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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school.
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van School met de Bijbel Jorai

Voorwoord
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Contactgegevens

School met de Bijbel Jorai
Nieuwstraat 9
3474JL Zegveld

 0348-691488
 http://www.jorai.nl
 directie@jorai.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

2

http://www.jorai.nl/
mailto://directie@jorai.nl


Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

gedetacheerd directeur Dhr. Barend van Benthem directie@jorai.nl

Als directeur van de Jorai heet ik u van harte welkom.
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Ik kom graag met u in contact.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

132

2021-2022

Jorai telt in oktober 2022 ongeveer 140 leerlingen. Deze komen uit het dorp Zegveld en de directe 
omgeving. Wij zijn een school voor alle kinderen uit het dorp

Informatieochtend en/of kennismakingsgesprek.

Na het maken van een afspraak bent u van harte welkom onze school uitgebreid te bezoeken. De 
directeur zal u informeren over de gang van zaken op school. De intern begeleider zal daarna vertellen 
hoe de zorg op onze school is geregeld. Ook maakt u kennis met de leerkracht(en) van groep 1. Voor uw 
andere kind(eren) is oppas aanwezig. 
U kunt ook altijd een kennismakingsgesprek afspreken met de directeur of de leerkracht van groep 1.

Schoolbestuur

Ver. tot Stg. en Instandhoud. van een School met de Bijbel
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 132
 http://www.jorai.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs.
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Aanmelden en inschrijven:

U wilt uw kind aanmelden? Dat kan altijd! Als u uw gegevens invult op het aanmeldformulier van de 
site, nemen wij z.s.m. contact met u op voor verdere kennismaking. Loop gerust eens binnen om de 
sfeer te proeven. 

U kunt ook contact opnemen met onze directeur; 0348-691488, directie@jorai.nl. 
Wij maken graag tijd voor u vrij, zodat u met ons kennis kunt maken en wij met u!

Kenmerken van de school

Verantwoordelijk

RespectSamen

Missie en visie

Identiteit: 

Onderwijs met een missie is de opdracht op School met de Bijbel Jorai (De HEERE onderwijst). Het 
Woord van God is het onveranderlijk fundament. Wij wijzen de kinderen op de Heere Jezus Christus, 
Gods Zoon door wie wij tot de Heere God mogen komen. Als christelijke basisschool geloven wij dat het 
liefhebben en dienen van de Heere God ten diepste waarde heeft.

In onze school staan drie kernwoorden centraal: Samen, Respect en Verantwoordelijk. 

• We leven samen zoals de bijbel dat verwoordt vanuit 1 Petrus 3:8 e.v.
• We respecteren elkaar vanuit Kolossenzen 3:13.
• We zijn verantwoordelijk en aan te spreken op een taak of verplichting die we op ons nemen. 

Zoals we terugvinden in Genesis 43:9 waar Juda borg staat voor Benjamin. 

Vanuit dit  fundament ontwikkelen leerlingen zich in een veilig schoolklimaat. Vanuit die veiligheid 
komt de eigenheid van leerlingen tot ontwikkeling en ontdekken leerlingen wat waarde heeft. 
Leerkrachten hebben hierbij een sturende en begeleidende rol.

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs waarbij leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen richting 
voortgezet onderwijs en de maatschappij. 

Missie: Waar staan we voor?

Wij beloven dat de leerlingen kwalitatief onderwijs krijgen van professionele leerkrachten in een veilige 

1.2 Missie en visie
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en rijke leeromgeving. Wij werken samen met de ouders, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Leerlingen verschillen van elkaar in talenten, opvoeding en mogelijkheden. Vanuit een rijke 
leeromgeving komen leerlingen tot ontwikkeling. Alle leerlingen maken deel uit van een groter geheel, 
waarbij school, thuis en maatschappij nauw met elkaar verbonden zijn. Ouders zijn onze 
gesprekspartners, zij kennen hun kind het beste. Het uitspreken van verwachtingen naar elkaar over de 
ontwikkeling van het kind is heel belangrijk. We handelen vanuit onze kernwoorden: Deze woorden zijn 
zichtbaar aanwezig in alle ruimten van de school en krijgen betekenis in de schoolpraktijk van elke dag.

Kernwaarden:

Kernwaarden zijn eigenschappen en drijfveren die laten zien waar wij als school voor staan. Het gaat 
om zaken die we collectief goed en juist vinden en waarnaar we streven. Dit geldt voor alle geledingen 
in de school zoals ouders, leerlingen, leerkrachten en bestuur. De kernwaarden, zoals ze hieronder 
beschreven staan, vertalen we in dit plan naar de praktijk. 

• verbinden:      Op onze school is verbinding zichtbaar tussen ouders, leerlingen, omgeving en 
school

• verwonderen:  Op onze school ontplooien we ons door te dromen, te ervaren en ontdekken
• ondernemen:  Op onze school zijn wij passievol eigenaar van de kennis die we verzamelen en 

delen. Wij investeren in durven, doen en doorzetten.
• bewegen:        Onze school is een professionele, toekomstgerichte organisatie.

Visie: Waar gaan we voor?

Om de kernwaarden in de school tot uiting te laten brengen zijn onderstaande voorwaarden van 
essentieel belang.

• Samen leren 
• Vertrouwen geven 
• Verantwoordelijkheid nemen
• Ruimte creëren

"Samen leren" is zeer effectief, omdat het motiveert, je deelt opvattingen, het bevordert de sociale en 
communicatieve vaardigheden. Leerlingen zijn actief met de lesstof bezig, waardoor het meer 
betekenis krijgt. Vertrouwen geven betekent ervan overtuigd zijn dat de ander in staat is om de juiste 
keuzes te maken en ervan overtuigd zijn dat de ander in zijn eigen behoeften kan voorzien en zelf hulp 
inroept wanneer het niet lukt. Vertrouwen geven is een sterke basisbehoefte en het heeft een positieve 
invloed op het leerproces. Door verantwoordelijkheid te nemen zijn we betrokken bij de taak, we zijn 
gericht op het gestelde doel en blijven aanspreekbaar voor anderen. We zijn intensief bezig met iets te 
leren/onderzoeken, we durven en willen doorzetten ook als het tegenzit en we houden altijd het doel 
voor ogen. Door ruimte te creëren wordt het ontwikkelproces ondersteund. Zo willen we bijvoorbeeld 
meer tegemoet komen aan individuele wensen, zodat kinderen zich meer bewust worden van hun 
eigen individuele identiteit en talent. Het betekent dat wij als school in toenemende mate gaan 
aansluiten bij de persoonlijke behoeften van leerlingen en hun talenten. 

Identiteit

Jorai heeft haar identiteit reeds beschreven onder het hoofdstuk Missie en Visie. Reden hiervoor is dat 
onze identiteit de basis is voor het verwoorden van een Missie en Visie statement.
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Samen

Respect

Verantwoordelijk
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“Jorai” is een christelijke basisschool in het dorp Zegveld. De school staat in het (midden van) Het 
Groene Hart. Het is een school waar waarden en normen belangrijk zijn. Alle kinderen zijn welkom. De 
kinderen op  “Jorai” krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en te groeien! Er werkt een ervaren en 
gedreven team met oog voor ieder kind. Moderne (leer)middelen zijn aanwezig. De school is trots op de 
leerlingen, hun resultaten en de grote betrokkenheid van ouders en verzorgers.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

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

Bijbelsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
4 u 45 min 4 u 45 min

Rekenontwikkeling
2 u 30 min 2 u 30 min

Taalontwikkeling
2 u 30 min 2 u 30 min

Thematisch en spelend 
leren 9 u 15 min 9 u 15 min

Muziek
1 uur 1 uur 

Sociale vaardigheden 
(Sova) 1 uur 1 uur 

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Engels
15 min 15 min

Een paar dagen voor uw kind vier jaar wordt, mag het alvast een paar dagen in groep 1 komen 
wennen.De juf neemt enkele weken voor de verjaardag contact met u op om e.e.a. met u af te 
stemmen en uw kind krijgt een welkoms kaart.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Lesmethodes

Per vak gebruiken we een lesmethode zoals:

• lezen groep 3: Lijn 3 / groep 4-8: Atlantis
• rekenen: Wereld in getallen (WIG5)
• taal: Taal Actief
• Engels: My name is Tom / onderbouw en Take it easy / bovenbouw.
• wereldoriëntatie: (bovenbouw) Faqta

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

Lezen
5 u 15 min 4 u 15 min 4 u 15 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Taal
2 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min

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

Wereldoriëntatie
30 min 30 min 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven
2 u 30 min 1 uur 30 min 15 min

Sociale redzaamheid 
Sova/ verkeer 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bijbelonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Thematisch spelend 
leren 1 u 30 min 1 u 30 min
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• sociaal-emotionele vaardigheden: Kwink

Creatieve expressie 

Juf Meriam verzorgt expressievakken in groep 7 en 8. Het Klooster verzorgt de muzieklessen in alle 
groepen.

Gym

Groep 1&2 gymt in het eigen speellokaal. Groep 3-8 sporten op maandag of donderdag een blokuur in 
de sporthal in de Milandhof.

Gastlessen

Ook vinden er gastlessen plaats op school. Deze lessen worden verzorgd door o.a. bureau HALT, de 
bibliotheek, Woord en Daad en mensen van de werkvloer die vertellen over hun werk aansluitend bij 
een project of thema. Ook zijn er ontmoetingen met mensen met een beperking. Zij komen af en toe op 
school om een activiteit bij te wonen en hierin te participeren.

Christelijke feestdagen

• Kerstviering: Op de woensdagavond voor de kerstvakantie vieren wij met de kinderen van 
afwisselend onder- en bovenbouw het Kerstfeest met ouders in de Milandhof of op 
vrijdagmiddag op school (zonder ouders) in het speellokaal.

• Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vieren we met de kinderen in de groepen zelf.
• Bid- en Dankdag in samenwerking met de Hervormde Gemeente Zegveld.

Project

Eenmaal per jaar werken we schoolbreed enige weken aan een onderwijskundig project. We sluiten dit 
project af met een avond waarop ouders en belangstellenden welkom zijn.

Koningsspelen/sportdag

Onze school combineert de sportdag met de Koningsspelen. De datum van deze dag wijzigt ieder jaar 
in verband met wisselende vakanties. 

Sinterklaas

Op (of vlak voor) 5 december komt Sint met de Pieten op school. De kinderen van de onderbouw vieren 
het Sinterklaasfeest in de hal en krijgen een cadeautje van de Sint. De bovenbouw trekt lootjes en de 
kinderen maken surprises. In de week voor 5 december bedenken de rommelpieten een leuk spel voor 
alle groepen. De kinderen krijgen dan bovendien wat lekkers in hun schoen of op tafel.

Schoolreis

In juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreis. Voor groep 1&2 wordt op school een 
schoolfeest georganiseerd.

Schoolkamp

Groep 8 gaat drie dagen op kamp. Dit kamp wordt begeleid door de groepsleerkracht en enkele ouders.
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• gemeenschappelijke hal
• BSO-ruimte

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

De groepen op Jorai worden geleid door twee of soms drie parttime leerkrachten, samen zijn zij 
verantwoordelijk voor het groepsgebeuren. Zij volgen de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de 
resultaten van de kinderen. In het schooljaar 2022/2023 staan de volgende leerkrachten voor de 
groepen:

groep 1:     Juf Annemieke Langelaar en juf Meriam Mulder (juf Carolien Slob voorlopig op 
dinsdagmiddag)

groep 2:     Juf Marian van de Bosch en juf Anne Marie Meijer

groep 3:     Juf Wendy Butselaar en juf Neeltje de leeuw (juf Bea Pak vervangt voorlopig bij ziekte)

groep 4/6:  Juf Tanneke Treur en juf Lisette Boogaard

groep 5:     Juf Hanneke den Toom, juf Elna van Ginkel en juf Atie Brouwer

groep 7/8:  Meester Rens Boogaard en juf Elna van Ginkel

Begeleiding individuele leerlingen: Juf Carolien Slob en juf Gitty van Scherpenzeel

Kunstlessen bovenbouw: Juf Meriam Mulder

Ondersteuning bovenbouwgroepen: Juf Erna Smeijers

Intern begeleider / RT

De intern begeleider coördineert de extra zorg. Dit betreft zorg voor leerlingen die moeite hebben met 
de lesstof, maar ook de zorg voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Ook organiseert zij hulp 
voor leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied extra hulp nodig hebben. Verder coördineert zij het 
afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Ook begeleidt zij kleine groepjes 
leerlingen met extra hulpvragen bij de lesstof. Dit gebeurt preventief (pre teaching) en begeleidend (re 
teaching). Ook worden leerlingen met een specifieke hulpvragen als dyslexie extra begeleid. Zo nodig 
worden er externe deskundigen geraadpleegd, zoals een orthopedagoog of vakspecialist.

Stagiaires

Onze school heeft contacten met PABO de Driestar. Studenten lopen een aantal weken mee om 
onderwijservaring op te doen. Ook zijn we een gecertificeerde opleidingsschool van ID college uit 
Woerden en het Hoornbeeck uit Gouda. Ook komen er van tijd van tijd stagiaires uit het voortgezet 
onderwijs. Zij volgen op onze school een maatschappelijke stage.

Logopedist

Op onze school is enkele dagdelen per week een logopedist aanwezig.

Bewegingstherapeut

Op onze school is enkele dagdelen per week een bewegingstherapeut aanwezig.
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de 
school. Met Kind en Co.

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo maken ze een betere start op de basisschool. Voorschoolse educatie vindt plaats op de 
"Peuterpret" (peuterspeelzaal). Doordat deze vorm van onderwijs in ons gebouw is gehuisvest zijn er 
korte lijnen tussen de leerkrachten en de leidsters van de speelzaal.

Ieder 4 jarige die de overstap maakt naar "Jorai"wordt door middel van een warme overdracht 
besproken vanuit de "Peuterpret".

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Persoonlijk meesterschap doelen:

Doelen in het 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.

Verlof personeel

Wij werken met een vast team. Dit doen we om de stabiliteit voor onze leerlingen te waarborgen. 
Bij ziekte wordt de leerkracht zo mogelijk vervangen door zijn of haar duo-collega. 
Als dit niet lukt dan kijken we of we het intern kunnen oplossen met ambulante mensen.
Lukt dit ook niet dan kijken we of er iemand beschikbaar is uit de vervangingspool.
In een uiterste geval zal de groep verdeeld worden of wordt er een groep naar huis gestuurd.
Bij langdurig verlof wordt er extern gezocht naar een leerkracht die kan vervangen.

Handvaardigheid Muziek
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• De directie heeft de ontwikkeling van leerkrachten in beeld.
• Onze school besteedt expliciet aandacht aan de ontwikkeling van de (christelijke) identiteit.
• Onze school besteedt expliciet aandacht aan het toepassen van levensvaardigheden.
• Onze school geeft leerlingen eigen verantwoordelijkheid voor het leren (eigenaarschap)
• Onze school heeft leerdoelen voor het  ontwikkelen van (levens)vaardigheden.
• Onze school biedt ruimte voor het ontwikkelen inzetten en benutten van het talent van jezelf en 

de ander.
• Onze school heeft een gebalanceerd aanbod tussen cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en 

sportief onderwijs.
• Ons team is eigenaar van de schoolontwikkeling.
• Leerkrachten hebben een coachende en begeleidende rol.          

Zichtbare doelen:

• Onze school beschikt over een schoolprofiel en draagt deze zichtbaar naar buiten.
• Op onze school wordt zichtbaar gewerkt aan veiligheid.
• Onze school werkt zichtbaar doelgericht.
• Onze school is toegankelijk en benaderbaar.
• Onze school legt verbinding met lokale partners.
• Ouders zijn betrokken bij het leerproces van onze leerlingen.
• Onze school werkt met een transparante kwaliteitscyclus.
• Onze kwaliteitscyclus heeft vier fasen, deze gebruiken we in de klas en in de school.

Toekomst doelen:

• De school beschikt over een visie gestuurd onderwijskundig concept.
• De school is een rijke leeromgeving voor alle geledingen.
• Onze school organiseert flexibel.
• Onze school volgt de leerlingen die systematisch passend bij het onderwijsconcept.
• De school biedt opleidingsmogelijkheden voor studenten.
• Mobiliteit binnen de federatie wordt gestimuleerd.
• Leerkrachten zijn breed inzetbaar.

De grote doelen die beschreven staan in ons schoolplan worden in kleinere doelen gesplitst en 
verwoord in jaarplannen, die als bijlage worden gekoppeld aan ons schoolplan. Twee keer per jaar 
worden de doelen in de jaarplannen bijgesteld/geëvalueerd. Aan het eind van het schooljaar wordt het 
schoolplan, met bijgestelde jaarplannen aangeboden aan het team, bestuur en de MR.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra 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.

"Jorai" biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Alle leerkrachten hebben hun 
eigen talenten en kwaliteiten om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Door 
thematisch spelen en onderzoekend leren zorgen we voor de juiste aansluiting tussen groep 1, 2, 3 en 4. 
Kinderen leren al spelend de wereld kennen en begrijpen, doen ervaringen op en verwerken informatie. 
We streven naar efficiënt onderwijs door in een positief leerklimaat een goed klassenmanagement neer 
te zetten. De leerkracht maakt gebruik van een instructiemodel omdat dat de betrokkenheid en 
taakgerichtheid van leerlingen bevordert.

We bieden een positief veilig schoolklimaat zodat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
Ook proberen we rekening te houden met individuele verschillen en mogelijkheden. 

Bea Pak, onze intern begeleider, is op dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig om, in 
samenspraak met de groepsleerkrachten, vragen over de zorg te beantwoorden.

Gediplomeerde specialisten op school

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Alhoewel er op onze school niet altijd hierna genoemde specialisten aanwezig zijn, is het belangrijk te 
melden dat Jorai deze diensten inkoopt via een "makelaarsmodel"  bij Driestar Educatief, het 
Samenwerkingsverband of andere externe organisaties.

"Woerden Wijzer" en "Zegveld Zorgt" worden ook regelmatig geconsulteerd.

Deze organisaties leveren een groot aantal specialisten, die wij op afroep kunnen inzetten.
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Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige ontmoetingsplaats is voor kinderen, ouders en 
leerkrachten. We proberen dat onder andere te bereiken door pesten te voorkomen. Preventie heeft 
een hoge prioriteit.

We bespreken met de groep wat we nodig hebben om volgende stappen te zetten; We kijken welke 
mijlpalen we onderweg neerzetten en bespreken met de kinderen wat er nodig is als iemand 
achterblijft, afdwaalt, buiten wordt gesloten, gepest. 

We bespreken met de kinderen hoe je als groep bij elkaar blijft en hoe uitdagingen en hobbels 
onderweg aangepakt worden.

Basiswoorden zijn voor alle groepen: Samen, Respect en Verantwoordelijk!

We besteden ieder jaar veel aandacht aan de "gouden weken" waar de vorming van een positieve groep 
hoge prioriteit krijgt.

In onze methode voor sociale-emotionele ontwikkeling wordt veelvuldig aandacht besteed aan 
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preventie tegen pesten.

Ook proberen we zoveel mogelijk in te spelen op situaties die we zien en horen in de klas / van ouders, 
buiten op het plein en tijdens de gymles.

Pesten op school is een ingewikkeld probleem, dat serieus moet worden aangepakt. Een eerste vereiste 
daartoe is dat alle betrokkenen, leerkrachten, ouders en leerlingen, pesten als een bedreiging zien en 
derhalve bereid zijn het te voorkomen of te bestrijden. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolveiligheidsplan en het pestprotocol. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kindbegrip, een module van Parnassys.

De school streeft ernaar dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij 
zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Aanpak
De school hanteert een preventieve aanpak die erop gericht is positief gestalte te geven aan sociale 
vorming, ontwikkeling en burgerschap.

• Inzet de "gouden weken" als beschreven onder het kopje "anti-pestprogramma"
• We gebruiken de methode "Kwink" voor sociaal-emotioneel leren.
• Burgerschap komt veelvuldig aan bod in "Kwink", alsmede in onze methode voor 

wereldoriëntatie "Faqta".

      "Kwink" biedt een online SEL programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en 
levert ieder jaar nieuwe (dus actuele)   lessen. De methode is sterk gericht op preventie en het 
neerzetten van een positieve groep. De methode gaat uit van vijf gedragscompetenties. 

• Besef hebben van jezelf
• Besef hebben van een ander
• Keuzes kunnen maken
• Zelf management
• Relaties kunnen hanteren
• Map “Wonderlijk gemaakt”. Door middel van deze werkmap gaan we in op lichamelijke 

veranderingen, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij. Met de Bijbel als richtlijn in 
verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

• Groepstraining. Soms gebeurt het dat een groep moeilijk leesbaar gedrag vertoont. 
In dat geval kan worden besloten een externe deskundige binnen de school te vragen, die 
meekijkt en leerkrachten ondersteunt om het groepsproces weer vlot te trekken. 

• Kinderen kunnen individueel via het samenwerkingsverband of in samenspraak met de GGD een 
weerbaarheidstraining volgen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

16



Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator B. Pak bea@jorai.nl

vertrouwenspersoon H. Oskam  h.j.oskam@casema.nl
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Klachtenregeling

Op school wordt de "model-klachtenregeling primair onderwijs" van Verus gehanteerd (zie 
www.verus.nl). Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd waarmee 
het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school.     Naast ouders en 
leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen. Deze kunnen 
betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel of het nalaten daarvan 
en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap (seksuele 
intimidatie, discriminatie, agressie). De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn 
klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in 
de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een 
juiste wijze worden afgehandeld.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Om snel en makkelijk te communiceren en informatie te delen met ouders maken we gebruik van 

de schoolapp "Social Schools". Een complete en veilige afgesloten communicatie-
app voor school en ouders.  

• In september wordt u uitgenodigd voor een startgesprek. U kunt kennismaken met de leerkracht 
en belangrijke informatie over uw kind delen. Ook wordt er in het begin van het schooljaar een 
informatieavond georganiseerd. Hier deelt de leerkracht groepsspecifieke informatie.

• Voor alle groepen worden er twee keer per jaar contactavonden met tien-minuten gesprekken 
georganiseerd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld met de leerkracht over 
uw kind te spreken. 

• Soms is het prettig langer door te spreken. Dan maken we een afspraak voor een extra gesprek. 
De leerkracht kan het voorstel doen voor zo'n gesprek, maar ook de ouders kunnen dit initiatief 
nemen.

• De leerkracht van groep 1 gaat op kennismakingsbezoek bij het eerste op school komende kind 
van een gezin. Bij kinderen die tussentijds instromen van andere scholen komt de leerkracht van 
het oudste kind op bezoek.

• U wordt verder geïnformeerd via onze website, nieuwsbrieven die iedere maand verschijnen en 
uiteraard via Social Schools waar zowel school- als groepsinformatie wordt gedeeld.

Leerlingen verschillen van elkaar in talenten, opvoeding en mogelijkheden. Vanuit een rijke 
leeromgeving komen kinderen tot ontwikkeling. Alle leerlingen maken deel uit van een groter geheel 
waarbij school, thuis en maatschappij nauw met elkaar verbonden zijn. Ouders zijn onze 
gesprekspartners, zij kennen hun kind het beste. Het uitspreken van verwachtingen naar elkaar over de 
ontwikkelingen van het kind is heel belangrijk. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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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.

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Praktische hulp:

Ouderraad

Onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding, hebben we binnen onze school een actieve 
Ouderraad (OR).

Zij verlenen praktische ondersteuning bij tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Hun hulp op school is onmisbaar.

Contactgegevens: or@jorai.nl

Vrijwilligers

Aan het begin van het schooljaar wordt er een vrijwilligerslijst samengesteld met hierop voorkomende 
activiteiten

waarbij hulp van ouders eveneens welkom is. Denk aan:

• Pleinwacht tijdens middagpauze
• De schoolbibliotheek
• Activiteiten in de klas 
• Excursies, schoolfeest en sportdag etc.
• luizenouders en ouders die verantwoordelijk zijn voor de schoolwas.
• NL Doet
• etc

Hulp kost soms maar een uurtje, maar maakt echt een groot verschil. Kinderen vinden het vaak erg leuk 
als hun vader of moeder komt helpen. En u krijgt een kijkje in de leefwereld van uw kind.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• schoolfeestjes, projectavonden, ouderavonden etc.

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Gedurende het schooljaar zijn er enkele bijkomende kosten:

• oktober:    Ledencontributie schoolvereniging €10,-- pp (eigen keuze) 
• oktober:    Donateursbijdrage schoolvereniging €5,-- pp (eigen keuze)
• mei/juni:   Schoolkamp groep 8 €65,00
• juni:         Schoolreis rond de € 25,-- per leerling

Aanvulling: Leerlingen die na januari op school komen betalen de helft van de vrijwillige ouderbijdrage. 
De bijdrage is per leerling, per schooljaar.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Jorai onderschrijft deze aanscherping van harte.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet de school hiervan op tijd op de hoogte stellen. Dit 
kan (bij voorkeur) door de school tussen 8.00-8.30 te bellen op telefoonnummer 0348-691488. 

Medicatie/allergie

Is uw kind allergisch of overgevoelig voor bepaalde stoffen of levensmiddelen? Geef dat dan door aan 
de leerkracht en directie, ook als dit tussentijds wijzigt. Het is belangrijk dat deze gegevens actueel zijn 
en goed vermeld staan in het leerlingvolgsysteem.

Wanneer er tijdens schooluren medicatie moet worden toegediend, kunt u dit bespreken met de 
leerkracht van uw kind en een toestemmingsformulier invullen. Zonder dit ingevulde formulier mogen 
wij geen medicatie toedienen.

Als uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt of bijvoorbeeld door een insect wordt 
geprikt, nemen we altijd contact op met de ouders/verzorgers of andere contactpersoon. Als we die 
niet kunnen bereiken, maakt de leerkracht een zorgvuldige afweging of uw kind gebaat is met een 
eenvoudige pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Bij inschrijving gaat u akkoord met 
bovengenoemde handelswijze.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Kinderen van vijf jaar en ouder zijn leerplichtig. Voor hen moet u verlof aanvragen wanneer zij niet op 
school komen.U kunt het aanvraagformulier voor vrijstelling downloaden en uitprinten op de website 
www.jorai.nl. Deze kunt u ingevuld en ondertekend inleveren bij de directeur. Uw aanvraag is definitief 
als u toestemming heeft gekregen van de directeur. 

Voor vierjarige kinderen bent u wettelijk niet verplicht om verlof aan te vragen. 
Toch willen wij graag weten waarom en wanneer uw kind niet op school is. Wij vragen daarom de 
leerkracht te informeren! 

leerplichtambenaar

Wanneer uw kind zonder opgaaf van redenen niet naar school komt, overtreedt u de Leerplichtwet. De 
schoolleiding is dan wettelijk verplicht het ongeoorloofde schoolverzuim te melden aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Woerden.

Extra verlof

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.
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Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (een huwelijk of sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Ook 
voor sommige religieuze feesten mogen de kinderen thuis blijven. De ouders moeten hiervoor van 
tevoren een schriftelijk verzoek indienen bij de directie. De directie beoordeelt het verzoek aan de hand 
van wettelijke richtlijnen. Vakantieverlof wordt alleen toegekend als al deze voorwaarden van 
toepassing zijn.

• De specifieke aard van het beroep van één van de ouders maakt het onmogelijk om in de 
schoolvakantie met vakantie te gaan;

• Het verzoek wordt ondersteund door een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat verlof in de 
officiële schoolvakantie niet mogelijk is;

• Het verlof duurt niet langer dan tien schooldagen;
• Het komt niet vaker voor dan één keer per schooljaar;
• Het vindt niet plaats in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar;

bijzondere omstandigheden 

·       verhuizing en kennismaking nieuwe school; 
·       bijwonen van huwelijk familie t/m 3de graad voor ten hoogste twee dagen;
·       ernstige ziekte familie t/m 3e graad; 
·       overlijden familielid t/m 4e graad; 
·       ambtsjubilea (25, 40 of 50 jarig) of huwelijksjubilea (12 ½ , 25, 40, 50 of 60 jarig) ouders of 
grootouders
·       medische of sociale reden (verklaring medische instantie). 

Graden in verwantschap

·       1e graad: ouders  
·       2e graad: grootouders, broers en zussen  
·       3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten  
·       4e graad: neven en nichten, oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten

schorsing

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar bij ernstige misdragingen kan een leerling voor enige tijd van 
school worden geweerd (schorsing), bijvoorbeeld bij ontoelaatbaar taalgebruik, agressie of een 
bedreigende houding tegenover medeleerlingen of leerkrachten. De richtlijnen voor schorsing zijn 
vastgelegd in ons protocol Schorsing en Verwijdering en is op te vragen bij de directie.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Door middel van het leerlingvolgsysteem van CITO volgen wij de leerlingen vanaf groep 3 op de 
gebieden van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Twee keer per jaar worden deze 
toetsen afgenomen en geanalyseerd door de leerkrachten. Vervolgens worden deze opbrengsten 
besproken met het team en worden vervolgstappen beschreven.

In weekplanners staan doelen (vanuit de methode en / of LVS) beschreven waar een deel van de 
leerlingen  of de groep aan moet werken. Vervolgens wordt hierin aangegeven wie dit doel heeft 
behaald en waar en wanneer nog verdere acties moeten worden ondernomen. Ook wordt n.a.v. de 
analyses bepaald wie er in een klein groepje of individueel pre-teaching of re-teaching nodig heeft.

De werkplanners zijn volop in ontwikkeling om steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen.

In groep 1&2 worden de kinderen gevolgd met het observatie instrument "leerlijnen het jonge kind". We 
volgen de kinderen op het gebied van rekenen, taal, spel, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
In deze groepen worden weekplanners en placemats gebruikt om steeds zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

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.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Als u op het tabblad 'meer informatie' klikt, krijgt u informatie over de behaalde scores in verschillende 
jaren.

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?
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.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

School met de Bijbel Jorai
97,4%

94,7%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

School met de Bijbel Jorai
69,9%

55,8%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (45,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 5,6%

vmbo-k 5,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,1%

vmbo-(g)t 27,8%

vmbo-(g)t / havo 11,1%

havo 22,2%

De Centrale Eindtoets en schooladvies

Alle leerlingen maken in april de Centrale Eindtoets. Met deze toets laat het kind zien wat het op de 
basisschool heeft geleerd. Deze toets geeft u, uw kind en de leerkracht informatie over een passend 
type voortgezet onderwijs. 

Eerder al, namelijk  begin oktober krijgt het kind het pre schooladvies. Dit advies is gebaseerd op het 
oordeel van de groepsleerkrachten van de groepen 6,7 en 8 en de scores van de CITO toetsen uit deze 
groepen. Bij het oordeel van school wordt tevens gekeken naar werkhouding, inzet, motivatie en 
huiswerk. Met dit advies kunt u zich oriënteren op welk soort voortgezet onderwijs uw kind het best 
past. In dit gesprek wordt ook bekeken wat het kind nog nodig heeft om zijn of haar doelen te behalen.

Voor februari volgt dan het definitieve advies van de basisschool voor de vervolgschool.

De Centrale Eindtoets in april geeft een tweede onafhankelijk advies.

Het kan zijn dat een kind een hoger advies krijgt uit de Centrale Eindtoets. Dan wordt contact gezocht 
vanuit de school met betreffende

ouders en vindt er een heroverweging plaats.

De middelbare school mag de scores van de Centrale Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of uw 
kind wel of niet wordt toegelaten. Het advies van de basisschool is leidend.

Oriëntatie op schoolkeuze

Een goede oriëntatie op de schoolkeus is belangrijk. Tijdens de informatieavond van groep 8 wordt u 
geïnformeerd over de weg naar het voortgezet onderwijs. Veel middelbare scholen houden hun open 
dagen in november en januari. Een goede gelegenheid om een kijkje te nemen. Tijdens zo'n open dag 
laten de scholen zich natuurlijk van hun beste kant zien. Bezoek daarom ook de website 
Scholenopdekaart.nl voor informatie over de kwaliteit van de school. 

In het verleden zijn leerlingen van Jorai doorgestroomd naar:

• Kalsbeek College, Woerden
• Minkema College, Woerden
• Driestar College,  Gouda
• Yuverta Colllege (voorheen Wellant College), Montfoort
• De Passie, Utrecht
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havo / vwo 11,1%

vwo 5,6%

5.4 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.

verantwoordelijk

respectsamen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren wat het betekent deel uit te maken van een 
gemeenschap. En dat ze leren dat ze zelf hierin een actieve rol hebben. Kinderen leren en ontwikkelen 
daarom 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 het kind.

Wij willen graag dat ieder kind zich thuis voelt op school en dat ze zich emotioneel veilig voelen. We 
vinden het daarom belangrijk de kinderen goed te volgen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en 
tijdig in te grijpen als deze ontwikkeling stagneert.   

Leerkrachten scheppen hiertoe in hun groep een klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, 
uitgedaagd en gestimuleerd worden. De eerste weken van een nieuw schooljaar (gouden weken) wordt 
hierop met nadruk ingezet! Relatie, competentie en autonomie zijn belangrijke bouwstenen in een 
goed klassenklimaat.

De leerkracht stemt zijn interacties af op het kind dat hij / zij voor zich heeft en probeert het kind "te 
zien".

Een goed sociaal klimaat is een voorwaarde om te ontwikkelen!
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Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen met behulp van de vragenlijsten van 
Kindbegrip. Jaarlijks vullen de leerkrachten (in november) deze lijst in voor alle groepen. Door de 
groepen 6,7 en 8 wordt, eveneens jaarlijks, door de leerlingen een individuele vragenlijst ingevuld. 

Naar aanleiding van eigen waarnemingen en analyses van de leerkrachten worden, indien nodig, 
vervolgacties gepland. Onze methode voor sociale en fysieke veiligheid "Kwink" werkt met name 
preventief maar geeft ook handreikingen voor vervolgactiviteiten.

Kinderen kunnen individueel, via het samenwerkingsverband of GGD, een weerbaarheidstraining 
volgen.

Mocht hier aanleiding voor zijn, dan kan de school een groepstraining aanvragen om het sociaal 
pedagogisch klimaat te bevorderen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en Kind en Co, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De vakantieopvang vindt plaats in Woerden. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:45 - 14:15 14:15 - 18:30

Dinsdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:45 - 14:15 14:15 - 18:30

Woensdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:45 - 14:15 14:15 - 18:30

Donderdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:45 - 14:15 14:15 - 18:30

Vrijdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:45 - 14:15 14:15 - 18:30

Woensdag: Op woensdag is de BSO in Woerden
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Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Studiemiddag 21 september 2022

Studiemiddag 10 oktober 2022

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Studiemiddag 01 november 2022

Vrije middag 23 december 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Studiedag 18 januari 2023

Studiemiddag 13 februari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Studiemiddag 21 maart 2023

Goede Vrijdag 07 april 2023

Tweede Paasdag 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Hemelvaart en vrije dag 18 mei 2023 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedag 30 mei 2023

Studiemiddag 22 juni 2023

Vrije middag 07 juli 2023

Zomervakantie 10 juli 2023 18 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

interne begeleider woensdag 8:30 - 9:15 uur

directeur op afspraak op afspraak

De IB'er op onze basisschool juf Bea Pak
Zij is verantwoordelijk voor:
· Het bewaken van de doorgaande lijn; 
· Het ondersteunen van leerkrachten in het vormgeven van onderwijs op maat; 
· De zorgverbreding; 
· De organisatie en planning van toetsen en observaties; 
· De leerlingbesprekingen; 
· De organisatie van speciale leerhulp; 
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· Externe contacten, zoals met Passenderwijs 
· Bewaking van procedures.

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kan dat na schooltijd. Een korte mededeling kan eventueel 
voor schooltijd.
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