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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 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus. 

Voorwoord
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Contactgegevens

Katholieke Daltonschool Sint Walfridus
Bazuinslaan 2
9781HM Bedum

 0503015467
 https://www.walfridus.nl
 stwalfridus@primenius.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Primenius
Aantal scholen: 33
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Margreet de Boer margreet.deboer@primenius.nl

Onze directeur, Margreet de Boer is ook clusterdirecteur van RKB De Schelp te Uithuizen en 
Basisschool Hoogholtje te Wehe den Hoorn.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2017-2018 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

183

2017-2018

Kinderen krijgen bij ons een veilige, uitdagende en gestructureerde leeromgeving. Leren is een actief 
proces gekoppeld aan de Daltonkenmerken en verweven met de uitgangspunten van onze identiteit. 
We werken vanuit vertrouwen en staan open voor elkaar, zowel leerkrachten, leerlingen als ouders.

Aantal leerlingen: 4.832
 http://www.primenius.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Vertrouwen

Optimale ontwikkelingVeiligheid en structuur

gemeenschapszin zelfstandigheid / samenwerken

Missie en visie

Veiligheid  en vertrouwen leidt tot  GROEI.  

MISSIE: Wij zijn een katholieke Daltonschool die warm en sfeervol is en rust uitstraalt.  Een school om 
van te houden als een stevige basis voor een goede toekomst. Een school die vertrouwen geeft en een 
veilig schoolklimaat biedt, zorgt voor optimale prestaties en kinderen leert om het zelf te doen. De 
katholieke christelijke levensovertuiging is onze inspiratiebron, ons fundament. We verwachten van de 
ouders die hun kind aanmelden op onze school, dat zij deze katholieke identiteit, de grondslag van 
onze school respecteren en accepteren. Onze pedagogische en didactische visie is gebaseerd op de 
uitgangspunten van onze katholieke identiteit en de kenmerken van het Daltonconcept.

Een bloem heeft een sterke bodem nodig om te wortelen. Lukt dit, dan gaat het groeien. Beetje bij 
beetje komt de steel omhoog, totdat hij genoeg water en licht krijgt om tot bloei te komen. Zo zien wij 
uw kind. We willen dat elk kind een stevige basis voor de toekomst krijgt. Dit begint bij zich veilig en 
vertrouwd voelen: het wortelen. Pas dan kan het tot leren komen.  

Bovenstaande komt tot uiting in ons missie-statement: Veiligheid en vertrouwen leidt tot GROEI. 

  

VISIE: Door een positieve benadering heten we ieder kind welkom. Kinderen krijgen bij ons een veilige, 
uitdagende en gestructureerde leeromgeving. Leren is een actief proces gekoppeld aan de 
Daltonkenmerken en verweven met de uitgangspunten van onze identiteit. We werken vanuit 
vertrouwen en staan open voor elkaar, zowel leerkrachten, leerlingen als ouders. Om uw kind tot bloei 
te laten komen, zorgen we voor water en licht: 

- Leerkrachten met oog voor uw kind zijn professionals, die onderwijs op maat kunnen bieden. 

- Een uitdagende leeromgeving kunnen we bieden doordat onze school vernieuwend onderwijs 
aanbiedt en zo kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. ICT is daarbij een hulpmiddel.

- We bieden motiverende leermiddelen doordat er diverse lesmaterialen en onderwijsmethodieken 
worden gebruikt.

- De school staat voor transparantie en open communicatie met ouders en  kind. Dat kenmerkt zich in 
een proactieve houding en in heldere berichtgeving vanuit de school.      

- Geloof, waarden en normen vormen een richtlijn. De school houdt in een open dialoog contact met de 
geloofsgemeenschap om de identiteit te ontwikkelen. Leerkrachten grijpen de rituelen uit het geloof 
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aan om momenten met elkaar te creëren om te vieren.   

Prioriteiten

1. Doorgaande lijn Dalton schoolbreed verbeteren in: Ontwikkelen eigenaarschap leerlingen  - 
Effectieve instructie - Vakdidactische werkvormen       

2. Ontwikkelen taalbeleidsplan - werkwijze starten in groep 3

3. Rekenbeleidsplan - uitvoering starten  

4. Verdiepen sociaal emotionele ontwikkeling 

5. ICT - stroomlijnen en verbinden

ICT zien wij als een belangrijk instrument om onze ambities waar te maken. Onze visie is gericht op het 
gebruik van ICT als hulpmiddel om het rendement van de bestaande werkwijzen te verhogen. Het 
vakmanschap van de leerkracht staat hierbij centraal. Het werken vanuit leerlijnen is richtinggevend. 
Naast het werken met de leerlijnen en ICT blijft er voldoende tijd en aandacht bestaan voor het 
schrijfonderwijs en het laten beklijven van informatie door middel van verwerking middels schrift. Ook 
blijft er voldoende ruimte in het onderwijsprogramma bestaan voor sociale interactie, ervaren met 
behulp van concreet materiaal e.d. Wij komen tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. Dit zijn 
verschillen in leerstijl, tempo en niveau. Hiervoor maken we gebruik van verschillende adaptieve 
programma’s op de computer of iPad. We voeren regelmatig leergesprekken en in de bovenbouw 
formuleren kinderen een eigen leerdoel, waar ze een periode lang extra aan werken. We werken met 
een ‘gepersonaliseerde’ weektaak, waarin de leerling de ruimte krijgt om eigen werk in te plannen en 
het gemaakte werk zelf te evalueren. Daarnaast werken we met kind portfolio's, waarin de kinderen 
hun ontwikkeling kunnen vastleggen.

Identiteit

Wij zien de school als een gemeenschap van kinderen, teamleden en ouders. Daarom organiseren we 
regelmatig momenten (vieringen) waarop we vorm kunnen geven aan onze verbondenheid. 

Het doel van onze vieringen is: het als schoolgemeenschap markeren van de katholieke feesten al of 
niet met de parochie, samen emoties beleven zoals blijdschap of geluk (genieten van kleine dingen) 
maar ook eenzaamheid of verdriet. Bovendien leren we kinderen zich te presenteren op een podium. 
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In een veilige omgeving wordt de kinderen een breed aanbod geboden, waardoor ze actief de 
noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitude kunnen leren, zodat ze zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.

We zorgen ervoor dat de kinderen leren echt samen te werken door hen daar dagelijks in te laten 
oefenen.

Ten aanzien van het leren samenwerken hanteren we een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 voor o.a.:

• De kring
• Samenwerkingsopdrachten in de taak
• Maatjeswerk
• Tutorleren
• Samenwerkend (of coöperatief) leren
• Ateliers creatief

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

De vervanging bij verlof is als volgt geregeld:

Wij hebben een goed samenwerkingsverband met SLIM - personeelsbemiddeling.

Zij regelen bij verlof, en ook bij ziekte, onze vervanging.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalontwikkeling
7 uur 7 uur 

Rekenontwikkeling
5 u 15 min 5 u 15 min

Levensbeschouwing en 
soc. em. ontwikkeling 1 u 15 min 1 u 15 min

Spel en beweging
5 u 30 min 5 u 30 min

expressie
2 uur 2 uur 

fruit en brood eten
2 uur 2 uur 

Voor doelgroepkinderen in groep 1-2 hebben we een specifiek aangepast aanbod.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 u 30 min 5 uur 5 uur 4 u 30 min 4 uur 4 uur 

Taal
4 uur 4 uur 5 uur 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min

We houden na aftrek van vakantie en vrijedagen meer uren over dan wettelijk verplicht is. Deze uren 
worden gebruikt voor de zogenaamde marge(mid)dagen. Dit zijn dagen of middagen die gebruikt 
worden voor nascholing van het team, voor besprekingen van de individueleleerlingenzorg of voor een 
bezinningsdag. De kinderen zijn dan vrij.
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Wettelijke bepalingen:

Voor geen enkel leer- of vormingsgebied in het primair onderwijs bestaat een verplichte lessentabel. De 
Wet Primair Onderwijs geeft wel aan welke vakgebieden moeten worden gegeven, maar zegt niets 
over het aantal uren. Er moet echter wel voldoende tijd ingepland worden om de algemene doelstelling 
en de kerndoelen te realiseren. 

Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool:

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de 
eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren 
(bovenbouw) is dit 3760 uur. De resterende 240 uur kunnen scholen flexibel inzetten. Het les- en 
vakantierooster zijn hierop afgestemd.

Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het 
basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig.

De maatschappij ontwikkelt zich in een enorm tempo. Dit vraagt voor ons als school een andere aanpak 
en visie op het onderwijs dan in het verleden. We hebben de plicht leerlingen mee te nemen in deze 
ontwikkelingen en ze de 21 eeuwse vaardigheden eigen te maken.        De rol van de leerkracht 
verandert en krijgt meer een coachende rol.  

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

Wereldoriëntatie
30 min 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 3 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 

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

speelkwartier -pauze
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

In januari 2018 zijn wij, na grondig aardbevingsbestendig ver- en herbouwen, weer gevestigd aan de 
Bazuinslaan 2 te Bedum.De school is voorzien van een speellokaal met een glazen schuifwand. 
Wanneer er activiteiten in de school plaatsvinden, dan wordt de glazen wand opzij geschoven en 
hebben wij een groot middenplein met podium en tribunetrap.

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.

Er is goed contact met zowel de peuterspeelzaal als het kinderdagverblijf. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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Alle leerkrachten van groep 1-2 gaan op huisbezoek voordat de kleuter start op de basisschool.

Bij aanmelding op de basisschool is een warme overdracht.

Mochten er speciale onderwijsbehoeften zijn, dan is er aanbod voor deze doelgroep kinderen
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Op de St. Walfridusschool zijn verschillende specialisten werkzaam. De Intern begeleider regelt alle 
zaken rondom de zorg en ondersteuning van leerlingen. Zij ondersteunt hierbij de leerkracht met haar 
expertise. De taal- en rekenspecialist worden specifiek ingezet voor de beide vakgebieden rekenen en 
taal binnen het team. Zij houden het team op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het 
vakgebied.

Daarnaast maken wij gebruik van het Onderwijs Ondersteunings Team (OOT) van de Stichting 
Primenius.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Rekenspecialist 6

Taalspecialist 10
Het Onderwijs 
Ondersteuningsteam is op afroep 
beschikbaar

-

ICT-specialist (i-Coach) 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij gebruiken het Rots en Water programma. Dit programma zal schoolbreed in de groepen worden 
aangeboden. Het biedt kinderen ondersteuning bij het weerbaar worden in situaties. Hierdoor leren ze 
steviger te staan en duidelijk te zijn in wat wel en niet gewenst is.

Als school proberen we er zorg voor te dragen dat er geen onveilige situaties ontstaan:  

* we kiezen onze materialen met zorg uit. 
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* de onderbouw heeft op het plein hun eigen speelruimte. 

* vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen is er inloop en in de pauze is er pleinwacht. 

* we verwachten dat u bij het brengen en halen van uw kind(eren) rekening wilt houden met  de 
veiligheid van uw kind en van anderen.  

* in elke klas is een calamiteiten- en vluchtplan aanwezig, hiermee wordt jaarlijks geoefend. 

* op school is uiteraard goedgekeurde brandblusapparatuur aanwezig.  

* de school heeft voldoende personeelsleden, die opgeleid zijn voor Bedrijfshulpverlening.  

Sociale en fysieke veiligheid

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

Het is voor ons allemaal belangrijk dat er inzicht is in de sociale veiligheidsbeleving. 

Ook al denken wij dat we er alles aan doen, kunnen kinderen dit anders beleven. 

En dit meten wij twee maal per jaar met de afname van ZIEN.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. T. van der Laan. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via tessa.vanderlaan@primenius.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. A. Wemer. 
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Klachtenregeling

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Kinderen hebben recht op ouders, die samen een 
gesprek met de groepsleerkracht voeren over zijn of haar ontwikkeling. Dit geldt ook voor kinderen van 
ouders die gescheiden zijn. We gaan ervan uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Dit is zelfs een 
verplichting voor de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Helaas is dit niet altijd mogelijk. In een 
dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk 
na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de 
informatieverstrekking. Zie voor meer details de website. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het 
doorgeven van wijzigingen aan school, als er bijv. sprake is van wijzigingen betreffende gezag, 
omgangsregeling, informatieverstrekking of adresgegevens. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden 
doorgegeven aan de directeur. 

Algemene communicatie                                                                                                                                                                   
Buiten deze schoolgids informeren we ouders via onze website en Social Schools. Specifieke informatie 
voor een groep of individuele kinderen gaan via Social Schools, per mail of door het organiseren van 
een bijeenkomst voor ouders. Bij alle 4-jarige leerlingen komt de leerkracht op huisbezoek. Eens in de 
drie jaar voert de school een ouder tevredenheidonderzoek uit.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar, is er voor iedere groep een informatieavond. De leerkrachten 
vertellen de ouders over de afspraken in de groep, de manier van werken, de leerstof en over de 
activiteiten in de betreffende groep en op school. Ouders krijgen daarbij ook de gelegenheid elkaar en 
de leerkracht(en) te leren kennen, het lokaal en de materialen te bekijken en om vragen te stellen.   

Start- en voortgangsgesprekken met portfolio

Aan het begin van het schooljaar krijgt u de mogelijkheid om kennis te maken met de leerkracht van uw 
zoon of dochter d.m.v. een startgesprek. Hierbij kan er direct afstemming gezocht worden over 
samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling. Rond februari zal het eerste portfoliogesprek 
samen met u en uw kind gevoerd worden. In juni zullen de slot-portfolio gesprekken zijn. Tevens zijn er 
nog twee facultatieve voortgangsgesprekken.  U kunt daarnaast altijd een afspraak maken met de 
leerkracht. Indien nodig stemt de leerkracht af met de Intern Begeleider. Voor zaken op schoolniveau 
kunt u een afspraak maken met de directeur.

We vinden het belangrijk dat de school een echte gemeenschap is. Een gemeenschap waar kinderen, 
leerkrachten, ouders en schoolcommissies elkaar kennen;  Waar we samen kunnen werken, samen 
kunnen leren en vieren; Waar we samen vreugde en verdriet kunnen delen. Samen, met de steun en het 
vertrouwen van ouders, omdat het alleen maar samen kan.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• schaatsen groep 3 t/m 8

• Kerst

• Schoolverzekering

• 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
• Schooladviescomissie

Gezinsvieringen

(Buiten)-schoolse activiteiten

Geledingen: Oudervereniging - SAC - MR

3D kanjers

Indien u een klacht heeft over een persoon, die bij de school betrokken is, of een zaak, die in uw ogen 
onaanvaardbaar is, dan kunt u met deze klacht in eerste instantie terecht bij de betrokken persoon. 
Wordt u daar voor uw gevoel niet voldoende gehoord, dan kunt u zich vervoegen bij de directeur of bij 
de MR. Mocht u dan nog niet tevreden zijn gesteld, kunt u uw klacht bespreken met de contactpersoon 
van de Stichting Primenius, mevr. Wemer. 

Op school ligt de volledige klachtenregeling van de Stichting Primenius ter inzage; deze is tevens te 
vinden op onze website:

Klachtenregeling Stichting Primenius
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De schoolreizen en het schoolkamp

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim

4.3 Schoolverzekering

Het bestuur van Primenius, waaronder onze school valt, heeft een pakketpolis afgesloten bij Verus, 
Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs). 

Deze pakketpolis bestaat uit de volgende onderdelen: aansprakelijkheidsverzekering voor 
onderwijsinstellingen; bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; schoolongevallenverzekering. Deze 
verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en 
bijbehorende activiteiten in de ruimste zin. Verzekerd is het personeel dat voor het schoolbestuur 
werkzaamheden verricht. Hieronder worden ook verstaan stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten, en 
alle personen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende 
activiteiten deelnemen. 

 Leerlingen : Dekking voor het particuliere aansprakelijkheidsrisico van leerlingen tijdens het verblijf op 
school of tijdens evenementen in schoolverband, voor zover niet elders verzekerd door bijvoorbeeld 
een W.A.-verzekering die door de ouders van de betreffende leerling is afgesloten.

Aansprakelijkheid: Wanneer de leerling verwijtbaar lesmateriaal of ander eigendom van de school 
beschadigt of verliest, zal de school de ouder(s)/verzorger(s) aansprakelijk stellen voor de geleden 
schade of vermissing. 

Motorrijtuigen: Schade veroorzaakt door motorrijtuigen is uitgesloten van de 
aansprakelijkheidsverzekering van de school. De wetgever heeft bepaald dat de eigenaar of houder van 
een motorrijtuig aansprakelijk is voor schade veroorzaakt met zijn motorrijtuig. Ook hier gaat het om 
risicoaansprakelijkheid en deze is dan ook niet overdraagbaar aan derden. Leerkrachten, ouders of 
vrijwilligers die tijdens schoolse evenementen (bijv. schoolreisjes/excursies) gebruik maken van hun 
eigen voertuig, zijn aansprakelijk voor schade die ze aan derden veroorzaken. De wet 
aansprakelijkheidsverzekering verplicht de  eigenaar of houder van het motorrijtuig tot het sluiten van 
een aansprakelijkheidsverzekering. Voor de schade aan de eigen auto is de school ook niet verzekerd.

Inzittendenverzekering: De schoolongevallenverzekering die is afgesloten, is ook van kracht tijdens 
het vervoer per auto. Deze verzekering staat los van de schuldvraag (aansprakelijkheid) en keert 
conform de voorwaarden uit. Ook kunnen inzittenden een beroep doen op de 
aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder die het ongeluk heeft veroorzaakt. Het is gunstig als 
ouders een inzittendenverzekering hebben afgesloten, maar de school kan dit niet verplichten. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen hun kind telefonisch ziek melden.

Dit wordt verwerkt in Parnassys.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen middels een formulier, te verkrijgen bij de directeur, verlof aanvragen.

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

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Het is voor ons als school de opdracht om alle leerlingen te helpen zich zo goed mogelijk te 
ontwikkelen  We brengen als school de leerlingenbasisvaardigheden bij die de sleutel vormen voor het 
succesvol verloop van hun verdere schoolcarrière. Om de kinderen goed te kunnen volgen maken we 
gebruik van betrouwbare, valide en adequaat genormeerde toetsen. In januari en juni toetsen we de 
kinderen met behulp van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. 

We analyseren de resultaten van de toetsen van ieder kind. De analyse vormt de start van een volgende 
periode waarin kinderen samen met de leerkracht hun doelen formuleren. We gebruiken de toetsen dus 
om kinderen in hun ontwikkeling te volgen en als analyse instrument voor de leerresultaten.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
AMN Eindtoets in eerdere jaren?

De kinderen hebben goed gescoord op de AMN toets. Als school zijn wij hierover tevreden. 

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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 voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k / vmbo-(g)t 6,7%

vmbo-(g)t / havo 13,3%

havo 20,0%

havo / vwo 20,0%

vwo 40,0%

Het schooladvies komt overeen met de plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Het schooladvies is besproken en in samenspraak met ouder(s)/ verzorger(s) en kind is gekomen tot een 
advies voor plaatsing in het voortgezet onderwijs.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

vrijheid in gebondenheid

betrokkenheidwelbevinden

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Het pedagogisch handelen van de leerkrachten bepaalt de mate waarin kinderen zich veilig, 
ondersteund en uitgedaagd voelen. Een goed pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door een 
prettige, ontspannen sfeer waarbij kinderen worden gezien,  op een positieve wijze worden 
aangesproken en zich op hun gemak voelen in de groep. We reageren alert en adequaat en zorgen 
ervoor dat kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. 

De school is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de groepen.Alle leerkrachten hebben in 
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schooljaar 2017-2018 de cursus pedagogisch tact gevolg van NIVOZ met Marcel van Herpen.

Contact met ouders is van belang in het kader van de driehoek - ouders - kind - school

De kinderen krijgen lesaanbod uit de methode Goed gedaan en Rots en Water. De kennis uit de 
methode wordt buiten in de praktijk gebracht onder begeleiding van de leerkrachten. Problemen 
worden opgelost, kinderen helpen elkaar, pesten wordt aangepakt. De school heeft een antipest 
coördinator aangesteld.

Binnen de stichting zijn twee gedragsspecialisten werkzaam. Indien nodig kunnen deze specialisten 
ingevlogen worden. 

Ernstige gevallen van pesten of bedreigingen worden gemeld in het incidentregistratiesysteem.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het 
schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. 

De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er 
wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald worden. De oorzaken van eventueel 
tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht 
doorgevoerd.  

Hiervoor gebruiken wij schoolmonitor. In Schoolmonitor staat het schooljaarplan uitgewerkt in doelen. 
Deze doelen worden regelmatig geëvalueerd.

Ook in de schoolgids staan onze doelen, waaraan we (gaan) werken.

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.
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6 Schooltijden en opvang

Op Katholieke Daltonschool Sint Walfridus willen we de kinderen een plek bieden die warmte, rust en 
gezelligheid uitstraalt. Rust, structuur en regelhantering zijn ook bij het overblijven van groot belang. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren de verantwoording te dragen voor het eigen gedrag.

6.1 Schooltijden

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

Groep 1 en 2 zijn op de vrijdag om 12.00 uur vrij

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Vrijdag: groep 1 en 2 zijn om 12.00 uur vrij.

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3 t/m 8 dinsdag met vakleerkracht

Gymnastiek groep 3 t/m 8 vrijdag met klassenleerkracht

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen op dinsdag en vrijdag gymnastiek in de gymzaal aan de Vlijt.

Op de dinsdagen worden deze lessen gegeven door de vakleerkracht gymnastiek .

Op de vrijdagen worden de lessen door de eigen leerkracht of een bevoegde collega leerkracht 
gegeven.

Groep 1 en 2 krijgen hun bewegingslessen in het speellokaal in de school zelf.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2018-2019

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 20 oktober 2018 28 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 06 januari 2019

Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 24 februari 2019

Meivakantie 19 april 2019 05 mei 2019

Hemelvaart 30 mei 2019 31 mei 2019

Pinksteren + margedag 10 juni 2019 11 juni 2019

Zomervakantie 13 juli 2019 25 augustus 2019

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

In schooljaar 2017-2018 zijn wij het 5- gelijke dagen model gestart als continurooster.

In maart 2018 hebben wij het besluit genomen, na een evaluatie enquête, om dit continurooster 
definitief in te voeren.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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