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Voorwoord
Dit is de schoolgids van CBS De Hoeksteen.
Een goede communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk. De basisschooltijd vormt
tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor hun
ouders. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school.
In deze gids lees je 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 je van ons mag verwachten. In de
schoolgids lees je ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we je informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
We wensen je veel leesplezier.
Team CBS De Hoeksteen.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Alberoschool CBS De Hoeksteen
Bierweg 1 A
4424EL Wemeldinge
 0113626127
 http://www.hoeksteen-wemeldinge.nl
 hoeksteen@alberoscholen.nl

Schoolbestuur
Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 3.610
 http://www.alberoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Bert Wille

b.wille@alberoscholen.nl

Taken op het gebied van schoolontwikkeling worden ook uitgevoerd door Lucie Herrebout.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Walcheren.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

61

2020-2021

De Hoeksteen is een dorpsschool voor onderwijs en opvang met veel aandacht voor de individuele
ontwikkeling van de kinderen. Met samenwerkingspartner Prokino wordt gewerkt aan een doorgaande
lijn van 2 tot 13 jaar. De uitdagende leeromgeving bestaat uit een aantrekkelijk gebouw met leerpleinen
en uitdagende materialen, een groen plein en een dorp met strand, zee, haven, bibliotheek en
bedrijven voor levensecht leren.
Door de werkwijze met twee units, de unit onderbouw en de unit bovenbouw, is er steeds de
mogelijkheid om flexibele instructiegroepen samen te stellen. Voor leerlingen die meer aan kunnen
wordt deze mogelijkheid geboden en leerlingen die een stapje terug moeten kunnen ook aansluiten bij
een passend niveau.
De onderbouw unit werkt momenteel met 39 leerlingen. De bovenbouw met 20 leerlingen. Er is veel
ruimte voor individuele aandacht en de kinderen leren hoe ze effectief kunnen samenwerken.
In het schooljaar 2019/2020 begonnen we met 51 leerlingen, In het schooljaar 2020/2021 begonnen we
met 62 leerlingen en in het nieuwe schooljaar 2021/2022 starten we met 59 leerlingen.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Vertrouwen

Kwaliteit

Ontwikkeling

Samen

Uitdaging

Missie en visie
Missie
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De Hoeksteen biedt kindgericht onderwijs dat wordt verzorgd door betrokken, enthousiaste en
inspirerende professionals die kinderen laten groeien en bloeien in een lerende en gezonde
gemeenschap, de kinderopvang en de school.
Visie
De Hoeksteen staat voor een goede voorbereiding op een persoonlijke toekomst voor alle kinderen. De
maatschappij verandert sterk en is soms onvoorspelbaar. Dit vraagt niet alleen om kennis en wijsheid,
maar ook om creativiteit, flexibiliteit en samenwerking.
We blijven vernieuwen, veranderen en verbeteren, niet alleen omdat de maatschappij hierom vraagt,
maar vooral omdat kinderen ontwikkelen en steeds iets anders nodig hebben. We geloven in onderwijs
waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Dit
betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven maken en daar ook de ruimte voor krijgen.
We bieden een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving vanuit onze christelijke identiteit met
respect voor verschillende meningen. Je mag jezelf zijn en dat respecteren we. Wij gaan uit van
gelijkwaardigheid, ongeacht uitstroomniveau, kleur, sociale achtergrond, geloof of geaardheid.
Ieder kind is uniek en heeft mogelijkheden om te groeien. Kinderen en hun ouders hebben een stem
binnen onze school. De Hoeksteen is ook uniek. Brede ontwikkeling vinden we belangrijk. We denken
niet in slagen of falen, maar in groeien en in kwaliteiten van kinderen die centraal staan. Daar zijn we
samen verantwoordelijk voor. We spreken niet over ‘groepen’, maar over ‘units waarin
groepsdoorbrekend gewerkt kan worden’. Binnen deze units leren we in de breedste zin van en met
elkaar.
Kinderen, ouders en professionals krijgen de ruimte om zelf beslissingen te nemen (autonomie), voelen
zich competent, ervaren voldoening en krijgen erkenning (competentie). Daarnaast voelt iedereen zich
nuttig en gelukkig (relatie en zingeving).
Onze visie op het leren en op de ontwikkeling van kinderen:
Kinderen leren het beste door: Samen te werken in een veilig, rustig en positief klimaat en in een
uitdagende leeromgeving. Dat is niet alleen het klaslokaal, maar daarbij hoort ook in de omgeving van
de school. We hebben aandacht voor eigenaarschap. Kinderen krijgen de kans om zelf ontdekkingen te
doen en onderzoekend bezig te zijn. Kinderen krijgen de kans nieuwe talenten te ontdekken en zichzelf
te ontwikkelen. Er wordt gewerkt in ateliers, waarbij eigen keuzes gemaakt kunnen worden.
We hanteren de ontwikkelingscirkel met bedenken, doen, reflecteren en nog beter doen. Deze cirkel
vormt een belangrijke onderlegger bij het leren. Levensecht leren wordt ervaren als betekenisvol en
krijgt ruimte en aandacht op De Hoeksteen. Aansluiten bij de beleving, de ervaringen en de behoeftes
van kinderen vormt iedere dag een belangrijke start.
Kinderen zijn zich ervan bewust dat ze onderdeel uitmaken van een systeem. Ieders acties hebben
invloed op de ander. We leiden op tot respectvolle wereldburgers die verantwoord met de wereld
omgaan.
Daarvoor hebben kinderen professionals nodig die: Een rustige, veilige, uitdagende leeromgeving
kunnen scheppen en aan kunnen sluiten bij de beleving, ervaringen en behoeftes van
kinderen. Kinderen de kans geven om te ontdekken, te onderzoeken, zelf keuzes te maken (en fouten
te maken), zodat kinderen zonder angst, maar met lef en durf leren.
Meer werken vanuit leerlijnen, zoeken wat bij hun kinderen past en minder uitgaan van methoden.
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Relatie met kinderen opbouwen, willen ontwikkelen, vragen stellen, rust realiseren, nieuwsgierig zijn en
werken aan onderwijs op maat.
Om dat te bereiken is er een team van personeel dat: Samenwerkt, de relatie legt tussen theorie en
praktijk, goed naar elkaar luistert en doorvraagt, weet aan te sluiten bij de ontwikkeling, vraagt om
feedback en durft feedback te geven. Samenwerkt vanuit eenzelfde visie, met hetzelfde doel voor ogen
en daarbij gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. Uitdagingen durft aan te gaan en denkt in
oplossingen en niet in problemen.

Identiteit
Onze school is een Christelijke Basisschool. Iedereen is welkom bij ons op school. We vinden het
belangrijk dat de kinderen elkaar leren kennen en andere meningen leren waarderen en respecteren.
Ook al hebben we een andere levensbeschouwelijke achtergrond of een andere culturele achtergrond,
we werken samen en helpen we elkaar bij het bereiken van onze doelen. Naast de dagelijkse aandacht
voor het Christelijke geloof leren de kinderen op De Hoeksteen ook over andere wereldreligies.
In het huidige schooljaar wordt de samenwerking met de kerk in het dorp verder vorm gegeven door
gezamenlijke activiteiten, waaronder het bezoeken van de kerk door alle groepen, lessen door de
dominee, kerstviering en een kliederkerk bij Pasen.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op de Hoeksteen wordt gewerkt in twee units. De unit onderbouw met kinderen van 4 tot 9 jaar en de
unit bovenbouw met leerlingen tot 12 jaar. Voor de hoofdvakken taal, lezen en rekenen betekent dit dat
leerlingen gegroepeerd worden op ontwikkelingsniveau. De overige vakken zijn ingedeeld in ateliers,
waarbinnen leerlingen van verschillende leeftijden themagericht samenwerken:
- Kennis ateliers voor de wereldoriëntatie vakken.
- Onderzoek ateliers voor wetenschap & techniek ICT en lego.
- Kunst ateliers voor de creatieve vakken.
- SEO ateliers voor sociaal emotionele ontwikkeling met o.a. KiVa en Goed van Start.
- Gezonde school ateliers, voor gym, bewegend leren en voeding.
Leerkrachten:
In de onderbouw unit: Lucie (vervangen door Dagmar), Dagmar en Marit.
In de bovenbouw unit: Leanne (vervangen tot maart 2022 door Riana) en Michael
Ondersteuning in de bovenbouw op maandag t/m donderdag Anne. Ondersteuning individuele
leerlingen op alle dagen van de week door Carla.
Geralyn en Marlous zijn werkzaam als pedagogisch medewerker namens Prokino voor de opvang van
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang.
Intern begeleider, pestcoördinator en vertrouwenspersoon: Wilma.

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

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

10 uur

10 uur

10 uur

10 uur

1 uur

1 uur

4 uur

4 uur

Thema's / werkjes
Speeltijd
Engels
Sociale redzaamheid

De kinderen werken aan de hand van de leerlijnen met thema's en werkjes.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

9 uur

7 uur

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

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

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

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
De school beschikt over chrome books en interactieve prowise borden waar leerlingen mee
kunnen werken.
Er is een ontdek kasteel voor technieklessen.
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•
•
•
•

2.2

Voor meer uitdaging zijn er pittige plus torens.
Gymlokaal
Computerlokaal
De lego leerlijn is geïntegreerd in ons onderwijs

Het team

Het team van De Hoeksteen bestaat uit vijf leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een intern
begeleider en een directeur. Er zijn twee mannen en zeven vrouwen werkzaam en de
leeftijdscategorieën tot 30, tot 40, tot 50 en tot 67 zijn allemaal vertegenwoordigd.
In het schooljaar 2021/2022 zijn gedurende 5 dagen per week afwisselend twee stagiaires
'onderwijsassistent' werkzaam in de school.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Verlof personeel
Teamleden die vervangen moeten worden kunnen gemeld worden bij TCOZ. Dit is de overkoepelende
organisatie die de vervangingspool beheert en zorgt voor tijdige en adequate vervanging bij
afwezigheid. Het landelijk gebrek aan onderwijzend personeel maakt dat ook in het schooljaar
2021/2022 niet in alle gevallen een vervanger beschikbaar zal zijn. Indien dit het geval is proberen we
binnen ons team een oplossing te zoeken door te schuiven met groepen. Slechts in uiterste nood
kunnen we besluiten om groepen geen onderwijs te bieden en kinderen naar huis te sturen. We hopen
dit besluit niet te moeten nemen dit schooljaar.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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.

Doelen in het schoolplan
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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.
Op onze school zijn we voortdurend bezig met verbeteren van het onderwijs en zorgen dat leerlingen
meer, beter of anders leren. Dit doen we in een doorlopende cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren,
bijstellen en weer plannen, enz. Een belangrijk kenmerk van de werkwijze op De Hoeksteen is dat er
gewerkt wordt met de aanpak van stichting leerKRACHT. De werkwijze van stichting leerKRACHT biedt
een structuur om het onderwijs gezamenlijk te verbeteren. Stichting leerKRACHT bevat 4 instrumenten
die ingezet worden: gezamenlijk lesontwerp, elkaars lessen bezoeken, feedback geven en de stem van
de leerling. Het schooljaar is opgedeeld in periodes. Per periode zijn verbeterthema’s bepaalt. In
teamsessie worden doelen en acties bepaalt om de onderwijsverbeteringen voor leerlingen te bereiken.
Iedere week bespreken leerkrachten in een korte bordsessie welke acties behaalt zijn en worden nieuwe
acties bepaalt. Door deze aanpak werken we samen, planmatig aan verbetering van het onderwijs.
Kwaliteitszorg betekent voor De Hoeksteen dat de kwaliteit van het onderwijs wordt vastgesteld
middels data verzameling op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Minimaal twee keer per schooljaar worden de data geanalyseerd en gaan we na of de werkwijze daar
voldoende aan heeft bijgedragen. Op basis van de resultaten en evaluatie besluiten we of
verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Zodoende kunnen we gericht omgaan met teamscholing
en individuele nascholing. De methoden waaruit het lesaanbod wordt gehaald zijn allemaal recent en
voldoen aan de normen die aan het onderwijs gesteld worden. Ieder schooljaar heeft de directeur twee
managementgesprekken met de bestuurder, waarbij de kwaliteitszorg een belangrijk onderdeel is.

Hoe bereiken we deze doelen?
Op onze school zijn we voortdurend bezig met verbeteren van het onderwijs en zorgen dat leerlingen
meer, beter of anders leren. Dit doen we in een doorlopende cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren,
bijstellen en weer plannen, enz. Een belangrijk kenmerk van de werkwijze op De Hoeksteen is dat er
gewerkt wordt met de aanpak van stichting leerKRACHT. De werkwijze van stichting leerKRACHT biedt
een structuur om het onderwijs gezamenlijk te verbeteren. Stichting leerKRACHT bevat 4 instrumenten
die ingezet worden: gezamenlijk lesontwerp, elkaars lessen bezoeken, feedback geven en de stem van
de leerling.
Tweemaal per jaar wordt een analyse van de opbrengsten gemaakt en tweemaal per jaar wordt het
jaarplan geëvalueerd.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

13

Orthopedagoog op afroep

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op de Hoeksteen werken we met KiVa. Het woord KiVa betekent 'leuk' of 'fijn'. Kiva-scholen zijn
scholen waar het leuk is, waar in een goede sfeer geleerd wordt en waar iedereen het naar zijn zin
heeft. Indien dit laatste niet het geval is, doordat er bijvoorbeeld gepest wordt, biedt Kiva een
methodiek om dit te verbeteren! De belangrijkste kenmerken van KiVa zijn:
1. Problemen oplossen in de groepen en met de kinderen
2. Voorkomen en aanpakken van pesten
3. Veelzijdig, praktijkgericht materiaal
De kinderen werken samen aan de zeven KiVa regels in thema's die wekelijks aangeboden worden.
Thema's zijn bijvoorbeeld Respect, Communicatie, Plagen of pesten, Cyberpesten en Elkaar helpen.
Het KiVa team bestaat uit juf Ineke en meester Michael.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KIVA vragenlijst en Zien! monitor.
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We nemen de KIVA vragenlijst jaarlijks in de bovenbouw unit af. We monitoren de overige groepen met
behulp van Kijk! en Zien!
Eenmaal in de twee jaar is er een tevredenheidsmeting voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Marinissen

i.marinissen@alberoscholen.nl

vertrouwenspersoon

Marinissen

i.marinissen@alberoscholen.nl

11

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Het team van De Hoeksteen betrekt ouders actief bij het onderwijs aan hun kinderen. Dit betekent
onder andere:
Ouders worden uitgenodigd voor een 'nieuwjaarsreceptie' kort na het begin van het schooljaar, waarbij
de kinderen de ouders informeren over de werkwijze binnen hun unit.
Leerlingen vertellen tijdens een persoonlijk gesprek, het ambitiegesprek, met de leerkracht over
zichzelf en over hun leerdoelen om op die manier de onderwijsbehoeften goed in beeld te krijgen. De
ouders zijn aanwezig bij dit gesprek.
Ouders hebben de mogelijkheid te participeren in de leerling ateliers.
Ouders (en leerlingen) worden jaarlijks minimaal één keer gevraagd om het onderwijsproces en de
verbeter aanpak op school te evalueren. Hiervoor organiseren we een 'pizza-avond'.
Ouders worden betrokken in de organisatie en uitvoering van activiteiten buiten de schooltijden om en
ouders worden gevraagd te helpen met schoolreis, schoolkamp en andere uitstapjes als
museumbezoek.
In het schooljaar 2019/2020 gaan we de mogelijkheid onderzoeken om met een denktank van ouders te
gaan werken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: De ouders ontvangen maandelijks een update
uit de groepen, een nieuwsbrief en ze kunnen zich informeren via de schoolgids die online staat.

Klachtenregeling
De klachtenregeling is op school op te vragen en is ook te vinden op de website.
Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets
misgaan in de communicatie. Daarom hebben we een interne klachtenregeling voor Albero Scholen.
Gelukkig kunnen we vaak in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen zaken
oplossen. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne
klachtenregeling. U kunt zich richten tot de directeur van de school, tot het bestuur van Albero Scholen
of tot de vertrouwenspersoon die aan iedere school verbonden is.
In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kunt u zich ook richten tot de externe
vertrouwenspersoon: 'De Koning Vertrouwenszaken'
Contact opnemen kan via mevrouw drs. A.A.H.M. de Koning-Meeùs 0610585367
Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossingen bieden, kan overgegaan worden tot het
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indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor christelijk
Onderwijs.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Activiteitencommissie
Bordsessies met ouders
Minimaal eens per jaar een avond over tevredenheid

•
•
•
•

In onze school kunnen ouders meedoen met diverse activiteiten. Ouders worden ingezet bij
natuurlessen, als ondersteuning bij het schoolkamp, schoolreisjes, luizenpluis en
activiteitencommissie.
Ouders hebben inspraak via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan
binnen de school. De raad behartigt de belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders. De MR bestaat
uit een team- en oudergeleding. Op dit moment zijn dit:
- Lucie Herrebout, leerkracht en voorzitter.
- Marit Nieuwenhuize, leerkracht
- Arjan Groen, ouder
- Lianne Kriekaard, ouder
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u één van de MR-leden aanspreken.

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 € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Laatste schooldag

•

Paaslunch

•

Sportactiviteiten en museumbezoek
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•

Kerst

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Overige kosten: schoolkamp en schoolreis.

Met het onderwijs in Nederland is heel veel geld gemoeid. De scholen krijgen een vergoeding van de
overheid voor leermiddelen, gebouwen, schoolmeubilair en het salaris van de leerkrachten. Daar hoeft
u als ouder in Nederland niet aan mee te betalen.
Wat de overheid niet betaald zijn activiteiten als schoolvoetbal, kerstfeest, sinterklaas, museumbezoek,
schooljudo en andere activiteiten die ouders en school belangrijk vinden. Om dit te kunnen bekostigen
vragen we een bijdrage aan de ouders.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen 's morgens tot 08.15 uur hun kind telefonisch ziek melden.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof aanvraag is alleen mogelijk als er een verlofaanvraag met werkgevers- of accountantsverklaring
wordt ingevuld. Deze zijn op school verkrijgbaar of te downloaden van de site.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden na de M-toetsen van januari door de leerkrachten geanalyseerd. Daarbij
kijken ze vooral naar de vaardigheidsgroei van de individuele leerlingen. Zijn ze allemaal (voldoende
gegroeid? Is dit niet het geval: wat zijn de oorzaken hiervan, wat kan ik verbeteren in mijn onderwijs,
hoe gaan we verder en wat heeft de leerling nodig. Om voldoende antwoorden op deze vragen te
vinden worden gesprekken met leerlingen en ouders gevoerd. Tijdens een studiedag worden de
resultaten besproken en geven teamleden feedback op de door de collega's aangeleverde analyses.
Samen kunnen we meer dan alleen! De blokplannen worden hierna aangepast om niet behaalde doelen
opnieuw aan te bieden.
De voortgang wordt bewaakt door groepsbezoeken en evaluatiegesprekken met de leerkrachten door
de directeur en intern begeleider.

5.2

Resultaten 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 voortgezet 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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
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Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Onze school doet mee met de IEP-eindtoets. Dit geldt voor de meeste Alberoscholen. Wij willen graag
een duidelijk beeld krijgen van onze leerlingen. Het schooleindonderzoek maakt een overzicht van de
ontwikkelde vaardigheden in de loop van de afgelopen schooljaren van de leerlingen. Zo kunnen wij
een goed beeld krijgen van het onderwijs op De Hoeksteen en kunnen we dit onderwijs eventueel
verbeteren waar nodig.
We stellen ons daarbij onder andere de volgende vragen:
- Halen we resultaten die passen bij onze populatie?
- Wat hebben kinderen nodig om tot maximale ontwikkeling te komen?
- Welke aanpassingen zijn, op basis van de eindtoets, nodig binnen het onderwijs op onze school
De Eindscores van de laatste jaren nog even op een rijtje:
2016 - 81,3; 2017 - 78,2; 2018 - 80,7; 2019 - 85.
In verband met Covid-19 is er in 2020 geen IEP eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
96,4%

Alberoschool CBS De Hoeksteen

94,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
58,7%

Alberoschool CBS De Hoeksteen

57,1%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (45,5%)
Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Het schooladvies in december vindt plaats in een gesprek tussen leerkracht, ouders en leerling. Het
advies is gebaseerd op de IEP advieswijzer, de behaalde IEP resultaten in de voorgaande schooljaren en
de executieve functies van de leerling. Mocht de eindtoets in april een afwijkend advies geven, dan
volgt opnieuw een gesprek .
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-(g)t / havo

16,7%

havo

16,7%

havo / vwo

33,3%
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vwo

5.4

33,3%

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Rust

Vertrouwen

Zelfstandigheid

Op de Hoeksteen besteden we veel aandacht aan de relatie tussen team, ouders en leerlingen. Met de
kinderen wordt ieder schooljaar opnieuw gewerkt aan groepsvorming en samenwerking. Alle kinderen
van beide units brengen daarbij zelf in beeld wat goed gaat en wat ze nog moeten leren. Zo zijn de
leerkrachten in staat om steeds een passend aanbod te realiseren op het gebied van sociaal emotionele
ontwikkeling en samenwerking.
Door het gemengd groeperen voor wat betreft niveau, geslacht en leeftijd leren de kinderen dat
iedereen anders is en leren ze om om te gaan met die verschillen.
Jaarlijks vullen de leerlingen een KiVa-monitor in over sociale veiligheid en welbevinden. In de
bovenbouw zelfs tweemaal per schooljaar. Zo volgen we de ontwikkeling op de voet.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Binnen de SEO ateliers werken we op De Hoeksteen met Goed van start, een methodiek voor
groepsvorming. Vanuit KiVa worden lessen sociaal emotionele vorming aangeboden en is er een
preventie aanpak gericht tegen pesten.
In het schooljaar 2021/2022 volgen alle teamleden het traject Pedagogisch Tact van CPC en een
Masterclass van Marcel van Herpen. Praktijkondersteuning krijgen ze daarbij van twee adviseurs van
RPCZ.
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We volgen de leerlingen met behulp van Zien! en de KiVa vragenlijst voor leerlingen in de bovenbouw
unit.
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6

Schooltijden en opvang

Samen met onze partner Prokino werken we aan de ontwikkeling richting Kindcentrum De Hoeksteen.
De kinderen kunnen als tweejarige starten bij 'Juultje De Hoeksteen' om op vierjarige leeftijd de
overstap naar het basisonderwijs in Wemeldinge te maken. De pedagogisch medewerkers van Prokino
zijn onderdeel van ons team, waardoor een goede doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar te realiseren is.
Op vierjarige leeftijd maken de ouders de keuze voor een school voor basisonderwijs.

6.1

Schooltijden

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 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Prokino, in en buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Prokino, in en buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
De voor- en naschoolse opvang voeren we samen uit met onze partner Prokino. Er is een opvangruimte
binnen de school en er wordt veel gebruikt gemaakt van de ruime schooltuin.
Onderwijs en opvang vinden geïntegreerd plaats tijdens projecten en thema's in de onderbouw. We
streven er op die manier naar om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
Kinderen van de basisschool kunnen na schooltijd ook gebruik maken van arrangementen, aangeboden
in samenwerking met de gemeente Kapelle.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

25 oktober 2021

29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021

07 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari 2022

04 maart 2022

Meivakantie

25 april 2022

06 mei 2022

Zomervakantie

25 juli 2022

02 september 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Geen vaste spreekuren.

Dag(en)

Tijd(en)

-

-

Er zijn geen vaste momenten voor spreekuren.
U kunt op iedere werkdag een afspraak maken via het telefoonnummer van de school.
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