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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 Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Ligging

Contactgegevens
Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm
Reigerstraat 1
4461RE Goes
 0113214568
 http://www.kohnstammschoolgoes.nl
 kohnstammschool@alberoscholen.nl
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio
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Schoolbestuur
stichting Openbaar Prim. Onderw. Nobego
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 1.040
 http://www.nobego.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Wim Boddaert

kohnstammschool@alberoscholen.nl

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

118

2017-2018

De Prof. Dr. Kohnstammschool is een school in het centrum van Goes. De instroom van leerlingen komt
ook van buiten het stadscentrum: Noordhoek, Mannee, Goese Diep en Goese Polder. De school heeft al
jaren een stabiel leerlingenaantal rond de 130 leerlingen. een uitzondering is het schooljaar 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
Samen leren

Eigenaarschap

Welbevinden van iedereen

Duurzaamheid

Voor iedereen

Missie en visie
Missie.
Op de Kohnstammschool bieden we een veilige omgeving waar het fijn is om te zijn, waar leerlingen
plezier beleven en alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de
leerkrachten op de Kohnstammschool, zodat zij optimaal onderwijs kunnen aanbieden. Samen met de
ouders vormen wij een team rondom de leerlingen. Op onze school geven we onderwijs met specifieke
aandacht voor autonomie, zelfsturing en authenticiteit. Dit vormt voor ons de basis waarop we de
leerlingen voorbereiden op de samenleving in de maatschappij van morgen.
Kernwoorden voor het onderwijs dat op de Kohnstammschool wordt gegeven zijn:
- Plezier, sfeer, warmte en veiligheid
- Respect, openheid en individuele zorg
- Aandacht voor identiteit, waarden en normen.
- Kwalitatief verantwoord onderwijs
- Goede voorbereiding naar het voortgezet onderwijs
- Inzet en ondersteuning van moderne technieken en
hulpmiddelen
- Samen delen

Prioriteiten
Verder gaan met de ontwikkeling van eigenaarschap bij leerlingen
Het structureel gebruik maken van coöperatieve werkvormen
Starten met portfolio's van leerlingen aan de hand van leergesprekken.
Het eigen maken van de expliciete directe instructie.

Identiteit
Op onze school maken we geen onderscheid tussen geloof, kleur of thuissituatie van een leerling.
Ons streven is om samen met ouders en leerlingen het beste uit het kind te halen. Samen met ouders is
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een pijler, maar ook samen met elkaar is een belangrijke bouwsteen van onze school.
Op gebied van welbevinden hebben we het certificaat van een gezonde school behaald in juni 2018.
Door ons netjes, aardig en rustig (NAR) te gedragen zorgen we ervoor dat het voor anderen fijn is er
ook te zijn.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Voor spel en bewegingsonderwijs maken wij onder schooltijd gebruik (als dit mogelijk is) van leerlingen
van het CIOS. Dit zowel voor de gymlessen in de sportzaal als voor de zwemlessen in het zwembad.
Na schooltijd verzorgen CIOS studenten onder begeleiding van een SMWO medewerker sport en
spelactiviteiten op het schoolplein.

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

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Vervanging van de leerkrachten wordt gedaan door Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ).
Zij hebben een groot bestand van beschikbare leerkrachten.
In periode met veel zieke collega's, wordt aan teamleden gevraagd extra te werken. Gelukkig hebben
we nog nooit leerlingen naar huis moeten sturen, maar dat is in de toekomst wel een reële
mogelijkheid.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

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.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

6 uur

2 uur

4 uur

8 uur

4 uur

Taalontwikkeling
Rekenontwikkeling
Samen spelen.afspraken

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 30 min

6 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

4 u 30 min

5 u 30 min

6 u 45 min

7 u 15 min

7 u 30 min

7 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 u 30 min

3 u 15 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 uur

2 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Gezond gedrag
Samenwerken, omgang
met elkaar

2.3

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
LED verlichting en zonnepanelen op het dak: duurzaamheid
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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.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kibeo Reigerstraat. We gebruiken daarbij
Kleuterunivesiteit.
Doordat we in hetzelfde gebouw zitten, worden thema's onderling afgestemd.
De overstap van psz naar basisschool is hierdoor ook maar een kleine stap. Er zijn korte lijnen: dus er
wordt vooraf en na de overstap veel informatie over de leerlingen en het lesprogramma gedeeld.
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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.
Ons doel is om een school te zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt, zodat iedere leerling zich
kan ontwikkelen naar zijn mogelijkheden.
We hebben echter wel beperkingen. ten aanzien van leerlingen met gedragsproblematiek moeten we
erkennen dat dit voor ons lastig is om adequaat op te vangen. Niet alleen voor de betreffende leerling,
maar zeker ook voor de klasgenoten. In de vaak gecombineerde groepen van rond de 25 leerlingen
hebben we te weinig know how, te weinig ondersteuning in de school en te weinig handen in de klas
om deze leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben.
In principe bieden wij aan alle leerlingen onderwijs. Dat blijkt ook uit het aantal leerlingen met diverse
arrangementen die wij op onze school verder helpen in hun ontwikkeling: uitgezonderd leerlingen met
gedragsproblematiek. Op de Kohnstammschool hebben we: een zorgassistente, onderwijsassistentes
die leerlingen begeleiden in het kader van hun arrangement, een RT leerkracht en een intern
begeleidster. In de organisatie is ook een orthopedagoog die nader onderzoek doet bij onderbouwde
verzoeken vanuit school en een interne medewerker die gespecialiseerd is in de kwaliteit van lesgeven.
Tevens zijn er natuurlijk ook externen: ambulant begeleiders die sturen in het proces van ontwikkeling
van de arrangementsleerlingen, deskundige die collega's helpen tijdens de hgpd en externe bureaus
waarmee we contact hebben.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent

2

Specialist hoogbegaafdheid

2

Zorgassistent

1

Leerkracht special needs (master) 4
Kleuterspecialist

4
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We gebruiken "Leefstijl" gedurende het schooljaar. Bij de start van het schooljaar en het nieuwe
kalenderjaar benutten wij de mogelijkheden van "Goed van Start" om samen met elkaar afspraken te
maken die wij als groep van belang vinden.
Deze afspraken hangen zichtbaar in de groep, zodat we deze regelmatig onder de aandacht kunnen
brengen en op kunnen terugpakken als hier een aanleiding voor is.
Het laatste jaar hebben we in het kader van een aanvraag voor "De Gezonde School" extra tijd
geïnvesteerd in het ontwikkelen en beschrijven van datgene wat we willen en uitvoeren in relatie met
het welbevinden van de leerlingen. Het uniforme en goed te begrijpen NAR (Netjes Aardig Rustig)
hebben we drie afspraken in de hele school ingevoerd. Dit is de kapstok voor leerlingen, leerkrachten
en ouders. we mogen stellen dat het erg effectief is in combinatie met de genoemde lesprogramma's
EN het uitspreken van conflicten met elkaar in relatie met de afspraken. De databorden in de klassen
ondersteunen dit visueel. Te ontwikkelen aandachtspunten kunnen als groepsdoel centraal gesteld
worden. Daar zijn we zeer over te spreken!

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KIJK op sociale competentie.
In het schooljaar 2016-2017 doen wij als school mee aan een onderzoek door de universiteit van
Utrecht.
Deze monitor geeft ons een beeld van het sociale klimaat in de klassen en voldoet aan de gestelde
landelijke eisen op het gebied van sociale veiligheid. Voor ons als school is het een onafhankelijk ijk
moment om te kijken of we de dingen goed interpreteren, of de leerlingen aangeven wat hen
bezighoudt en wat mogelijke aandachtspunten zijn.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. B. den Hartog. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via b.denhartog@alberoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. A. de Feiter. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via a.defeiter@alberoscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Een school heeft 3 pijlers: de leerling, de ouder en de leerkracht. Afstemming, communicatie, samen
delen is van wezenlijk belang voor elke participant. Het vergroot de betrokkenheid, helderheid, de
richting die we kiezen en hierdoor het welbevinden van de genoemde pijlers.
Ouderbetrokkenheid gaat dus veel verder dan de ouders die fruit schillen, fluor spoelen, luizen pluizen,
meegaan op schoolreis of schoolkamp, klusjes verrichten, helpen bij schoolse activiteiten, zitting
hebben in de ouderraad of medezeggenschapsraad. Een frequent contact met school maakt het elkaar
aanspreken vaak wel iets eenvoudiger
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders van de Kohnstammschool worden op diverse manieren geïnformeerd.
Als het over de gehele school gaat kunnen ouders de informatie teruglezen in: de schoolgids, de
nieuwsbrief, de website en de Facebookpagina van de school.
Als het over een bepaalde groep of klas gaat wordt de informatie gedeeld via de mail of Klasboard.
Informatie over eigen kind(eren) zijn terug te vinden in het ouderportaal van Parnassys. Hierin kunnen
ouders ook de gemaakte afspraken bekijken en waar nodig aanvullen.

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft kunt u deze schriftelijk bij de school indienen. Dit mag ook middels een gesprek
waarvan een verslag wordt gemaakt. Het kan dat we de klacht dan direct kunnen afhandelen.
Als dit niet het geval is, ontvangt u binnen 3 dagen een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Binnen 2
weken krijgt u reactie aangaande de aard en inhoud van uw klacht. Dit doen we bij voorkeur mondeling
waarin we een gemotiveerde reactie graag met u bespreken.
Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht. Dan kunt u zich wenden tot het
college van bestuur van Albero. Het bestuur onderzoekt de feiten en bekijkt de verslaglegging en geeft
u hierover een oordeel. Indien u zich niet kunt vinden in het oordeel van het college van bestuur kunt u
zich wenden tot de Commissie Klachtenbehandeling van Albero. Zij doen een uitspraak die de status
heeft van een advies, waarna het bestuur een beslissing zal nemen.
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Enquête
Ouderhulp op vele gebieden
Veelvuldig contact - lage drempel

•
•
•
•
•

Ouders zijn bij alle activiteiten welkom en hun hulp wordt gewaardeerd. Door de hulp die ouders bieden
tijdens diverse schoolse zaken, ontstaat er sneller contact en zorg je ervoor dat we samen naar
oplossingen zoeken, samen ideeën bespreken en samen de schouders er onder zetten.

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 € 22,00
Daarvan bekostigen we:
•
•
•
•
•

eindfeest
eindmusical
schoolprojecten
Kerst
Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Schoolreis en schoolkamp wordt aan de hand van de kostprijs apart berekend.
En de schoolfotograaf kan door ouders, los van de vrijwillige ouderbijdrage, betaald
worden.
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zorgt er wel voor dat we activiteiten met leerlingen kunnen doen die
anders niet mogelijk zouden zijn. Een cadeau tijdens Sint is hiervan een concreet voorbeeld. andere
voorbeeld is een discofeest voor jongere en oudere leerlingen, of springkussens bij het eindfeest. Super
dat er ouders zijn die op deze manier het beste voor leerlingen en school willen bewerkstelligen.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

4.4

Ziekmelden en verzuim 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:
Ziekmelding kan telefonisch worden doorgegeven voor 8.30 u.
Mocht dit lastig zijn dan kan het ook per mail naar het mailadres van de school.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen verlof aanvragen via een formulier. Dit is een standaard formulier van het Regionaal
Bureau Leerplicht. Dit formulier kun je ook downloaden van de website.
Overleg en afstemming inzake aanvraag verlof wordt op prijs gesteld.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Met de tussenresultaten kijken we naar de ontwikkeling van de leerlingen.
Ook of er een verschil is tussen de methode toetsen en de methode onafhankelijke toetsen.
Het is een graadmeter of het onderwijs op niveau aanbieden en waar we mogelijk moeten bijstellen.
Mede door de analyse van de leerling resultaten kunnen we aanbieden wat de leerling nodig heeft voor
verdere groei.

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Het schooladvies is een indicator.
Het is wezenlijk of het gegeven advies ook resulteert in een succesvolle periode op het voortgezet
onderwijs. Blijven leerlingen gedurende hun periode op het voortgezet onderwijs op het
onderwijsniveau van het schooladvies. Gaat het beter (stromen ze op), of gaat het minder (stromen ze
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af) en behalen ze het diploma binnen de daarvoor gestelde termijn.
Voor zover wij hierover informatie ontvangen en gesprekken voeren met het voortgezet onderwijs
kunnen wij stellen dat het met de oud leerlingen van de Prof. Dr. Kohnstammschool goed gaat. Ruim
90% van de leerlingen behaalt het VO diploma conform het schooladvies.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

26,1%

vmbo-(g)t

13,0%

vmbo-(g)t / havo

13,0%

havo / vwo

30,4%

vwo

8,7%

onbekend

8,7%

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:

Samenwerken

Respect

Duurzaamheid

Het is van essentieel belang dat leerlingen zich thuis en veilig voelen op school. Als dat in orde is,
kunnen leerlingen zich gaan ontwikkelen en groeien.
Daarom starten we het school- en kalenderjaar met "Goed van Start". Tijdens de weken dat we hiermee
werken zorgen we voor een goede basis en heldere afspraken. Deze verschillen per jaargroep.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Naast de materialen die we gebruiken van "Leefstijl" en "Goed van Start" zorgen we voor goed contact
tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht. We gebruiken hier ook het NAR systeem,
voeren 2 x per jaar kindgesprekken en gebruiken het databord in de groepen ook voor visualisatie van
de sociale omgang. Samen zorgen we voor een fijne sfeer. Je moet je veilig en thuis voelen voor je kunt
beginnen met leren! Dit is een fundament van ons onderwijs.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 verwerken gedurende het schooljaar een digitale vragenlijst aangaande
hun sociale omgeving.
Als het toch niet goed gaat, worden gesprekken met leerlingen en ouders gevoerd om samen te werken
aan een veilige omgeving voor iedereen.

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.
We streven ernaar de kwaliteit van hetgeen goed gaat, werkt, effectief is, te borgen.
In ons schoolplan beschrijven we het ontwikkelprogramma voor de komende 4 schooljaren. Elk jaar
beschrijven we exact in het jaarplan wat we willen ontwikkelen, wat we hiermee willen bereiken en hoe
we dit gaan controleren. Dit gaat over de wijze van lesgeven, samenwerking met ouders, omgang met
en motivatie van leerlingen. Dit jaarplan wordt gemaakt na input van de ouders, leerlingen en vooral de
leerkrachten. Het plan wordt besproken met de leerkrachten en de medezeggenschapsraad.
Door informatie, streven van de organisatie of de school, kijken bij elkaar in de klas, praten met elkaar
over je lesgeven, klassenbezoeken en eigen wensen kijk je als leerkracht waar jij graag
professionalisering voor wilt volgen. De afspraken die je als schoolteam maakt en je individuele
ontwikkelplan zijn hierbij het uitgangspunt. Het doel is en blijft toch een leven lang leren: zeker omdat
je werkzaam bent op een school waar ontwikkelen het centrale thema is.
De analyse van de schoolresultaten is een belangrijk aspect van de kwaliteit. Door samen deze
gegevens te bekijken en bespreken zien en weten we waar eventuele aanpassing nodig is. Naast deze
feitelijke gegevensanalyse is het ook van belang om de 'kwaliteit van het welbevinden', brede
ontwikkeling van de leerlingen, gevarieerd aanbod en de communicatie worden meegenomen in de
kwaliteit. Ze zijn lastiger te meten, maar zeker de moeite waard om mee te nemen in de beschouwing
van de kwaliteit van de school!
Om de eigen schoolontwikkeling kritisch te laten volgen kun je een beroep doen op een bovenschoolse
kwaliteitsmedewerker. Hij zal aan de hand van door de school gestelde kritische vragen,
ontwikkelpunten of anderszins de organisatie intern bekijken. Dit kan een plan van aanpak, een
aanpassing van het jaarplan en ook een pluim opleveren. Als organisatie Albero zijn er ook audits
waarin de school en de schoolorganisatie één of meerdere dagen kritisch gevolgd worden. Het
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auditteam zorgt op deze manier voor kwaliteit binnen de organisatie.
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6

Schooltijden en opvang

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

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:20

14:20 - 18:00

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:20

14:20 - 18:00

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:20

14:20 - 18:00

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:20

14:20 - 18:00

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:45 - 14:20

14:20 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Maandag: kinderopvang intern in school

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

5 t/m 8

dinsdag en donderdag ochtend

Gymnastiek

3 en 4

donderdagochtend

Zwemles

groep 3 en 4

maandagmiddag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
In het schooljaar 2018-2019 start de Kohnstammschool met een continurooster.
Leerlingen en leerkrachten hebben na het nuttigen van de gezamenlijke maaltijd in de klas een half uur
pauze.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

13 oktober 2018

21 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

23 februari 2019

03 maart 2019

Meivakantie

27 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

06 juli 2019

18 augustus 2019

19

© 2018

