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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 Drieeenheidsschool
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Drieeenheidsschool
Meijbreestraat 11
7573EP Oldenzaal
 0541512279
 https://www.drie1.nl
 dir.drieeenheid@konot.nl
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Extra locaties
locatie Noordwal
Noordwal 10
7571AM Oldenzaal
 0541-532398

Schoolbestuur
Stichting Kathol. Onderw. NO Twente
Aantal scholen: 22
Aantal leerlingen: 4.465
 http://www.konot.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Elly Roelofs- NIjkrake

e.roelofs@konot.nl

Adjunct-directeur

Famke Mensink-Löwik

f.mensink@konot.nl

De Drie-eenheidschool vormt samen met de St. Plechelmusschool in De Lutte, onderwijsgemeenschap
(OG) TriPle.
Tri staat voor het getal drie, t.w. de ouders/ leraren/ kinderen, en voor de drie in Drie-eenheidschol, Ple
zijn de beginletters van de Plechelmusschool samengesmolten tot TriPle.
De directeur van deze onderwijsgemeenschap is Elly Roelofs; adjunct van de OG is Famke Mensink.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

416

2018-2019
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De komende jaren zal het leerlingenaantal, zoals de algemene tendens laat zien, op de Drieeenheidschool licht dalen.

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.

Kernwoorden
Vertrouwen

Betrokkenheid

Respect

Openheid

Dynamiek

Missie en visie
Missie basisschool De Drie-eenheid Oldenzaal
Onze leerlingen volgen hun pad van intellectuele en sociaal emotionele ontwikkeling binnen een
veilige, uitdagende en innovatieve leeromgeving.
In ons denken en handelen zijn de individuele talenten, uitdagingen, nieuwsgierigheid en intrinsieke
motivatie van onze leerlingen het vertrekpunt; leerling zijn op De Drie-eenheid betekent je unieke zelf
kunnen zijn. Leraar zijn op De Drie-eenheid betekent leerlingen inspireren, hun creativiteit stimuleren
en ze in staat stellen niet alleen hun eigen, maar ook de toekomstige uitdagingen in de wereld aan te
gaan.
Wij hebben speciale aandacht voor vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken, zelfstandig
leren en omgaan met complexe vraagstukken. Om de leerling steeds meer verantwoordelijkheid te
laten nemen voor zijn leerproces, wisselen wij de rol van coach en leider met elkaar af.

Prioriteiten
We richten ons dit schooljaar vooral op:
•
•
•
•

teamontwikkeling/ communicatie
eigenaarschap
talentontwikkeling
sociale veiligheid
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•
•

onderzoekend en ontdekkend leren
identiteit

Identiteit
Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor
andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leraren, kinderen en
ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en
ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen.
Onze identiteit wordt zichtbaar door:
•
•
•
•
•

Rituelen te gebruiken als: dagopeningen, gedenkhoek en vieringen.
Onderwijs in burgerschapsvorming in een doorgaande lijn
Levensbeschouwelijke communicatie-lessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en
de zes levensvragen.
Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en
ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten.
Ondersteuning t.a.v. de sacramentsprojecten (Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel) die
vanuit de parochie worden geïnitieerd. Het initiatief, de organisatie en de verantwoordelijkheid
ligt bij de parochie.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Ons onderwijs is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem waarbinnen we zo adaptief mogelijk
inspringen op verschillen tussen leerlingen.
We geven onderwijs op drie niveaus, dat betekent dat we ook aandacht hebben voor leerlingen die het
wat moeilijker vinden en leerlingen die wel wat meer aankunnen.
Bij ons onderwijs gaan we uit van drie basisbehoeften die leerlingen hebben:
•
•
•

competentie: geloof en plezier in eigen kunnen.
autonomie: het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder hulp van anderen.
relatie: het gevoel dat anderen je waarderen en met je om willen gaan.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich als individu ontplooien en leren dat zij deel uitmaken van
een groter geheel: de groep, de school, de samenleving.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Bij verlof van leerkrachten wordt voor vervanging gebruik gemaakt van de diensten van het
mobiliteitscentrum van het ObT ( onderwijsbureau Twente in Borne. https://www.obt.nl/

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd
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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

voorbereidend
taal/fonemisch
bewustzijn

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

1 uur

1 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

voorbereidend rekenen
werken met
ontwikkelingsmateriaal
buitenspel
bewegingsonderwijs
kringactiviteiten
computeronderwijs
sociaal emotioneel
muziek
eten en drinken

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 uur

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

4 u 30 min

4 u 30 min

3 u 30 min

6 u 45 min

6 u 15 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
30 min

30 min

45 min

45 min

computeronderwijs
sociaal emotionele
ontwikkeling

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

studievaardigheden

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Speellokaal
Gymlokaal
Computerlokaal
Biblotheek: Wij maken gebruik van de boekcollectie van de bibliotheek en de leerlingen bezoeken
structureel de bieb met de leerkracht.
•
•
•
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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 is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.
De Drie-eenheid heeft contact met de kinderdagopvang/peuterspeelzaal wanneer een leerling op
school wordt ingeschreven. Relevante informatie wordt vanuit de kinderopvang doorgegeven aan de
basisschool. Dit gebeurt via het overdrachtsformulier. Waar nodig is er sprake van een zogenaamde
"warme overdracht" (mondeling).
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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.
We zijn er trots op dat het ons lukt leerlingen passend onderwijs te bieden in hun eigen woonomgeving.
In principe zijn alle leerlingen welkom.
In overleg met ouders en met begeleiding van het OOC bepalen we per leerling elke keer opnieuw of we
nog voldoende in staat zijn aan de onderwijsbehoefte van zorgleerlingen tegemoet te komen. Als het
nodig blijkt dat toch een andere vorm van onderwijs passender is zoeken we samen naar de juiste plek.
In overleg met ouders en GGD maken we het leerlingen met diabetes, leerlingen in een rolstoel en
leerlingen met gehoor- en gezichtsproblemen mogelijk bij ons op school mee te draaien in een groep.
Bij leerlingen met gedragsproblemen kunnen we grotendeels tegemoet komen aan hun
onderwijsbehoeften door gebruik te maken van deskundigen van het OOC en andere instanties.
Het volledige schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van scholen op de kaart en onze
eigen website www.drie1.nl

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

-

Intern begeleider
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Rekenspecialist

-

Specialist hoogbegaafdheid

1

Taalspecialist

-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. We maken gebruik van het
stappenplan van Klassenkracht, de 7 stappen voor een veilig groepsklimaat. We hanteren gezamenlijke
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regels waarbij erop gelet wordt dat ieder kind zich veilig/gelukkig voelt op school doordat het in
zijn/haar waarde wordt gelaten. Verschillen in uiterlijk in uiterlijk, prestaties en gedrag moeten zowel
door de leerkracht als de leerlingen worden geaccepteerd. Conflicten tussen leerlingen worden in de
groep besproken en er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.
Op onze website en ook op de website scholen op de kaart vindt u het Sociale Veiligheidsplan van
basisschool Drie-Eenheid.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Van
Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
De veiligheidsbeleving van de groepen 6, 7 en 8 op school wordt afgenomen via de kwaliteitsvragenlijst
van Van Beekveld en Terpstra. Deze vragenlijst wordt eens per vier jaar afgenomen en in de
bijbehorende rapportage vindt u informatie over de veiligheidsbeleving van de leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 op school.
Daarnaast maken we gebruik van de monitor Sociale Veiligheid van Zien! (de groepen 1 t/m 8). Deze
nemen we twee keer per jaar af en de resultaten hiervan analyseren we en waar nodig nemen we actie.
Deze resultaten worden uitgewisseld met de onderwijsinspectie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Famke Mensink. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via f.mensink@konot.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Vanessa de Zwart. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via v.dezwart@konot.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij streven als school naar een constructieve samenwerking met u als ouders/verzorgers. We hebben
immers een gezamenlijk belang: zorg dragen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en
het leren van uw kinderen, op school en thuis.
Samen kunnen we meer voor een kind tot stand brengen dan afzonderlijk.We vinden het belangrijk dat
u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt op school. Niet alle kinderen vertellen immer
altijd waarmee ze bezig zijn op school. zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces,
omdat u beter op de hoogte bent.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Om een goed overleg met ouders te waarborgen maken we gebruik van 'Social Schools', een online
communicatieplatform voor het basisonderwijs in een veilige afgesloten omgeving.
Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel
aantrekkelijke en informerende wijze.
Maandelijks informeren we u via de Nieuwsbrief van onze school.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een activiteitenkalender met daarop alle geplande
activiteiten, vakanties en vrije dagen.

Klachtenregeling
Waar mensen werken gaat er ook wel eens iets mis en het is goed als we daar over met elkaar in
gesprek gaan.
Veruit de meeste grieven over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in
goed overleg tussen de betrokken partijen worden opgelost.
Als de betrokken partijen er echter onderling niet uitkomen is het goed over een regeling te beschikken
waarin de individuele rechten zijn vastgelegd en waarin zorgvuldig de interne rechtswegen aangegeven
worden. Ook Konot beschikt over zo'n regeling. deze is te vinden op de website van onze
school: http://https://www.drie1.nl/praktische-informatie/klachtenregeling/

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Elke groep heeft een groepsouder die allerlei organisatorische zaken regelt voor de groep; te denken
valt aan: het regelen van begeleiding bij activiteiten of het regelen van vervoer.

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 € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval

•

Kermis

•

Pasen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De ouderraad vraagt elk jaar van de ouders een bijdrage om activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze
ouderbijdrage is vrijwillig en kan niet worden verplicht. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €30,00 per
leerling.
De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage.
De MR van onze school heeft hierin een controlerende rol.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Bij opgave van de leerlingen wordt gevraagd of de leerlingen WA verzekerd zijn.
U zult zelf moeten zorgen voor een passende verzekering voor uw kind(eren).
Onze school valt onder de stichting Konot en collectief zijn de volgende verzekeringen daar geregeld:*
opstalverzekering* inboedelverzekering* ongevallenverzekering.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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
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toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziek melden door dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door te geven aan
school of te mailen met de groepsleerkracht.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via onderstaande link kunnen ouders het verlofformulier downloaden om voor hun kind verlof aan te
vragen.
https://www.drie1.nl/praktische-informatie/verlofaanvraag/
Dit formulier is ook op school te verkrijgen via de groepsleerkracht of directie
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De resultaten worden gemeten middels methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. Deze worden door
de leerkracht ingevoerd in Parnassys. Ouders kunnen de resultaten van de methodetoetsen inzien in
Parnassys. Deze toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en aan de hand daarvan worden
eventuele interventies opgesteld. Dit is een 'levend plan'en wordt regelmatig bijgesteld en/of
aangevuld. Eigenaarschap van de leerlingen is hierbij van belang Regelmatig worden resultaten
besproken met de ib-ers.

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

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

8,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t

12,7%
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vmbo-(g)t

12,7%

vmbo-(g)t / havo

16,5%

havo

12,7%

havo / vwo

5,1%

vwo

31,6%

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:

RESPECT

Vertrouwen

Samenwerking

We willen dat onze leerlingen uitgroeien tot sociaal competente personen; personen die goed met
zichzelf en de ander om kunnen gaan. Die deel uit willen en kunnen maken van een gemeenschap en
daar een actieve bijdrage aan kunnen en willen leveren (actief burgerschap).Hoe ontwikkelt een kind
zich tot een sociaal competent persoon? Sociale competentie bestaat uit sociaal competente
gedragingen, waarvoor je als gereedschappen kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig hebt
en die gekleurd wordt door gevoelens, het beeld van jezelf en de ander en de waarden en normen die in
de samenleving gelden.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Om te werken aan een veilige leeromgeving maken we gebruik van de aanpak ‘Klasse(n)kracht!: met
RESPECT voor de klas’ van Jelly Bijlsma; een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de
school en de klas actief te begeleiden. Het is een werkwijze om als team vanaf de voordeur, of eigenlijk
vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en
in de school.
Om onze leerlingen uit te laten groeien tot sociaal competente personen maken we in ons onderwijs
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gebruik van de methode 'Goed gedaan'. De lessen in deze methode sluiten aan bij de behoeftes van de
leerlingen, zodat de lessen afgestemd kunnen worden op de groep. Daarnaast kunnen de lessen
afgestemd worden op actuele situaties of thema's die we als school hanteren waarbij bepaald gedrag
gewenst is of doordat we veel ongewenst gedrag zien waaraan we als school willen werken.
Daarnaast maken we gebruik van het document 'burgerschapsvorming' waarin omschreven staat hoe
ons onderwijs in burgerschapsvorming gestalte krijgt.

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.
In ons onderwijs staat de brede en optimale ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen centraal,
zodat ze zich op goede wijze kunnen ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst. Dit vraagt om
goed onderwijs, gegeven door goede leerkrachten die werken in een organisatie waarin de dialoog
gevoerd wordt over onderwijskwaliteit en ieders rol daarin. In de bijlage beschrijven we de zorg voor
goede onderwijskwaliteit langs de drie lijnen waarop we met kwaliteitsbeleid inzetten, nl.:
1. Het vakmanschap van onze leerkrachten
Onze medewerkers spelen een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg van KONOT. Goed onderwijs
vraagt om medewerkers met een kwaliteitsbewuste houding die beschikken over goede pedagogische
en didactische kennis, houding en vaardigheden. Zij verzorgen het onderwijs en creëren voor de
leerlingen een klimaat met ruimte voor ontwikkeling. Vanuit deze gedachte steekt het personeelsbeleid
Konot in op:
•
•
•

de zorg voor bevoegd en bekwaam personeel
de zorg voor goed pedagogisch-didactisch leerkracht handelen
het ondersteunen van diverse mogelijkheden voor professionalisering.

2. De dialoog op alle niveaus
Binnen onze organisatie streven we naar een professionele cultuur waarin op de verschillende niveaus
vanuit eigenaarschap de dialoog wordt gevoerd over de ambities die we hebben voor ons onderwijs en
de stappen die we daarin al gezet hebben en nog willen zetten. We voeren dit gesprek vanuit een open,
nieuwsgierige en onderzoekende houding; waarderend voor wat al bereikt is en met succes werkt en
met ambitie voor de volgende te zetten stappen. In deze dialoog staat onder andere het pedagogischdidactisch handelen en de ontwikkeling en borging van goed en innovatief onderwijs centraal. We
organiseren voor onze medewerkers verschillende mogelijkheden om elkaar ook buiten de eigen school
op professioneel vlak te ontmoeten en te inspireren. Door met elkaar te discussiëren en zo van elkaar te
leren zoals: de Konot-academie, het Onderwijscafé, de Konot-filmavonden en excursies zowel intern als
extern.
3. De optimale inrichting van de kwaliteitszorg
De vijf kwaliteitsvragen en de PDSA-cyclus vormen de basis voor de reflectie op de onderwijskwaliteit
en inrichting van de kwaliteitszorg binnen onze organisatie:
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•
•

De vijf kwaliteitsvragen: 'Doen we de goede dingen?', 'Doen we deze dingen op een goede
wijze?', 'Hoe weten we dat?', 'Vinden anderen dat ook? 'en 'Wat doen we met deze wetenschap?'.
De PDSA-cyclus (Plan, Do, Study, Act): Binnen deze cyclus werken we vanuit de balans tussen
ontwikkelen en periodieke verantwoording aan voortdurende verbetering van onderwijskwaliteit.
Daarbij zijn niet alleen resultaten maar het vakmanschap van onze medewerkers, het
onderzoeken en verbeteren van de processen en het optimaliseren van onze organisatie
belangrijk.

Verbeterthema's voor de komende vier jaren; Versterken van ons onderwijs door:
•
•
•
•
•

focus op coachend lesgeven;
talentontwikkeling;
onderzoekend en ontdekkend leren;
bewegend leren;
persoonlijke doelen.

Onze school sluit voor de kwaliteitszorg aan bij het kwaliteitsbeleid van KONOT
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Donderdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: op vrijdagmiddag zijn groep 1 & 2 om 12:15 vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 1 t/m 8

Zie schoolwebsite

Zie voor actuele gymtijden van de verschillende groepen de website van onze school: www.drie1.nl

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor de opvang voor- en na schooltijd kunnen
ouders gebruik maken van de diensten van de verschillende kinderopvangcentra.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Zomervakantie

04 juli 2020

16 augustus 2020
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