de verkeerslessen maken we gebruik van de materialen van Veilig Verkeer Nederland.
Daarnaast organiseren we door het jaar heen allerlei activiteiten om de kinderen te laten
oefenen met alledaagse situaties. Zo oefenen we bijvoorbeeld de dode hoek, oversteken en
fietsen. Een aantal leerlingen van de bovenbouw worden ook opgeleid tot klaarover.

Urenverdeling
De urenverdeling van de vakken kan globaal als volgt worden weergegeven.

Groep / Vak

1-2

3

4

5

6

7

8

Taal en lezen

5 - 8 uur

8 uur

8 uur

8.15 uur

8 uur

8 uur

8 uur

Rekenen

5 - 8 uur

6 uur

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Natuur en techniek

0.30

1 uur

1 uur

0.45 uur

0.45 uur

0.45 uur

0.45 uur

Geschiedenis

nvt

nvt

nvt

0.45 uur

0.45 uur

0.45 uur

0.45 uur

Aardrijkskunde

nvt

nvt

nvt

0.45 uur

0.45 uur

0.45 uur

0.45 uur

Expressie

4 uur

2 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Bewegingsonderwijs

5 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Godsdienst onderwijs

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Schrijven

nvt

1 uur

1 uur

0.30 uur

0.30 uur

0.30 uur

0.30 uur

Verkeer

nvt

nvt

nvt

0.30 uur

0.30 uur

0.30 uur

0.30 uur

Vreedzame school

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Engels

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1.30 uur

1.30 uur

Overig (extra tijd)

nvt

1 uur

1 uur

1 uur

1.45 uur

1.45 uur

1.45 uur

Maar leerlingen leren meer….
Leerlingen leren op school meer dan taal en rekenen alleen. Toerusting van leerlingen om op
zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen is een taak die het onderwijs sinds lange tijd
vervult. De laatste jaren zien we een toename in aandacht voor dit onderwerp. Bezorgdheid
over verruwing en geweld, over onverdraagzaamheid en over het afbrokkelen van
maatschappelijke samenhang spelen daarbij een rol. Wij vinden het belangrijk dat onze
school een positieve bijdrage levert aan het bevorderen van actief burgerschap en de
sociale integratie van leerlingen.
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De Vreedzame School
Wij zijn trots omdat wij een vreedzame school zijn. Dit programma levert een bijdrage aan
een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Jullie als
ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een
maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet
alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale
vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop
voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen
de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Het
programma van De Vreedzame School leert de kinderen om op een
positieve manier met elkaar om te gaan, ook in de vrije momenten
zoals in pauzes. In de pauze lopen door ons zelf twee opgeleide
mediatoren (leerlingen uit groep 6 t/m 8) buiten om kleine conflicten
tussen kinderen te voorkomen of op te lossen. Verder leren de kinderen
op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan
de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de
leerlingen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan
worden. De Vreedzame school is meer dan een methode maar ook een manier van denken
waaruit wij lesgeven. Wij staan voor een positieve pedagogische aanpak voor alle leerlingen.

Actief burgerschap en sociale integratie
Naast de Vreedzame School zijn er nog meer activiteiten binnen onze school gericht op
actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en
het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan
te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of
culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname
aan de maatschappij, haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van
de Nederlandse cultuur. Binnen onze school worden de volgende activiteiten binnen het
thema ‘sociale veiligheid, actief burgerschap en sociale integratie’ uitgevoerd:
● Een omgangsprotocol
● Een internetprotocol
● Kennis en toepassing van de methode Taakspel voor diverse groepen indien wenselijk
● Methode Trefwoord
● Protocol “Omgaan met de dood”
● School tv weekjournaal en gesprekken n.a.v. programma en krant
● Project “Met hart en ziel” voor groep 7 en 8
● Bezoek aan gebedshuizen in IJsselstein door groep 7 en 8
● Anne Frank krant voor groep 7 en 8
● Bijdrage aan de 4-mei herdenkingsviering in de gemeente met alle basisscholen in
het kader van de regeling: ‘Adopteer een monument’, voor groep 7 en 8
● Deelname aan een vrijheidsfestival met de groepen 8 en het VO in de gemeente.
● Jaarlijks rond 4 mei een bijeenkomst en tentoonstelling bij de plaquette in de hal van
de school voor de midden- en bovenbouw
● Gastlessen door het Platform gehandicapten voor groep 7
● Actie zwerfvuil i.s.m. wijkcomité IJsselveld voor groep 5
● Een leerlingenraad met deelnemers uit de groepen 5 t/m 8
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Cultuur Profiel School
Cultuureducatie vinden wij broodnodig voor onze leerlingen en
daarom zijn wij ook een officiële Cultuur Profiel School. Voor bijna
alle culturele vakken gebruiken wij methoden. Daarnaast hebben
wij groep overstijgende ateliers.
In deze ateliers gaan de
leerlingen gedurende een aantal lesblokken van 6 weken met een
onderwerp aan de slag. Bijvoorbeeld het uitwerken van een dans,
muziekstuk, drama, textiele werkvormen enz. Na 5 weken wordt dit
op de cultuurmiddag gepresenteerd aan de ouders. Doordat er
langere tijd gewerkt wordt aan een onderwerp kan er verdieping
plaatsvinden.
Tenslotte volgen de leerlingen het Kunst- en Cultuurprogramma
van Kunst Centraal.
Door veel aandacht te besteden aan Cultuureducatie stimuleren wij:
-

-

betrokkenheid bij de samenleving;
dat leerlingen een andere ‘taal ‘ gaan spreken waardoor onvermoede talenten
boven kunnen komen en zo worden uitgedaagd hun talenten op kunstzinnig
gebied te ontwikkelen;
leerlingen creatief te laten denken zodat het flexibele en innovatieve mensen
worden, voorbereid op de toekomst;
dat creativiteit kennis geeft en kennis geeft creativiteit.

Out-of-the-box
Sommige kinderen vragen extra uitdaging op rekengebied (rekenslim), andere kinderen
weer op taalgebied (taalslim) of spellinggebied (spellingslim). Er zijn ook kinderen die op elk
gebied extra uitdaging nodig hebben. Wij noemen dit Out of the box werken.
Elke groep heeft out of the box materiaal in de klas staan. Dit zijn materialen die verrijking
bieden. Dit kan op allerlei verschillende gebieden zijn zoals geschiedenis, natuur, techniek of
aardrijkskunde. Deze opdrachten hebben als doel het leren leren, leren denken en leren voor
het leven te bevorderen.
Naast extra aanbod in de klas hebben we op dinsdag een inloopuur. Kinderen uit alle
groepen kunnen met hun extra werk tijdens het inloopuur vragen stellen aan onze excellente
leerlingen begeleider.
Op vrijdagmorgen is er ook een aanbod voor de excellente leerlingen buiten de klas. Hier
wordt samen en individueel gewerkt aan projecten.

Talentklas
Elk kind heeft een talent. Bij de talentklas kijken we naar een creatief talent. Zo doen we
projecten waar schilderen, kleien, borduren enz. centraal staat. Een project duurt ongeveer 4
weken. Bij elk project kunnen er weer andere kinderen meedoen uit groep 1 t/m 4 uitgekozen
door de groepsleerkracht.
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Bijzondere activiteiten in en buiten de school
De volgende (feest)dagen worden in de loop van het schooljaar “gevierd”:
● Start van het schooljaar, een viering in de kerk
● Kinderboekenweek
● Sinterklaas
● Advent en Kerstmis
● Carnaval
● Pasen
● Schoolproject (niet ieder jaar)
● Themaweek: Verkeer, Wetenschap & Techniek, English, Mediamaster
● Excursies: In de onderbouw sluit een excursie meestal aan op een thema dat behandeld
is. In de midden- en bovenbouw zijn de excursies vaak gekoppeld aan een
wereldoriëntatie- en/of cultureel onderwerp.
● Schoolkamp: Groep 8 gaat ieder jaar enkele dagen op kamp. Daarvoor wordt een
aparte bijdrage gevraagd.
● Schoolreisje: Om het jaar voor de groepen 1 t/m 8, het andere jaar is er een educatief
uitje.
● Sportactiviteiten: Onder schooltijd worden binnen- en buiten sportdagen
georganiseerd, waaraan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 meedoen.
Eens per jaar wordt door de sportcommissie van de basisscholen in IJsselstein een
schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Hieraan kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8
deelnemen. De school doet ook jaarlijks aan de avondvierdaagse mee. Onder
begeleiding en verantwoording van hun eigen ouders. De ouderraad organiseert de
avondvierdaagse.
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Diverse schoolzaken
Hoofdluis

-

Een probleem dat hardnekkig is en moeilijk te bestrijden als niet een ieder daar actief aan
meewerkt. Om hoofdluis de baas te blijven, hanteren wij de volgende maatregel: Na iedere
vakantie en bij melding van een ouder worden de kinderen gecontroleerd door ouders op
de aanwezigheid van hoofdluis. Bij een tussentijdse melding door een ouder worden de
groepen van alle kinderen binnen het gezin, een dag na melding, gecontroleerd. Na één
week vindt er nog een nacontrole plaats.
Het spreekt voor zich dat de privacy van de kinderen met hoofdluis is gewaarborgd. Bij
hoofdluis hanteren wij de volgende afspraken:
Bij hoofdluis geconstateerd tijdens controle => : dit wordt gemeld aan de groepsleerkracht
deze zal de desbetreffende ouder(s) op de hoogte brengen.
Bij hoofdluis geconstateerd thuis: dan graag de groepsleerkracht hiervan op de hoogte
stellen zodat hij/zij de luizenbrigade kan activeren.
Bij het constateren van hoofdluis wordt door de groepsleerkracht een e-mail gestuurd naar
alle ouders uit de groep, met het verzoek aan ouders hun kinderen goed te controleren op
luis. Op deze manier vertrouwen wij erop samen met jullie, het hoofdluis probleem de baas te
blijven. We werken met de hoofdluiscontrole volgens richtlijnen van de GGD.
Voor vragen over wat te doen bij hoofdluis kunnen jullie altijd kijken op de site van het RIVM.
www.rivm.nl/onderwerpen/Hoofdluis

Schoolplan en schoolgids
Het schoolplan is een wettelijk document waarin wij de visie op onderwijs en doelstellingen
hebben vastgelegd. Willen jullie inzage in het schoolplan, dan kunnen jullie contact
opnemen met de directie. De schoolgids, een verkorte versie van het schoolplan, is bestemd
voor ouders en heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. De gids wordt jaarlijks
herzien en uitgereikt aan ouders/verzorgers bij inschrijving van nieuwe leerlingen, bestuur en
inspectie. Tevens vinden jullie deze gids op onze website.

Schooltijden
Wij hanteren het vijf gelijke dagen model met continurooster. D.w.z. dat alle kinderen van
8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. Alle kinderen lunchen op school met de leerkracht.
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. Om 8.30 uur starten de lessen.
Ouders verlaten de school zo spoedig mogelijk. Om 14.00 uur gaan alle kinderen naar huis.
Het team heeft pauze van 14.15 tot 14.45 uur, omdat ze zelf met de leerlingen overblijven.

Sponsoring
Wij zijn als school blij met alle (financiële) hulp van derden. Wij kunnen echter geen
(financiële) hulp aannemen als er sprake is van belangenverstrengeling of als er van ons een
tegenprestatie wordt verlangd, die op enigerlei wijze van invloed zou kunnen zijn op onze
leerlingen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige
taak en doelstelling van de school. Sponsoring kan een actieve bijdrage leveren aan een
betere uitrusting van de school en kwaliteitsverhoging van het onderwijs. Op onze school is
een sponsorcommissie, waarin team en ouders zijn vertegenwoordigd. De
verantwoordelijkheid
van
sponsoring
ligt
bij
het
bevoegd
gezag en de
medezeggenschapsraad. Zie ook https://trinamiek.nl/over-trinamiek/regelingen/
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Met klachten over de eventuele inhoud van de sponsoring, kun je je wenden tot de Reclame
Code Commissie. Als het gaat om iets anders, dan kunnen jullie terecht bij de
contactpersoon en /of klachtencommissie.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid staat op onze school hoog in het vaandel. De school staat langs een
drukke, doorgaande weg. Om te zorgen dat ieder veilig naar school kan komen en
weggaan, hebben team, MR en OR zich vanaf 1976, het jaar dat de school op de Zomerdijk
startte, ingespannen om de verkeerssituatie te verbeteren.
Fietsen
Leerlingen mogen met de fiets naar school. De fietsen kunnen in de fietsenstalling achter de
school geplaatst worden. Zij staan daar op eigen risico. Er mag niet gefietst worden op het
trottoir, toegangspad en schoolplein.
Parkeren
De leerlingen kunnen met de auto naar of van school gebracht of gehaald worden. Graag
parkeren op de grote parkeerplaats in de parkeervakken en de oprit vrijhouden. Het laten
uitstappen van de kinderen voor de school kan gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties
opleveren en is dus niet gewenst.
Verkeersbrigade
Al meer dan 30 jaar is er een verkeersbrigade actief en wordt de oversteekplaats bij de
school dagelijks door verkeersbrigadiers beveiligd. De verkeersbrigade bestaat uit een groep
enthousiaste ouders, aangevuld met leerlingen uit groep 8 die er voor zorgen dat de
kinderen veilig kunnen oversteken.
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4. De juiste plek voor uw kind
Nieuwe leerlingen
Ieder kind is bij ons op school van harte welkom. Dit is ons uitgangspunt!
Bij de komst van nieuwe leerlingen vinden wij het van belang dat ouder(s) goed
geïnformeerd worden. Deze schoolgids levert de nodige informatie op. Een rondleiding bij
ons op school maakt het geheel compleet. Graag maakt de schoolleiding voor jullie en jullie
kind (eren) tijd vrij om ‘de school in bedrijf’ te laten zien. Zo kunnen jullie zelf de sfeer komen
proeven. Wanneer jullie kiezen voor de Agnesschool kunnen jullie het inschrijfformulier digitaal
invullen en retourneren. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangen jullie van ons een
bevestiging. Ongeveer 3 tot 6 maanden voor de start bij ons op school ontvangen jullie een
‘vragenlijst nieuwe leerlingen’. Wij vragen jullie deze zorgvuldig in te vullen en te retourneren.
Wij vinden betrokkenheid en samenwerking met ouders erg belangrijk en zo leren wij jullie
kind alvast wat beter kennen. Jullie zijn tenslotte de ouder en ervaringsdeskundige als het om
jullie kind gaat.
Na de aanmelding van jullie kind, als het een vierjarige kleuter betreft, neemt de
groepsleerkracht uiterlijk vier weken voordat jullie kind vier jaar wordt, contact met jullie op. Er
worden dan afspraken gemaakt over ‘wendagen’. In totaal hebben wij vijf ‘wendagen’.
Zodra jullie kind vier jaar is geworden, wordt het ingeschreven en op de school toegelaten.
Jullie ontvangen dan een welkomstboekje, waarin jullie antwoord vinden op een paar eerste
praktische vragen. Op deze wijze hopen wij dat ouders zich snel op onze school thuis voelen.

Tussentijdse instroom
Voor de kinderen ouder dan 4 jaar die tijdens het schooljaar instromen in één van onze
groepen, geldt dezelfde procedure. Met de vorige school wordt altijd contact opgenomen
om informatie uit te wisselen om te bekijken of onze school aansluit bij de onderwijsbehoeften
van het kind. Naast de leerkracht onderhoudt de intern begeleider het contact met de
vorige school, om samen zorg te dragen voor een soepele overgang.

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat wij op de Agnesschool passend onderwijs bieden voor alle
kinderen door aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften. Door boeiend onderwijs te geven en
uitgedaagd te worden om te leren, kunnen kinderen zich verder ontwikkelen. Passend
onderwijs begint in de groep bij de leerkracht en de intern begeleider heeft hierin een
ondersteunende coachende rol.
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Basisaanbod
Alle scholen bieden een basis onderwijsaanbod, daar hoort ook ondersteuning bij. De
leerkrachten bij ons op school kunnen deze (basis)ondersteuning bieden. Kijkend naar de
onderwijsbehoeften van het kind zullen er altijd keuzes gemaakt worden, wat betreft de
mogelijkheden in de groep en in de school.

Werken in subgroepen
In de groepen heb je met verschillende onderwijsbehoeften van kinderen te maken. Niet alle
kinderen leren op dezelfde manier en zitten op hetzelfde niveau.
Het ene kind heeft bijvoorbeeld meer instructie nodig dan het andere kind. Om aan deze en
andere onderwijsbehoeften tegemoet te komen, werken wij bij een aantal vakken met 3
subgroepen. Per subgroep wordt bekeken hoe wij het beste de leerstof kunnen aanbieden,
zodat dit aansluit bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Met enige regelmaat
bespreken de leerkrachten het werken in subgroepen, om met en van elkaar te leren.

Volgen van de ontwikkeling
Het leerlingvolgsysteem PARNASSYS
Om de leerlingen goed te kunnen volgen, houden wij van iedere leerling een digitaal dossier
bij in ParnasSys. Hierin staan gegevens over het gezin, afspraken met ouders/verzorgers,
eventuele handelingsplannen (werkwijze voor een speciale aanpak), observaties,
toetsgegevens (niet-methodetoetsen van CITO en methodetoetsen), gespreks- en
onderzoeksverslagen en rapportage gegevens. Door het bijhouden van de ontwikkelingen
van de leerlingen in een leerlingvolgsysteem kunnen wij de vorderingen van een kind vanaf
de komst hier op school tot aan groep 8 goed volgen. Dit leerlingdossier is voor de
ouders/verzorgers van de leerling ter inzage. Om hier digitaal in te kunnen, ontvangt iedere
ouder persoonlijke inloggegevens.

Instrumenten
Op de Agnesschool volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen op verschillende gebieden
en gebruiken daarvoor de volgende instrumenten.
Groep 1 + 2
KIJK!:

Groep 3
Cito:

Sociogram:

Een observatie/registratiesysteem waarbij de ontwikkeling van de leerlingen
op cognitieve, motorisch en sociaal - emotioneel gebied gevolgd wordt.
(registratie 2x per jaar)
Technisch lezen: DMT en AVI (afname 2x per jaar)
Rekenen (afname 2x per jaar)
Spelling (afname 2x per jaar)
Een instrument om te bekijken hoe de verhoudingen zijn tussen leerlingen
onderling in de groep. Daarnaast wordt er een vragenlijst afgenomen, die
betrekking heeft op het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling.
(afname 2x per jaar)
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Groep 4
Cito:

Sociogram:

Technisch lezen: DMT en AVI (afname 2x per jaar)
Rekenen (afname 2x per jaar)
Spelling (afname 2x per jaar)
Een instrument om te bekijken hoe de verhoudingen zijn tussen leerlingen
onderling in de groep. Daarnaast wordt er een vragenlijst afgenomen, die
betrekking heeft op het sociaal- emotioneel welbevinden van de leerling.
(afname 2x per jaar)

Groep 5 t/m 8
Cito:
Technisch lezen: DMT en AVI (afname 2x per jaar)
Rekenen (afname 2x per jaar)
Spelling (afname 2x per jaar)
Begrijpend lezen (afname 2x per jaar)
Sociogram:
Een instrument om te bekijken hoe de verhoudingen zijn tussen leerlingen
onderling in de groep. Daarnaast wordt er een vragenlijst afgenomen, die
betrekking heeft op het sociaal- emotioneel welbevinden van de leerling.
(afname 2x per jaar)

Rapporten
In de groepen 1 en 2 worden de meeste gegevens door middel van observaties verkregen.
Een nauwgezet leerlingvolgsysteem KIJK! zorgt ervoor, dat alle facetten van de ontwikkeling
van het kind aan bod komen. Zo wordt het kind gevolgd op het terrein van de
sociaal-emotionele, de cognitieve (het weten), de zintuiglijke en lichamelijke, de expressieve
en de spraak- en taalontwikkeling. Deze bevindingen worden besproken met ouders.
In de groepen 3 t/m 8 kunnen 2x per jaar de rapportgegevens van het kind via ParnasSys
ingezien worden. De gegevens voor dit rapport worden verzameld door observaties,
werkhouding en door het afnemen van methodetoetsen en niet-methodetoetsen. Het
rapport wordt met kinderen en ouders besproken.

Overdracht
De overdracht van de gegevens over de leerlingen vindt op verschillende manieren plaats:
1. Tijdens vastgestelde overlegmomenten met de intern begeleider worden de
leerlingen besproken, hun ontwikkeling en onderwijsbehoeften.
2. Tijdens overdrachtsgesprekken worden alle leerlingen met de groepsleerkracht van
het volgend schooljaar besproken. Zodat de volgende leerkracht weet wat de
onderwijsbehoeften zijn en hierop kan aansluiten.
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Overgang voortgezet onderwijs
Het kind is gebaat bij de juiste keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. De
leerkracht van groep 8 vervult een belangrijke rol in de informatievoorziening naar de ouders
om een verantwoorde keuze mogelijk te maken. Tijdens een speciale informatieavond
hierover, worden jullie als ouders geïnformeerd. Jullie worden daarnaast voorzien van de
laatste schriftelijke informatie, die jullie nodig hebben. Met eventuele vragen kunnen jullie bij
de groepsleerkracht terecht. Hij/zij zal jullie de weg wijzen in de voor jullie mogelijk nog
onbekende wereld van het voortgezet onderwijs. In januari vindt er een adviesgesprek
plaats, waarin jullie tezamen met de groepsleerkracht bespreken welke keuze voor een
school voor voortgezet onderwijs voor jullie kind het beste zal zijn. Er wordt dan o.a. gekeken
naar de toetsresultaten op de methodetoetsen en de niet-methodetoetsen (Cito toetsen
vanaf groep 6), inzet, motivatie en sociaal-emotionele cognitieve groei.
Verder nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de Eindtoets basisonderwijs.
De toets levert informatie op die scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gebruiken bij de
klassenindeling.
Een toelatingscommissie bepaalt uiteindelijk per school aan de hand van het gegeven
advies van de basisschool, de toets resultaten van de Cito ( vanaf groep 6), inzet, motivatie,
sociaal- emotionele en cognitieve groei of het kind wordt toegelaten op de school naar
keuze. Sommige scholen werken met een loting.

Uitstroom
De school is verplicht informatie over de resultaten van het onderwijs te verstrekken. Wij zullen
aan deze verplichting voldoen, ook al hebben we zo onze bedenkingen. Wij zijn namelijk
bevreesd, dat cijfers belangrijker gaan worden dan de weg die bewandeld wordt om die
cijfers te behalen. Niet alleen het eindresultaat telt voor ons team, maar vooral ook de wijze
waarop dat eindresultaat is behaald. Belangrijk vinden wij dat onze kwaliteit van onderwijs in
al haar facetten van een uitstekend niveau zijn.
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5. School, thuis en de omgeving
Het belang van ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk om goede contacten met alle ouders te hebben in het belang van
het kind. Als het kind jong is, is dit contact vanzelfsprekender, omdat jullie meestal jullie kind
zelf naar school brengen en halen. Als jullie kind ouder is, bestaat er altijd de mogelijkheid om
na schooltijd de leerkracht te spreken. Wij hechten hier veel waarde aan, omdat wij het
belangrijk vinden dat school- en thuissituatie goed op elkaar aansluiten. Hebben jullie
vragen, schroom niet om contact met de school op te nemen. Alleen dan kunnen
onduidelijkheden (snel) verholpen worden. Wij zien ouders als partner!

10 Criteria voor ouderbetrokkenheid

1. De scholen van Trinamiek hebben met ouders een heldere visie op samenwerking
geformuleerd. Uit informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school
het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de
school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
2. De scholen van Trinamiek laten zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken
worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met
ouders, een leerlingenraad of een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders
over een bepaald beleidsthema. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun
inbreng gebeurt.
3. Op een school van Trinamiek is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders
welkom zijn op school.
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde
ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid
gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn waar wenselijk
door school en ouders bij gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken
worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende
tijd voor alle deelnemers.
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich binnen Trinamiek verantwoordelijk voor
elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken
zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de
groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
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7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en op aanvraag voor ouders.
8. Trinamiek en haar scholen laten zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat
op een voor alle betrokkenen transparante manier om met klachten. De
klachtenregeling (of een verwijzing) staat vermeld in de schoolgids.
9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en bij andere samen afgesproken
contactmomenten. Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid
verwacht wordt en waarom.
10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en
door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels). De school
heeft het basisarrangement van de inspectie.

Informatievoorziening aan ouders
Aan het begin van het schooljaar is er voor alle groepen een ouder-informatieavond voor de
hele groep. En zijn er kennismakingsgesprekken van 10 minuten tussen ouders en de
leerkracht. Vanaf groep 5 nemen ook de leerlingen deel aan deze gesprekken.Verder
worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over het eerste rapport. Contact tussen
leerkracht en ouders vindt op beider verzoek ook tussentijds plaats.
Daarnaast is er soms een ouderavond met een thema.
Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief, Agnes Actueel welke digitaal wordt toegestuurd.
Ook kunnen jullie de website raadplegen voor informatie: www.agnesschool.nl. Op de
website is ook de meest actuele schoolgids en de jaarkalender te vinden.

Het netwerk om ons heen
Het samenwerkingsverband Profi Pendi
Profi Pendi is het samenwerkingsverband voor primair onderwijs, waar de Agnesschool bij is
aangesloten. Het bestaat uit 15 schoolbesturen, 79 scholen inclusief 4 scholen voor Speciaal
Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO) in de regio’s Houten, Lopik,
Nieuwegein, Vijfheerenlanden en IJsselstein.
Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) al aangeeft, zorgen we met elkaar en met
ouders dat elk van de bijna 17.000 leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod
krijgt.
De opdracht van Profi Pendi is als volgt: kinderen moeten zich op school optimaal kunnen
ontwikkelen, dichtbij huis. Als de basisschool en de ouders samen tot de conclusie komen dat
er meer ondersteuning nodig is dan de school kan bieden, vragen ze bij Profi Pendi een
multidisciplinair overleg (MDO) aan. Dat doet de school, altijd in overleg met de ouders. In
zo'n overleg gaan ouders, leerkracht en intern begeleider in gesprek met één of meer
externe deskundigen. Het samenwerkingsverband zorgt op deze manier voor een netwerk
van ondersteuningsmogelijkheden rondom het kind, de scholen en eventueel de ouders. Dat
vraagt een grote mate van samenwerking met organisaties die ook rondom het kind, de
school en het gezin ondersteuning verzorgen. Denk aan Centra voor Jeugd en Gezin en de
jeugdgezondheidszorg. Meer informatie staat op www.profipendi.nl.
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Directieberaad Stichting Trinamiek
Dit is een maandelijks overleg tussen de directies van de scholen van onze stichting en de
directeur-bestuurder. Hier worden allerlei zaken aangaande het onderwijs besproken.
Directieberaad IJsselstein (DBIJ)
Dit is een overleg tussen alle directeuren van de IJsselsteinse (speciale) basisscholen. Dit
overleg vindt vijf à zes keer per schooljaar plaats en er komen diverse onderwijsinhoudelijke
en organisatorische thema’s aan bod die van gemeenschappelijk belang zijn en besproken
dienen te worden. Ook is er overleg met vertegenwoordigers van het Voortgezet Onderwijs in
IJsselstein en Nieuwegein om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn er overlegmomenten tussen de
brugklascoördinatoren en de groepsleerkracht van groep 8. Er is een jaarlijks roulerend
voorzitterschap bij het DBIJ, de voorzitter is contactpersoon.
Inspectie
De inspectie heeft een controlerende en adviserende functie. Jaarlijks doet de inspectie
onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en rapporteert dit aan het bevoegd gezag.
Hierbij gaat men o.a. na of de onderwijsresultaten op het gebied van technisch- en
begrijpend lezen, rekenen en wiskunde op niveau zijn. Het inspectierapport is in te zien op
onze website.
Kunst Centraal

De Culturele Commissie van de IJsselsteinse basisscholen verzorgt ieder jaar
in samenwerking met de Stichting Kunst Centraal te Bunnik een kunstmenu
voor de basisscholen. In het kunstmenu zijn activiteiten in de vorm van
tentoonstellingen en voorstellingen op het gebied van dans, toneel, muziek,
beeldende kunst, film etc. opgenomen. Bij deze stichting kunnen we ook
terecht voor scholing en begeleiding.

Natuur- en Milieu Educatie (NME)
De school maakt jaarlijks gebruik van het aanbod projecten en leskisten van de dienst NME
(St. Buitenwijs) van de gemeente IJsselstein en Nieuwegein.
Peuterspeelzalen en organisaties Voor- en Naschoolse Opvang
Er zijn contacten met de peuterspeelzalen en de diverse aanbieders van buitenschoolse
opvang.
Pulse
Pulse heeft een coördinerende rol wat betreft de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Alle scholen in de gemeente zijn VVE-school. Zo ook onze school en leerkrachten van de
onderbouw zijn daarvoor geschoold.
Jeugdgezondheidszorg (GGD)
De Jeugdgezondheidszorg wordt integraal uitgevoerd door de GGD regio Utrecht. Elk kind
maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. De afdeling
jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht begeleidt de gezondheid, groei en
ontwikkeling van schoolkinderen. In groep 2 en 7 van de basisschool worden de kinderen en
hun ouders uitgenodigd voor onderzoek (o.a. ogen- en gehoortest) op school door de
assistent(e) jeugdgezondheidszorg.
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Ook als het kind niet in groep 2 of groep 7 zit, kan er contact opgenomen worden met de
GGD, bijvoorbeeld als er vragen zijn over inentingen, de gezondheid of de ontwikkeling van
het kind. In het jaar dat het kind negen jaar wordt, krijgen ouders/verzorgers een oproep om
het kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie,
tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. Meer informatie:
www.ggdru.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
Infectieziekten
Scholen zijn wettelijk verplicht om in bepaalde gevallen besmettelijke ziekten te melden aan
de GGD. De GGD zal na een melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt
veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding tegen te gaan.
Op deze manier kunnen uitbraken van infectieziekten vroegtijdig opgemerkt en bestreden
worden. De school handelt hierbij volgens de adviezen van de GGD. Persoonsgegevens
worden door de school alleen na schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers
doorgegeven aan de GGD.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld? Het
centrum wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders,
jongeren als kinderen kunnen een beroep hierop doen. Elke gemeente heeft een eigen
centrum.
Informatie
over
opgroeien
en
opvoeden
staat
op
https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/ .
Jeugdteam IJsselstein
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Deze
verantwoordelijkheden staan in de nieuwe Jeugdwet. Met de nieuwe Jeugdwet wil het
kabinet bereiken dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar
vermogen meedoen. Om dit goed te kunnen doen, zet de gemeente het Jeugdteam
IJsselstein in.
Jullie kunnen bij het Jeugdteam terecht voor vragen over het opvoeden, de ontwikkeling,
opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van jullie kind. Waar het ‘gewone’
opvoeden ophoudt, geeft het Jeugdteam ondersteuning en helpt jullie vragen zelf aan te
pakken. Bij het Jeugdteam hebben jullie één hulpverlener als vaste aanspreekpunt. Er werken
medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor
kinderen en gezinnen.
Verwijsindex
Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed, maar soms heeft uw kind ondersteuning
nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd
bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat wij als school dit van
andere professionals weten, zodat wij met elkaar kunnen samenwerken om u als ouders en
uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De MULTIsignaal Verwijsindex
is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld het jeugd/sociaal/wijkteam en/of
het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij uw kind. Wij registreren in de
verwijsindex als dit uw kind betreft en stellen en u hiervan vooraf op de hoogte.
Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij uw gezin met elkaar in
contact te brengen, af te stemmen en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Voor meer
informatie, zie www.verwijsindexmiddennederland.nl.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te
reageren bij signalen. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding
moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Sinds 1 juli 2013 zijn
beroepskrachten verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld en/of
kindermishandeling.
Voor
meer
informatie
verwijzen
wij
u
naar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
Hier op school is een aandachtsfunctionaris aanwezig die een coördinerende rol heeft bij de
uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden van
kindermishandeling/huiselijk geweld is.
Logopedie, fysiotherapie, pedagogen en psychologen
Regelmatig heeft de school contact met logopedisten, fysiotherapeuten, pedagogen en
psychologen waarbij kinderen in behandeling zijn. Ook heeft de school overleg met
hulpverleners van o.a. Altrecht en bureau Jeugdzorg.
Sinds 2017 hebben wij op school logopedie van :

SILDERHUIS logopedie
omdat communiceren kunst is
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6. Schoolbeleid
Jaarplan 2021-2022
Onze ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid zijn in ons schoolplan 2019-2023 beschreven
en zijn gekoppeld aan het koersplan van Trinamiek en geven ons de mogelijkheid deze te beschrijven
vanuit de kernthema’s Boeiend onderwijs (vakmanschap), Pedagogisch tact en Samen (lerende
organisatie) en een kop algemeen. Jaarlijks destilleren wij hier een jaarplan uit.

Fase: P= Plannen U=uitvoeren O=Onderzoeken B = borging
Onderwerp
N.a.v.
Doel
Boeiend onderwijs
Taal
Taalbeleidsplan
Koersplan
OP1 aanbod
OP2 Zicht op
ontwikkeling

Rekenen

Zaakvakken

Engels

Rekenbeleidsplan
OP1 aanbod
OP2 Zicht op
ontwikkeling

OP1 aanbod
OP3 didactisch
handelen
OR1 Resultaten
OR1 Resultaten

Uitvoeren taalbeleidsplan
- lesgeven op basis van leerdoelen uit de methode
en leerlijnen
- Algoritme Staal spelling bekijken en aanpassen.
- Begrijpend luisteren houding en spanningsboog
onderbouw onderzoeken
- Begrijpend lezen bovenbouw toepassen PLG
- Aanpak technisch lezen opfrissen
- Bibliotheeksysteem invoeren en boeken
aanschaffen
- Klassenbezoeken, coaching en collegiale
consultatie op het gebied van spelling, begrijpend
lezen/luisteren en spelling
Uitvoeren rekenbeleidsplan onder andere:
- werken aan begripsvorming, automatiseren en
memoriseren
- met sprongen vooruit meer gebruiken
- lesgeven op basis van leerdoelen uit de methode
en leerlijnen
- Verhoudingen en meten en meetkunde resultaten
verhogen
- Aanschaf nieuwe methode
- Klassenobservaties
- onderzoekend leren gaan inzetten, waaronder
Sole’s als middel voor het ontwikkelen van eigen
leren
- aandacht voor mediawijsheid
- lesgeven op basis van leerdoelen uit de methode
en leerlijnen
- materiaalgebruik optimaliseren (flashcards en
boeken)
- hoger eindniveau behalen dan A1 en aansluiting op
VO verbeteren
- Kids en Tweens invoeren en begeleiding hierbij
- plan voor vakintegratie maken
- plan differentiatie maken

2021/
2022

2022/
2023

B

B

U

O

P
P
U
U

U
U
B
B

U

O

O

B

B
O

B

U
P/U
U
U

B
U
O
U

B
O

B
B

P

U

U

B

P
O
P

U
O
U
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Cultuureducatie

Cultuurbeleidsplan
OP1 Aanbod
OP6
samenwerking

-

-

Excellente en
slimme leerlingen

ICT

Beleidsplan
excellente ll.
OP1 Aanbod
OP4 (extra)
Ondersteuning
Koersplan

Betrokkenheid
leerlingen
verhogen

Koersplan
LTO
OP3 Didactisch
handelen
OP 4 (extra)
Ondersteuning

Onderwijs
onderbouw

OP3 Didactisch
handelen
OP 2 Zicht op
ontwikkeling
OP2 Zicht op
kwaliteit

Passend onderwijs

Nieuwe
groepsplannen

OP2 Zicht op
Kwaliteit
OP3 Didactisch
handelen

-

-

-

Uitstralen dat we cultuurprofielschool zijn
samenwerking externe partners: voortgezet
onderwijs, museum, vereniging
cultuurprofielscholen, vakleerkracht beeldende
vorming, kunstcentraal
doorgaande leerlijn beeldende vorming als
integraal
werken met het fasenmodel
Werken aan PR, uitstralen dat we een
cultuurprofielschool zijn.
Professionaliseren van de ateliers.
Meten van groei creativiteit (onderzoeken
portfolio)
Nieuwe methode dramaonline integreren
Mediakunst en audiovisuele lessen aanbieden aan
alle groepen

B
B
O

U

O

B

O

B

P
P

U
U

P

U

optimaliseren “out of the box” en talentklassen
optimalisering ondersteuning excellente en slimme
leerlingen in de groep.
aandacht voor leerlingen die net boven gemiddeld
scoren
ICT beleidsplan maken + Star
leerlijn digitale geletterdheid implementeren
ll. leren meer verantwoordelijkheid en
zeggenschap te nemen over eigen leerproces
(formatief evalueren)
voeren van kind-leergesprekken
Leerlijn leren denken en leren

B
B

B
B

O
P
P
U

B
U
U
O

O
P

B
U

visie gesprekken om tot meer afstemming te
komen
evaluatie ll. registratiesysteem KIJK

B
O

B
B

Onderzoeken document Zicht op kwaliteit m.b.t.
gedrag
Toepassen tips n.a.v. collegiale consultatie Audrey.
Onderhouden van de samenwerking met ons
sociaal vangnet onder meer Jeugdzorg, Profi
Pendi, schoolarts enz.

P

U

P

U

B

B

Groep in kaart aanvullen met leerdoelen per
vakgebied
Ambitieniveau per groep/kind vaststellen.

O

B

O

O
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Fase: P= Plannen U=uitvoeren O=Onderzoeken B = borging
Onderwerp
N.a.v.
Doel
Pedagogisch Tact
Vreedzame school

Rapporten en
portfolio
Sociaal
veiligheidsbeleid

SK2 Pedagogisch
klimaat
KA2
Kwaliteitscultuur

OP2 Zicht op
ontwikkeling
OP6
Samenwerking
SK Pedagogisch
klimaat

-

levend houden van visie VS
opfrissen VS
klassenconsultatie VS
optimaliseren gebruik mediatoren
Sociale vragenlijst WMK
Ouderbetrokkenheid vergroten
Zichtbaarheid vergroten
Openstellen Parnassys voor ouders
Trotsfolio kleuters uitwerken
Visie op cijfers voor creatieve vakken.

Actualiseren en aanpassen (2020-2024)

Ouderbetrokkenheid

Leerlingenraad

Gesprekkencyclus

Tevredenheidsonderzoeken

2022/
2023

B
O
U
O
B
P
U
U
U
P

B
B
O
B
B
U
O
B

B

Fase: P= Plannen U=uitvoeren O=Onderzoeken B = borging
Onderwerp
N.a.v.
Doel
Samen
Audits

2021/
2022

2021/
2022

2022/
2023

Inspectierapport
KA2
Kwaliteitscultuur
KA3
Verantwoording
en dialoog
OP6
Samenwerking

-

uitvoeren audit cultuurprofielschool
interne audit binnen Trinamiek

B
B

P

-

O

B

SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch
klimaat

-

implementeren ouderbetrokkenheid Trinamiek
o.a door:
- oudercommunicatie platform
Schoudercom
- denktanks voor specifieke onderwerpen
- Vensters PO en website update
- PR
- openstellen Parnassys/ouderportal
Optimaliseren van de leerlingenraad door
aanleren vergadertechnieken.
Vergaderen 6 keer per jaar waarna de punten
worden geïmplementeerd.
Betrekken van leerlingenraad bij rondleidingen
Gesprekkencyclus structureren (startgesprekken,
jaargesprekken en observaties)
Inrichten van zelfreflectie momenten voor lk. bijv.
met behulp van video opnamen
ouders, medewerkers en ll.

KA2
Kwaliteitscultuur

KA1 Kwaliteitszorg
OP6
Samenwerking

-

B
B
P
P

B
U
O

P

U
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U

Fase: P= Plannen U=uitvoeren O=Onderzoeken B = borging
Onderwerp
N.a.v.
Doel
Algemeen
Resultaten

Website

OR1 Resultaten
OP2 Zicht op
ontwikkeling

Kwaliteitssysteem

KA3
Verantwoording
en dialoog
KA1 Kwaliteitszorg

ARBO

SK1 Veiligheid

Schoolplan

KA3
Verantwoording
en dialoog
SK1 Veiligheid

AVG
Opleidingsschool
Opgaan voor goed
Schoolgids
Leerlingengroei
Integraal
huisvestingsplan

KA2
Kwaliteitscultuur
KA3
Verantwoording
en dialoog
KA3
Verantwoording
en dialoog

2021/
2022

2022/
2023

Verhogen van de ll. resultaten:
- tussenresultaten
- eindscore groep 8 boven de gemiddelde
inspectienorm
Zie document Zicht op kwaliteit
Leren beheren van de website.

O

B

O

B

Verder ontwikkelen van het kwaliteitssysteem door de
kwaliteitskaarten levend te houden. Optimaliseren van de
aansluiting van het kwaliteitssysteem op schoolniveau met
het stichtingsniveau. Schoolboek up-to-date houden.
Verbeteren van de arbeidsomstandigheden door uitvoering
te geven aan het plan van aanpak
Heroriënteren kernwaarden en richting geven aan
meerjarenplan. Evalueren huidige schoolplan en
voorbereiden nieuw schoolplan.
Het AVG proof maken van de Agnesschool.

U

O

O

B

P

O

O

B

Uitbreiding van het alleen begeleiden van studenten naar
ook het structureel begeleiden van nieuwe medewerkers
Wij willen graag de status goede school behalen bij de
inspectie van onderwijs. Hiervoor moeten wij actief in
dialoog met de omgeving over onze ambities en resultaten.
Het jaarlijks tijdig actualiseren van de schoolgids.

O

B

P

O

U

U

De school groeit. Zorgen dat er plaats is voor alle leerlingen.
IHP van de gemeente geeft aan nieuwbouw school in 2025.
Eerste voorbereiding moeten worden getroffen

U
U

NPO interventies

Mogelijke interventies (Menukaart). Passend bij de NPO doelstellingen. Link ‘Zien in de klas’ geeft
aan welke interventie welk effect hebben.
A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
1. Extra inzet onderwijsassistent om kleine groepjes kinderen te begeleiden die op specifieke
kennisgebieden een boost moeten krijgen. (doelstelling 2)
2. Voortzetten van het plan extra hulp in de groep waarbij eigen leerkrachten evt. meer
komen werken om leerlingen uit hun groep extra te begeleiden. Niet alleen op kennis
gebieden maar ook op sociaal emotioneel gebied door het voeren van kind, leer- en
feedbackgesprekken. (doelstelling 2)
3. Onderzoeken en evt. uitvoeren of we een werkplaats kunnen maken voor praktijkgerichte
ll en doeners.(doelstelling 2)
4. Groepsoverstijgende talentgroepen creëren in de onderbouw, zodat leerlingen hun
kwaliteiten kunnen ontdekken (doelstelling 3)
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5. Impuls bibliotheek. Er zijn meer B- en C - boeken nodig. Voorleesboeken aanschaffen op
juiste niveau. Impuls technisch lezen. Toneelboeken, samenlees- leesboeken. Impuls
boeken begrijpend luisteren. (doelstelling 2)
6. Muziek en talentlessen (doelstelling 3)
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (leerlingen)
1. Inzetten van de leerlijn leren denken en leren. Scholing inschakelen om ons te begeleiden.
(doelstelling 2)
2. Scholing in feedbackgesprekken/kindgesprekken, formatieve evaluatie en metacognitie.
Vergroten van eigenaarschap middels teamscholing. (doelstelling 1 en 5)
3. E-wise scholing (abonnement) (doelstelling 1)
4. Leerlijn digitale geletterdheid invoeren. Aandacht voor computational thinking. Materialen
aanschaffen (programmeren gr 1 t/m 8). Scholing en workshops. (doelstelling 1, 2 en 3)
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
1. Vreedzame school intensiveren, aanschaf nieuwe mappen 1000,- (doelstelling 2,3)
2. Opzetten van een jaarlijks Agnestival waarin talenten van leerlingen zichtbaar worden en
betrokkenheid (verbinding) ouders wordt vergroot. (doelstelling 3)
3. Samenspelen bevorderen door uitdagende materialen aan te schaffen. (doelstelling 2,3)
4. Inzetten MQ scan bij gym om de motorische ontwikkeling inzichtelijk te krijgen
(doelstelling 2,3)
5. Uitwerken Trotsfolio voor de onderbouw (doelstelling 2,3)
D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
1. Leerlijn leren leren en denken, feedback geven aan kinderen (doelstelling 2)
2. Out of the box voortzetten en een kwaliteitsimpuls geven, zodat deze doelgroep leerlingen
ondersteund worden in hun behoeften. Kennis delen met collega, zodat de kwaliteit
gewaarborgd blijft. (doelstelling 2,3)
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
1. Gymdocent, 2 dagen in de week. Dit werkt tweeledig: kinderen bouwen aan
omgangsvormen, conditie en welbevinden. De leerkrachten hebben tijd voor begeleiding
kleine groep kinderen en collegiale consultatie (borgen van de kwaliteitskaarten).
(doelstelling 1 en 2)
2. Creëren van ambulante tijd voor de speerpunten die we willen uitzetten, zie jaarplan.
(doelstelling 1, 2, 3 en 5). (Aumac)
3. Uitbreiding uren IB (0.1wtf), zoals deze nu is ingezet vanuit de subsidie extra handen in de
klas, voortzetten. (doelstelling 5)
4. Inzetten kindercoach. (doelstelling 2)
F. Faciliteiten en randvoorwaarden
1. Studie tweedaagse om te werken aan bovenstaande kennis, elementen en verbinding. Met
name de fysieke ontmoeting die bijdraagt aan ons gevoel van samen. (doelstelling 1)
2. Onderwijsconcept vraagt om meer ruimte doordat we met kleinere groepen aan de slag
gaan op specifieke deelgebieden. Verbouwing, huur of extra unit is hiervoor noodzakelijk.
(doelstelling 2,3)
3. ICT aanvullen; chromebooks, digibord (doelstelling 2,3)
4. Buitenspeelmateriaal uitbreiden om de groepen tot een goede ontwikkeling in het samen
buiten spelen te ondersteunen (doelstelling 2,3)
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7. School formaliteiten
Klachtenregeling Primair Onderwijs
Voor alle scholen van de Stichting Trinamiek is een klachtenregeling van kracht voor
iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dit zijn leerkrachten, directie en
ander personeel, en ook ouders/verzorgers, leerlingen, vrijwilligers etc.. De bedoeling van de
regeling is ervoor zorg te dragen dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden
behandeld. Dat is in het belang van de rechtstreeks betrokken personen en werkt ook door in
de schoolgemeenschap als geheel. Een klacht kan gaan over zorg of ongenoegen, een
gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van die beslissing door een ander, die ook
deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Het kan gaan over klachten die te maken
hebben met de didactische en/of pedagogische en/of organisatorische aanpak op school,
maar ook over: onheuse bejegening, pesten, mishandeling, discriminatie, (seksuele)
intimidatie of inbreuk op de privacy.
Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd
dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen de betrokkenen. Soms lukt dat niet of is het
probleem of geschil zodanig dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De schoolleiding is
dan de eerst aangewezene om te bemiddelen. Voor het bespreken van de klacht en het
bijbehorende schema verwijzen wij naar https://trinamiek.nl/over-trinamiek/regelingen/.

Interne vertrouwenspersonen

Het kan echter zijn dat die bemiddeling geen oplossing biedt of dat degene die met het
probleem zit, de schoolleiding er niet bij wil betrekken. In zo’n geval kan hij/ zij zich wenden
tot de vertrouwenspersoon die de school heeft aangesteld. Zij heeft zich speciaal hiervoor
beschikbaar gesteld en kan direct worden aangesproken. De vertrouwenspersoon doet
daarnaast voorstellen voor preventie en beleid. Voor de Agnesschool zijn dit : Sandra van Dijk
E-mail: sandra.van dijk@agnesschool.nl voor de onderbouw en Donny Mulder E-mail:
donny.mulder@agnesschool.nl voor de bovenbouw.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon kan rechtstreeks en na verwijzing door de intern
contactpersoon worden benaderd. De vertrouwenspersoon ontvangt de klacht en brengt
het probleem in kaart. Daarna zal zij nagaan of hij/ zij door bemiddeling het
probleem/geschil kan oplossen.
De externe vertrouwenspersoon voor ouders is mevrouw Rita Wielemaker. Zij is bereikbaar via
email op r.wielemaker@gimd.nl en telefonisch op 06-1073 6743.

Formele klacht indienen

De klachtenregeling van Trinamiek vindt u op de website van Trinamiek
Algemene
informatie over een klacht over het onderwijs indienen, vindt u op deze website van de
rijksoverheid.
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Verzekering / Aansprakelijkheid school
Ongelukken zijn niet altijd te voorkomen. Schade veroorzaakt door kinderen wordt in eerste
instantie verhaald op de verzekering van ouders of verzorgers van het betreffende kind. Het
schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van
kracht gedurende de schooluren en tijdens evenementen in schoolverband, alsmede
gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Bovendien is er een
doorlopende reis- en evenementenverzekering afgesloten. Wanneer een ongeval heeft
plaatsgevonden kan de schoolleiding om advies gevraagd worden bij de invulling van het
formulier. Ouders/verzorgers die leerlingen in de auto vervoeren bij o.a. excursies dienen een
inzittendenverzekering te hebben. Alle leerlingen kleiner dan 1,35m en lichter dan 35kg
moeten op een goedgekeurde zitverhoger zitten.
De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van kostbare zaken, zoals mobiele
telefoons. Ook niet als de leerkracht het toestel tijdelijk heeft bewaard. Geadviseerd wordt
om kostbaarheden niet mee naar school te nemen.

Verlof / Leerplicht / Schoolverzuim en Schorsing
Schoolverzuim

Indien een kind door ziekte of een andere reden verhinderd of verlaat is, moet de
ouder/verzorger de school hiervan ’s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch op de
hoogte brengen. De school zal contact opnemen indien het kind zonder afmelding afwezig
is. Leerlingen van wie de afwezigheid niet aan ons wordt doorgegeven vallen onder
ongeoorloofd schoolverzuim en zullen daarom moeten worden doorgegeven aan de
leerplichtambtenaar, anders loopt de school het risico om een boete te krijgen. Gedurende
de schoolloopbaan van het kind dient de school elke vorm van afwezigheid van het kind bij
te houden.

Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich
voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Elk kind in Nederland kan naar de
basisschool als het vier jaar wordt. Dit is nog niet verplicht. De leerplicht gaat in op de eerste
schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Nu
kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een vijfjarig kind nog te vermoeiend is. Er is
dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciale regeling. Dat houdt in dat een
vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week mag verzuimen. Dit moet dan wel afgesproken
worden met de schoolleiding. Deze uren kunnen niet worden gespaard en de regeling
vervalt, zodra het kind zes jaar wordt.

Verlof

Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder bepaalde voorwaarden extra
(vakantie)verlof vragen. In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim
mogelijk. Dit heet vrijstelling. Een verzoek voor extra vakantieverlof vraagt u minimaal acht
weken van tevoren schriftelijk aan bij de directeur van de school.
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Toestemming voor extra vakantie buiten de schoolvakantie voor een kind vanaf vijf jaar,
wordt bijna niet gegeven. Gaat u zonder toestemming toch buiten de schoolvakanties om
op vakantie, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Voorwaarden voor
verzoek van verlof kunt u nalezen op deze website van de rijksoverheid.

Schorsing
Een leerling die handelt in strijd met de schoolregels en algemeen geldende normen kan
worden geschorst. Hiervoor geldt een speciale procedure die u vindt op de website van
Trinamiek. Indien er een aanleiding is om schorsing te overwegen neemt de schoolleiding
contact op met de ouders. Een besluit tot schorsing wordt genomen door het bestuur van
Trinamiek. Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld, waarna ouders binnen
zes weken bezwaar kunnen indienen.

Privacy
Zowel op de scholen van Trinamiek als binnen de stichting vinden we de bescherming van
(persoons)gegevens en privacy erg belangrijk. We verwerken persoonsgegevens conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vragen hierover kunt u mailen naar
ict@trinamiek.nl. Voor het gebruik van persoonsgegevens hanteren wij de volgende vragen:

1. Doelbepaling en doelbinding: waarvoor gebruik je persoonsgegevens? Wat is
hiervoor het doel? En gebruik je ze alleen voor dat doel?

2. Grondslag: is er een wettelijke grondslag, of een noodzaak voor wat onze
publiekrechtelijke taak is? Zo niet, dan moeten we toestemming vragen.

3. Data minimalisatie: gebruiken we niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor 1
en 2?

4. Transparantie: heb ik de betrokkenen goed geïnformeerd over het doel, de aard en
de doelgroep van de gegevens?

5. Data-integriteit: zijn de gegevens juist (correct) en voor de juiste personen op de juiste
tijd en plaats beschikbaar?

De school is wettelijk verplicht bij vertrek van een leerling naar een nieuwe school een
onderwijskundig rapport op te stellen en dit op te sturen naar de nieuwe school. De ouders
ontvangen hiervan een afschrift (art. 42 Wet op het Primair Onderwijs.
Alle door ons geregistreerde gegevens zijn beveiligd tegen inzage door onbevoegden. Er is
een geheimhoudingsplicht voor het bestuur en medewerkers.

Foto’s en video’s

Voor het maken en (online) verspreiden van beeldmateriaal van uw kind en/of het
verspreiden van persoonsgegevens wordt u expliciet om toestemming gevraagd. Meer
informatie op de website van Trinamiek onder regelingen.
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