Schoolgids

2018-2019

Oecumenische Basisschool De Trimaran

De informatie in deze schoolgids vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Inhoudsopgave
1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

1.2

Profiel van de school

2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

2.2

Invulling onderwijstijd

2.3

Extra faciliteiten

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2

Veiligheid

4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

4.3

Schoolverzekering

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

5.2

Eindtoets

5.3

Schooladviezen

5.4

Sociale ontwikkeling

5.5

Kwaliteitszorg

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

6.2

Opvang

6.3

Vakantierooster

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Voorwoord
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 Oecumenische Basisschool De Trimaran
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Oecumenische Basisschool De Trimaran
Stellingmolen 19 -21
1135KA Edam
 0299351351
 https://www.trimaran.nl
 directie@trimaran.nl
Onze school maakt onderdeel uit van Stg.
Samenwerkingsverband Waterland Primair
Onderwijs.

Schoolbestuur
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Aantal scholen: 16
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Aantal leerlingen: 3.453
 http://www.cpow.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Henco Hakkers

directie@trimaran.nl

De directie van de Trimaran gaat uit van gedeeld leiderschap. Binnen het team zijn collega's die
belangrijke taken invullen en daar ook op aangesproken mogen worden. Het ondersteuningsteam
bestaat uit twee Intern begeleiders. Periodiek vindt er werkoverleg plaats tussen directie en
ondersteuningsteam. Het team van de Trimaran bezit een interne coach, aanspreekpunt voor het
personeel en stagiaires. Daarnaast kent het team een drietal collega's die aanjagers zijn bij de
planborden. (in het kader van traject LeerKRACHT) Twee bouwcoördinatoren regelen vooral de
organisatorische zaken binnen de school. Periodiek vindt er managementoverleg plaats. Gemiddeld
eens per drie weken.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

353

2017-2018

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
Geloof in onderwijs

Je doet er toe!

Vertrouwen in elkaar

Verbondenheid

Missie en visie
Onze motto is: “Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind”. Dit motto valt uiteen in bijzonder, want
oecumenisch en sterk onderwijs. Ons onderwijs prikkelt de vermogens van kind en leerkracht in een
dynamisch, motiverend leerproces. We willen een school creëren waarin we vanuit een veilige basis,
oog is voor het leren, maar ook voor het sociaal-emotionele welbevinden. Daarbij streven wij naar een
hoge betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs.
De volgende kernwoorden vormen de Trimaran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen:Ouders, leerkrachten en kinderen vormen samen een leergemeenschap;
Schik: Plezier hebben in leren als kind en als leerkracht;
Sociaal:Veilig pedagogisch klimaat;
Sterk:De kracht van ieder individu;
Slim: Adaptief onderwijs, leren je talenten te ontwikkelen;
Structuur: Gedegen onderwijs, Tussen de Middag Opvang;
Stimulerend: Coachen van studenten/medewerkers, zeer uitdagende leeromgeving.
Sportief: Schooljaar 2018-2019 krijgen alle groepen bewegingsonderwijs door een vakdocent.
Methodiek Athletic skills model

Prioriteiten
De eerste sprint van dit schooljaar staat in het teken van de Gouden weken. Tijdens deze weken wordt
er schoolbreed gewerkt aan een veilig pedagogisch klimaat. Vorig schooljaar hebben we hiermee een
start gemaakt. Dit schooljaar willen we hier een vervolg aan geven met meer verdieping.
De stem van de leerling krijgt een sterkere rol binnen ons onderwijs. Kind gesprekken houden, feedback
vragen van kinderen, werken met een leerling arena zijn enkele vormen die in ontwikkeling zijn.
Daarnaast gaat er gewerkt worden met een portfolio. Doel is o.a. het eigenaarschap van leren
verleggen van leerkracht naar de leerling. Leerkracht heeft hierbij een meer coachende rol.
Naast de stem van de leerling willen we ook aandacht vragen voor de stem van de ouder.
Ouderbetrokkenheid 3.0 willen we verkennen en daarna samen met ouders in gaan vullen.
Traject LeerKRACHT verder uitwerken en borgen.
Werken aan 21e eeuwse vaardigheden. (samenwerken - onderzoekend leren - presenteren)
Schooljaar 2018-2019 geeft - voor het eerst op onze school - een vakleerkracht gymnastiek aan alle
groepen bewegingsonderwijs volgens het Athletic Skills Model. Een volgsysteem maakt onderdeel uit
van deze aanpak.
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Identiteit
Middels de methode Trefwoord willen we uiting geven aan onze identiteit. Wekelijks staat een thema
centraal die uitgewerkt wordt met twee bijbel- en twee spiegelverhalen. De methode Leefstijl (sociale
en emotionele vorming) is hier een mooie aanvulling op.
Wekelijks zamelen we op maandag voor een goed doel geld in. Het doel wordt periodiek aangepast en
toegelicht aan de kinderen en ouders via de nieuwsbrief.
De midden- en bovenbouw groepen ontvangen een aantal keer per jaar een thema blad van SamSam.
Hiermee werken we ook gericht aan burgerschap.
Zie ook onze identiteitskaart.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Voor de indeling van groepen werken we jaarlijks met een protocol. Zie de bijlage
Dit schooljaar werken we met 14 groepen; drie onderbouw-, vijf middenbouw- en 6 bovenbouw
groepen.
Onderbouwgroepen: Groep 1/2 A juf Karin en juf Margareth; Groep 1/2 B juf Sylvia en juf
Renate; Groep 1/2 C juf Saskia en juf Hélène;
Middenbouwgroepen: Groep 3A juf Margo en juf Jolanda; Groep 3B juf Liesbeth en juf Suzanne,
Groep 4A juf Heleen en juf Hanneke, Groep 4/5B juf Afke en juf Fiona; Groep 5A juf Demi.
Bovenbouwgroepen: Groep 6A juf Bianca en juf Mei; Groep 6B juf Maaike en juf Ludewee; Groep 7A
juf Wil en juf Yvonne;Groep 7B juf Marise en juf Ludewee; Groep 8A meester Ton en groep 8B juf Roos
Vakleerkrachten handvaardigheid: juf Tienke en juf Hanneke, vakleerkracht gymnastiek: meester
Danny en vakleerkracht muziek: meester Joep.
Onderwijsassistent: juf Romy

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Bij ziekte en/of verlof van personeel proberen wij zoveel mogelijk binnen ons team de vervanging te
regelen. Lukt dit niet dan kunnen we een beroep doen op Driessen, een bedrijf waar CPOW mee samen
werkt om invallers in te zetten.
Tot nu toe hebben we nog niet één groep naar huis moeten sturen vanwege een gebrek aan
invalleerkrachten. Maar de nood wordt maandelijks hoger. Invallers zijn bijna niet meer beschikbaar,
startende collega's keren het onderwijs de rug toe en gaan een betrekking zoeken in het bedrijfsleven.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Handvaardigheid

2.2

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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
Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 uur

1 uur

45 min

45 min

30 min

30 min

Cognitieve
vaardigheden

7 uur

7 uur

Expressie, waaronder
muziek

9 uur

9 uur

7 u 30 min

7 u 30 min

Vak
Levensbeschouwing
Leefstijl
Engels

Spel en Beweging

Ontwikkelingsgericht werken in groepen 1-2 aan de hand van thema's. Kleuterplein is ons
bronnenboek. Het ontdekken/spelen in hoeken neemt een prominente rol in. ICT wordt ingezet als
hulpmiddel.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

6 uur

6 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
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Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
pauze
Leefstijl
Zelfstandig werken,
waaronder ICT, verkeer

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
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•

2.4

Computerlokaal

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.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam en Berend Botje
Kinderopvang. We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein.
We hebben op gemeente niveau werkafspraken gemaakt. Twee maandelijks komen alle partners bij
elkaar in een werkgroep. In Edam hebben we specifiek werkoverleg tussen obs De Piramide, de
Trimaran en de Hummelhoek (onderdeel geworden van CBW)
Op de Trimaran gebruiken wij de methode Kleuterplein. Iedere week komt een oud collega een dagdeel
naar school om specifiek deze kinderen extra ondersteuning te bieden. De resultaten van de kinderen
worden gevolgd met behulp van Cito toetsen (Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters)
Er vindt een warme overdracht plaats tussen de peuterspeelzalen en onze school. Warme overdracht
houdt in een papieren overdracht plus een mondelinge toelichting. De school sluit aan bij het
programma van de psz.
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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.
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben,
zoals bijvoorbeeld:
1. Kinderen die problemen hebben met de sociaal-emotionele ontwikkeling.
2. Kinderen die problemen hebben met gedrag, deze kunnen zowel naar binnen als naar buiten gericht
zijn.
3. Kinderen die problemen hebben met hun werkhouding.
4. Kinderen die problemen hebben met de motoriek.
5. Kinderen die problemen hebben met de spraaktaal ontwikkeling.
6. Kinderen die juist te makkelijk met de grote groep mee kunnen, meer-begaafde kinderen.
7. Kinderen die niet met de grote groep mee kunnen.
8. Kinderen die op de CITO toets een IV of een V score behalen.
9. Kinderen met een OOP. (Onderwijs Ontwikkelings Plan)

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

7

Intern begeleider

8

Onderwijsassistent

10

Rekenspecialist

7

Remedial teacher

2

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taalspecialist

4

Leescoördinator

9

10

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
No Blame methode.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
Jaarlijks nemen we de monitor sociale veiligheid van Schoolvensters af in de groepen 6, 7 en 8.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. L. van Zanten. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via l.vanzanten@cpow.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. L. van Zanten. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via l.vanzanten@cpow.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Hier werken school en ouders samen
Informatie aan ouders is belangrijk. En een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We
informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee
van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de
hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een
kind, dat staat vast. Wij spreken in dit opzicht graag van educatieve partners, ouders en schoolteam.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Via Social Schools, Facebook pagina, de
wekelijkse nieuwsbrief - Ouderbulletin - en onze website www.trimaran.nl

Klachtenregeling
We hanteren de landelijke klachtenregeling voor katholieke en oecumenische scholen. De regeling
geeft aan dat wanneer de klacht niet op school opgelost kan worden er contact opgenomen kan
worden met onze contactpersoon, Lucia van Zanten, l.vanzanten@cpow.nl .
Zij zal de klager mogelijk verwijzen naar één van de vertrouwenspersonen van CPOW. Deze
vertrouwenspersonen kijken of zij kunnen bemiddelen. Wanneer dat niet lukt, helpen zij de klager de
klacht neer te leggen bij de klachtencommissie.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Individuele leesondersteuning (Flitsen)
Hulpouders in de schoolbibliotheek (organisatie en uitlenen boeken)
Hulpouders in het computerlokaal (toezicht en hulp aan kinderen)
Begeleiding bij excursies, schoolreisjes en sportactiviteiten
Ondersteunende activiteiten bij feesten en activiteiten in de klas (versieren, hulp aan kinderen)
Hoofdluiscontrole (elke woensdagochtend na een vakantie)
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50
Daarvan bekostigen we:
•

Schoolactiviteiten als feesten, sport en schoolbieb

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Zwembus groepen 3 en 4
Schoolreisje groepen 1-2 t/m 7
Schoolkamp groepen 8
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
CPOW heeft voor alle leerlingen een scholierenongevallenverzekering en voor alle medewerkers een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekering geeft een beperkte uitkering als een ongeval
tot blijvende invaliditeit leidt. ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiele schade
(kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden 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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Via Social Schools en telefonisch.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
U kunt verlof aanvragen wanneer wegens de aard van uw beroep het niet mogelijk is om gedurende de
schoolvakanties weg te gaan. Voor een extra (wintersport) vakantie of een langer bezoek aan het
geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend. Vakantieverlof kan
alleen nog worden gegeven als uit een ondertekende werkgeversverklaring, verkrijgbaar bij de
directie, blijkt dat de ouders/verzorgers alleen buiten de officieel vastgestelde schoolvakantie op
vakantie kunnen. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. De directeur beslist of
uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar. Uw
kind kan alleen vrij krijgen als u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op
vakantie kunt; het verlof niet in de eerste 2 weken na dezomervakantie valt en als het gaat om een
gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen. U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij
bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij familie gebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk.
Ook dit mag alleen als de directeur hier vooraf toestemming voor geeft.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De school maakt gebruik van de toetskalender van CITO. De midden opbrengsten (de M toetsen)
worden in januari/februari afgenomen. In een team bijeenkomst worden alle opbrengsten geanalyseerd
en eventuele zorgsignalen benoemd. Op basis van deze analyse worden de groepsplannen geëvalueerd
en weer bijgesteld voor de komende periode. In het groepsplan worden de kinderen opnieuw ingedeeld
in: instructiegroep, basisgroep of talentgroep. In een enkel geval werkt een leerling met een individuele
leerlijn.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het 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.
De afgelopen 3 jaren hebben we ons verantwoord naar de inspectie en ons bestuur (CPOW)met de
midden opbrengsten van groep 8 (M8 CITO). In ons jaarverslag zijn deze resultaten opgenomen.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

15

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

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

15,2%

vmbo-k

4,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t

17,4%

vmbo-(g)t

30,4%

havo

17,4%

havo / vwo

8,7%

vwo

6,5%

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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

zelfvertrouwen

gevoelens uiten

veilig voelen

Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als
zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren,
onmisbaar. Kinderen die zich veilig voelen in de klas, rekening houden met elkaar, kunnen opkomen
voor zichzelf en zich geaccepteerd voelen, leveren ook betere cognitieve prestaties. Het versterken van
sociaal-emotionele vaardigheden stimuleert niet alleen de emotionele intelligentie maar ook de
cognitieve intelligentie. We ondersteunen de kinderen, die dit nodig hebben, door het aanbieden van 2
a 3 sociale vaardigheidstrainingen per schooljaar. In ons team hebben wij ook een gedragsspecialist,
leerkrachten kunnen hier om advies en ondersteuning vragen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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In oktober worden door de leerkrachten, ouders en leerlingen van de bovenbouw de sociale
vragenlijsten ingevuld. Deze lijsten worden door de leerkrachten geanalyseerd. Waar nodig wordt er
voor een enkele leerling een uitgebreidere lijst gebruikt. Tijdens de oudergesprekken in november
bespreken we met de ouders de uitkomsten van de sociale vragenlijsten. Indien nodig wordt er een plan
van aanpak opgesteld en later geëvalueerd.
De vragenlijsten zijn door de school zelf ontwikkeld. In het schooljaar 2014/2015 hebben we Viseon
verkend. Onze ervaringen waren positief en we vervolgen het gebruik van Viseon.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
Een 'gezonde school' blijft altijd kritisch kijken naar haar kwaliteit van onderwijs. Op een aantal
manieren werkt De Trimaran aan borging van het bereikte niveau alsmede verdere
kwaliteitsverbetering. Ter versterking worden elk schooljaar een aantal belangrijke zaken uitgewerkt op
het gebied van: 1. Bekwaam personeel 2. ICT onderwijs 3. Het pedagogisch klimaat 4. Onderwijs en
goed burgerschap 5. De Gouden Weken 6. Muzikale ontwikkeling 7. Adaptief onderwijs 8. Stichting
Leerkracht 9. Oplossingsgericht werken 10. Vaardigheden in de 21ste eeuw 11. Passend onderwijs en
12. Excellent leren. (in willekeurige volgorde)
De school werkt met een jaarplanning. De jaarplanning is verdeeld in 5 sprints van 6 tot 8 weken. Iedere
sprint begint met een doelen sessie, heeft een aantal bordsessies, een aantal briefings en een
verbindingssessie. Er vinden twee kwaliteitsgesprekken plaats met voorzitter College van Bestuur.
Twee momenten per jaar kijken we naar onze opbrengsten. ParnasSys, Leeruniek en traject
LeerKRACHT zijn onze hulpmiddelen.
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6

Schooltijden en opvang

De overblijfgroep wordt aangestuurd door een coördinator. Jaarlijks volgt de groep bijscholing. Zij
werken samen met overblijven met Edith. De overblijfgroep heeft een informatiebrochure uitgegeven.
Zie daarvoor de bijlage.
Voor de voor en naschoolse opvang werken we samen met Berend Botje en Majest. Onderling worden
er goede werkafspraken gemaakt die periodiek gecheckt worden. Zij vangen uw kind(eren) ook op
tijdens de schoolvakanties.

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

-

Dinsdag

-

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

-

Woensdag

-

08:45 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

-

Vrijdag

-

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 8

maandag (B) en donderdag (B)

Gymnastiek

groep 7

maandag (B) en woensdag (B)

Gymnastiek

groep 6

dinsdag (L) en donderdag (B)

Gymnastiek

groep 5

dinsdag (L) en vrijdag (L)

Gymnastiek

groep 4

vrijdag (L)

'natte' gymles (Waterdam)

groep 3 en 4

dinsdag

Gymnastiek

groep 3

donderdag (S)

Gymnastiek

groep 1/2

maandag (S)
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Gymnastiek

groep 1/2

dinsdag (S)

Gymnastiek

groep 1/2

donderdag (S)

(B) = 't Bolwerck
(L) = Langemeerstraat
(S) = Speelzaal Trimaran
Deze lessen worden gegeven door een vakleerkracht

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Buitenschoolse opvang Majest en Berend
Botje Kinderopvang, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en Overblijven met
Edith, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Buitenschoolseopvang Majest en Berend
Botje Kinderopvang, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

11 oktober 2018

Herfstvakantie

22 oktober 2018

29 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018

04 januari 2019

Voorjaarsvakantie

15 februari 2019

25 februari 2019

Meivakantie

19 april 2019

03 mei 2019

Hemelvaart

30 mei 2019

31 mei 2019

Pinkstervakantie

10 juni 2019

14 juni 2019
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Studiedagen

28 juni 2019

01 juli 2019

Zomervakantie

12 juli 2019

23 augustus 2019

Totaal aantal lesuren voor alle groepen bedraagt 949,25 uur. In totaal 7.594 lesuren. Minimum
lesuren bedraagt 7.520.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk Werk

zie agenda Ouderbulletin

zie agenda Ouderrbulletin

Eens per twee á drie weken houdt het Schoolmaatschappelijk Werk spreekuur in onze school.
(kamertje van Lucia van Zanten)
Data worden vermeld in de agenda van ons Ouderbulletin, Social Schools en website Trimaran.
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