
Mariaschool

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

Schoolgids

2019-2020

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



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 
medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van de Mariaschool

Voorwoord
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Contactgegevens

Mariaschool
Beuningerstraat 63
7588RG Beuningen (Overijssel)

 0541351948
 https://www.mariabeuningen.nl/
 dir.mariaschool@konot.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Rob van der Vegt dir.mariaschool@konot.nl

Locatiecoördinator Walter Vollenbroek

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

49

2018-2019

Het leerlingenaantal volgt de landelijke trend.

Schoolbestuur

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

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Betrokkenheid

SamenVeiligheid

Leiderschap - Zeven gewoonten Individuele aandacht

Missie en visie

'‘Op onze school staan leiderschap en eigenaarschap centraal. Met vertrouwen en durf als basis werken 
we daadkrachtig en positief aan doelen.'

We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen centraal. Het is hun toekomst waar we in 
onze school een brede basis voor leggen. We richten ons hierbij op hun intellectuele, praktische, 
sociaal-emotionele en creatieve talenten. We stimuleren onze leerlingen om zich vanuit verwondering 
voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol 
vertrouwen en ontdekkend de toekomst tegemoet.

Prioriteiten

Als KONOT school zijn wij altijd bezig om te kijken hoe wij het onderwijs nóg beter vorm kunnen geven. 
Voor de komende jaren zijn de volgende strategische thema’s vastgesteld: 

• Ambtitieus & innovatief onderwijs
• Verdiepen van vakmanschap
• Het voeren van de lerende dialoog
• Verbinden met de omgeving

De specifieke invulling van deze items worden per jaar vastgesteld in een schooljaarplan.

Identiteit

De Mariaschool is een school met een katholieke achtergrond, waar iedereen welkom is. Naast het 
vieren van de christelijke feestdagen vinden we het belangrijk om onze levensbeschouwelijke visie te 
vertalen naar respect voor elkaar en de omgeving en plaatselijke tradities. Ondersteuning t.a.v. de 
sacramentsprojecten (Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel) worden vanuit de parochie 
geïnitieerd. Het initiatief, de organisatie en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de parochie. Er 
wordt ook onderwijs gegeven over andere culturen, geloofs- en levensovertuigingen. 

In de klas maken we duidelijke afspraken met elkaar over de omgang met elkaar. Vanuit de zeven 
gewoonten worden leiderschap en eigenaarschap bij leerlingen ontwikkeld. Ze leren hierdoor om zelf 
keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. De zeven gewoonten 

4



zijn gericht op persoonlijke groei en op goede relaties met anderen. 

De Mariaschool is een dynamische school. Onze leerkrachten zijn enthousiast en zijn continu bezig om 
op basis van evaluatie en zelfreflectie, het onderwijs nóg beter te maken. Hierbij wordt ook overlegd 
met collega's binnen de onderwijsgemeenschap. De onderwijsgemeenschap bestaat uit de Zevenster, 
Willibrord en Mariaschool. Daarnaast worden ouders betrokken bij het onderwijs door de korte lijnen 
met leerkrachten. De Mariaschool zit samen met Dink kinderfysio in één pand, expertise wordt 
onderling gedeeld. Type-instituut CSDenekamp verzorgt na schooltijd typelessen en de muziekschool 
Losser biedt buitenschoolse muzieklessen aan. Verder wordt er samengewerkt met Kindercentrum.nl, 
Nijntje Pluis, Onderwijs OndersteuningsCentrum, gemeentelijke jeugdconsulenten en ROC van Twente. 

De Mariaschool blijft graag bij de tijd en staat open voor vernieuwingen. Zo werken we met iPads, 
Chromebooks, laptops en vaste computers. Leerlingen leren omgaan met de digitale wereld door onder 
andere lessen mediawijsheid, programmeren en Blue Bots. Binnen een eigen digitale leeromgeving 
kunnen leerlingen werken aan de voor hen belangrijke zaken, naast het (ver)werken op papier. Ouders 
kunnen de leerontwikkeling van hun kind(eren) volgen middels een digitaal ouderportaal. Verder wordt 
de ontwikkeling weergegeven in een woordrapport met daarbij een uitdraai van het 
leerlingvolgsysteem. Naast de reguliere oudergesprekken die we over de ontwikkeling van kinderen 
voeren, houden we ook individuele kindgesprekken. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

Verlof personeel

Voor de vervanging van afwezige leerkrachten maken we gebruik van de diensten van het 
mobiliteitscentrum van het ObT. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalontwikkeling
5 u 15 min 5 u 15 min

Voorbereidend schrijven
1 uur 1 uur 
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenen / wiskunde
4 uur 4 uur 

Bewegingsonderwijs
3 uur 3 uur 

Wereldoriëntatie
4 u 45 min 4 u 45 min

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

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 4 uur 4 uur 

Er wordt thematisch gewerkt.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Het onderdeel taal bevat: schriftelijk en mondeling taalgebruik, spelling, begrijpend lezen en 
woordenschat.

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

Lezen
5 uur 4 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Taal
5 u 15 min 7 uur 9 uur 9 u 15 min 9 u 15 min 9 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 u 30 min 5 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

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

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

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

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

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

Schrijven
2 u 30 min 1 u 45 min 45 min 30 min 15 min 15 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Gymlokaal
• Ontmoetingsruimte

Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

Als het gaat om de voorschoolse educatie: met de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijven waarvan 
kinderen op de Zevenster komen, is goed contact. Wanneer een kind overstapt naar De Zevenster is er 
minimaal een overdracht op papier. Indien nodig en/of gewenst wordt er een mondelinge overdracht 
gepland. Zo'n extra overdracht gaat uiteraard altijd in overleg met ouders. Het houdt in dat informatie 
over het kind wordt doorgegeven, met als doel om de ontwikkelingslijn van het kind zo goed mogelijk 
door te laten lopen.

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.
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De vroegschoolse educatie, met andere woorden: groep 1 en 2, staan in het teken van ontdekken, 
spelen, leren en ontwikkelen als kind. Het is een fase waarin kinderen zich snel en op veel vlakken 
ontwikkelen. Middels Parnassys en Zien! worden de kinderen gevolgd. In de loop van groep 1 en 2 
krijgen de kinderen ook 2 maal een Cito toets, om de beelden die de leerkrachten hebben te 
objectiveren. 
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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.

Onze school geeft onderwijs en ondersteuning aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. De specifieke 
ondersteuning die wij bieden, het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van 
de school. Samengevat komt het er op naar dat wij samen sterk zijn in het ontwikkelen van uitdagend 
onderwijs waarin het kind zich veilig voelt. We willen kinderen uitdagen op eigen niveau, waarbij 
‘passend onderwijs’ daadwerkelijk inhoud krijgt. Dat doen we door onderwijsbehoeften van kinderen in 
kaart te brengen en ons onderwijs daarop in te richten. Mocht onze school de zorg niet kunnen bieden 
die een leerling nodig heeft, dan schakelen we hulp in van het ondersteuningscentrum. Samen kijken 
we dan of we deze leerling binnen onze school met ondersteuning kunnen helpen of dat het voor het 
kind beter is om te verwijzen naar een andere vorm van onderwijs.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 4

Rekenspecialist -

Deskundige in hoogbegaafdheid 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Onze school maakt gebruik van het online meld- en registratiesysteem M5 om pestgedrag en eventueel 
ander grensoverschrijdend gedrag in kaart te brengen en vervolgstappen te ondernemen om het op te 
lossen. Zowel de kinderen zelf, als ouders en leerkrachten kunnen daarmee informatie over 
pestincidenten online doorgeven aan school. Dat kan via de meldknop op de website van de 
school http://www.mariabeuningen.nl. Bij een melding krijgt de school een signaalmail en zal zij actie 
ondernemen.

Alle groepen werken met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren. Ook burgerschap en 
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mediawijsheid komen daarin aan bod. Deze methode is gericht op preventie en de kracht van een 
veilige groep. 

Naast dit systeem en deze methode werken er binnen onze onderwijsgemeenschap 4 
gedragsspecialisten. Zij begeleiden leerkrachten waar nodig en geven zogenaamde IN JE SAS 
trainingen aan groepen. Deze methodiek biedt leerkrachten handvatten om sociaal vaardig met de klas 
om te gaan. 

Maandelijks worden er lessen mediawijsheid gegeven op school. We vinden het belangrijk dat kinderen 
leren op de juiste wijze om te gaan met de verschillende media.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Van 
Beekveld en Terpstra en Zien!.

Bij het tevredenheidsonderzoek van Van Beekveld en Terpstra organisatieadviesbureau, dat één keer in 
de vier jaar wordt afgenomen, worden naast medewerkers en ouders ook de leerlingen betrokken.

Daarnaast vullen de leerkrachten en/of leerlingen twee keer per jaar een vragenlijst in van Zien!. 
Zien! brengt het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, stelt concrete doelen op en 
geeft handelingssuggesties weer waar leerkrachten middels sova-methoden en -materialen mee aan 
de slag kunnen.

Dit alles valt binnen het kader van het veiligheidsbeleid dat voor Konot wordt vastgesteld, op onze 
website staat de meest recente versie van dat beleid te lezen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. C. Limpens. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via c.limpens@konot.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. M. de Jong. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via m.dejong1@konot.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Algemene informatie ontvangt u middels:

• De kalender die u jaarlijks ontvangt
• De website: www.mariabeuningen.nl
• Social Schools
• De informatieavond die in elke groep aan het begin van elk schooljaar wordt gehouden 

Informatie over de ontwikkeling van uw kind verkrijgt via:

• Het ouderportaal van Parnassys
• De rapporten die uw kind tweemaal per jaar meekrijgt
• De oudergesprekken 

Actuele informatie krijgt u via:

Social Schools

Zelf kunt u contact opnemen via:

• E-mail;
• Telefoon;
• Door na schooltijd bij ons binnen te lopen 

Informatie aan gescheiden ouders

Bij kinderen waarvan de ouders niet bij elkaar wonen maar wel beiden het ouderlijk gezag hebben, 
informeren wij beide ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). Tenzij anders afgesproken, wordt 
hierbij vanuit school informatie aan het kind in enkelvoud meegegeven. Er wordt één origineel 
schoolrapport verstrekt en beide ouders krijgen een uitnodiging voor een gezamenlijk rapportgesprek. 

Samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is een basisvoorwaarde voor de optimale 
ontwikkeling van een kind. Kinderen leren immers de hele dag: thuis, op school, maar ook tijdens het 
buitenspelen of op een sportvereniging. Daarom is het belangrijk dat wij elkaar op de hoogte houden 
van de ontwikkeling van het kind. Algemene informatie deelt de school met ouders via het 
ouderportaal van Parnassys en het communicatieplatform van Social Schools. 

Daarnaast zijn er meerdere keren per jaar voortgangsgesprekken (10 minuten gesprekken) en wordt er 
contact met ouders opgenomen wanneer er iets bijzonders is gebeurd. Ouders kunnen voor en na 
schooltijd altijd binnenlopen of bellen met de leerkracht.  

4 Ouders en school

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: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouderraad 

Als u actief betrokken wilt zijn bij school en mee wilt helpen met activiteiten die binnen de school 
georganiseerd worden, kunt u zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad heeft een ondersteunende 
functie op school. Zo houdt de raad zich o.a. bezig met de organisatie van schoolreisjes, Sinterklaas- en 
Kerstfeest, culturele uitjes, evenementen, enz. Uiteraard in nauwe samenwerking met het team. De 
ouderraad vergadert volgens een vast rooster, dat vermeld staat in het jaarkatern. Deze vergaderingen 
zijn openbaar. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad kunt u contact opnemen met 
een van de leden. In het jaarkatern vindt u wie er in het huidige schooljaar zitting heeft in de ouderraad. 

Medezeggenschapsraad 

Wilt u daadwerkelijk meebeslissen over zaken die de school in het algemeen aangaan, dan kunt u zich 
kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad (MR). De MR van onze school bestaat uit 2 
personeelsleden en 2 ouders en 1 aspirant-lid vanuit de ouders. De MR vergadert zo vaak als nodig is en 
heeft regelmatig overleg met de directie, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De MR houdt 
zich hoofdzakelijk bezig met beleidszaken. De vergaderingen zijn openbaar. De data vindt u in het 
jaarkatern. De scholen binnen Konot hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Hier worden zaken besproken die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen Meer 
informatie over de MR vindt u op onze schoolsite. Op de Konotsite (www.konot.nl) vindt u meer 
informatie over de GMR

Klachtenregeling

Leerkrachten zijn continu in overleg met ouders. Wanneer dat overleg niet meer goed loopt, 
ondersteunen de intern begeleiders en/of de directie. Mocht dat niet tot resultaat leiden, dan is er de 
schoolcontactpersoon die als onafhankelijke persoon mee kan kijken. 

Tenslotte is er een klachtenregeling. Deze geldt voor alle Konotscholen en is te lezen 
op http://www.konot.nl
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,50

Daarvan bekostigen we:

• Koningsdag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De ouderraad vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor 
het organiseren van schoolfeesten, voor het sinterklaascadeautje, voor kerst, voor een traktatie. 
Kortom voor zaken die uw kind rechtstreeks ten goede komen. Het gaat hierbij om een vrijwillige 
bijdrage, die wij niet mogen verplichten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in een 
vergadering vastgesteld.

Het schoolkamp voor groep 8 wordt apart bekostigd door de ouders. Ook dit is op vrijwillige basis.

4.3 Schoolverzekering

Voor de scholen die onder de Stichting KONOT vallen zijn de volgende verzekeringen afgesloten:

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim

1.      Ongevallenverzekering;
2.      Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
3.      Opstalverzekering;
4.      Inboedelverzekering. 

1.      Ongevallenverzekering
Deze verzekering is uitsluitend van kracht ten aanzien van: de leerlingen, leerkrachten en het overige 
personeel inclusief de vrijwilligers van de scholen en dekt ongevallen tijdens schoolbezoek op de dagen 
waarop de scholen voor het onderwijs zijn geopend. Onder schoolbezoek wordt verstaan het verblijf in 
de school en het gaan van huis naar school en het gaan van school naar huis, met dien verstande, dat de 
verzekering op genoemde dagen niet eerder en niet later van kracht zal zijn dan ten hoogste 1 uur voor 
en 1 uur na de officiële openingstijden. Tevens is deze verzekering van kracht tijdens excursies, 
schoolreizen e.d. onder leiding van de leerkrachten van de scholen. Tot de school worden ook gerekend 
de bij de school behorende speelplaatsen, gymnastieklokalen en sportvelden. Nadrukkelijk is 
overeengekomen, dat het ongevallenrisico verbonden aan luchtvaart en het meerijden met een 
motorrijwiel van deze verzekering is uitgesloten. Tevens wordt materiële schade niet gedekt, alleen 
letselschade is dus verzekerd. 

2.      Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid WA / PA voortvloeiende uit de  exploitatie van de KONOT, 
waaronder mede begrepen alle door of namens het schoolbestuur georganiseerde 
evenementen. Gedekt is de aansprakelijkheid:-      van het schoolbestuur, als ook van de afzonderlijke 
leden daarvan;-      van de leerkrachten en het overige personeel met inbegrip van deelnemers aan 
ouderparticipatie (vrijwilligers) in de uitoefening van hun taak als zodanig.De aansprakelijkheid van de 
leerlingen is uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten!Wanneer bij een ruzie tussen twee kinderen, een 
bril of iets anders van waarde vernield wordt, dan kunnen de ouders van de "gedupeerde" de ouders van 
de "veroorzaker" aansprakelijk stellen (WA-verzekering). Om problemen in geval van calamiteiten te 
voorkomen, gaan we ervan uit dat voor alle kinderen die bij KONOT staan ingeschreven, door hun een 
ouders een WA-verzekering is afgesloten.Ook de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade als 
gevolg van diefstal, vermissing, verwisseling en verduistering van zaken zijn van de dekking 
uitgesloten.Buiten de dekking van deze verzekering valt mede de aansprakelijkheid van 
verzekeringnemer verband houdende met asbest, hoe ook ontstaan. 

3.      Opstalverzekering
De opstallen van alle scholen zijn rechtstreeks via de gemeente verzekerd. Dit betreft o.a. brand-, 
storm- en waterschade.   

4.      Inboedelverzekering
Voor de inboedel geldt hetzelfde als vermeld staat onder punt 3. Indien een school uit eigen middelen 
(bijv. via sponsoring, ouders e.d.) inventaris heeft aangeschaft, zijn er drie mogelijkheden:

-      De waarde laten meenemen bij de gemeentelijke verzekering
-      Zelf een aanvullende inboedelverzekering afsluiten
-      De school draagt bewust zelf het risico
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind ziek is kunt u dit telefonisch melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

De Leerplichtwet kent 2 soorten verlof:

• extra vakantieverlof
• extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het formulier en de procedure rondom verlof staan op de website 
uitgelegd: https://www.zevensterdk.nl/praktische-informatie/verlofaanvraag/

Op het gebied van de handhaving van de leerplicht werken de gemeenten Dinkelland, Losser en 
Oldenzaal samen. Voor informatie kunt u terecht bij:

Leerplichtambtenaar gemeente Oldenzaal e/o

Postbus 354

7570 AJ Oldenzaal

tel. 0541-588111

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 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De ontwikkeling van de leerling wordt bijgehouden middels methodegebonden toetsen en Citotoetsen. 
De leerkracht voert de resultaten in in ons leerlingvolgsysteem, Parnassys. Ouders kunnen de 
resultaten van de methodegebonden toetsen vervolgens inzien in Parnassys. Deze toetsen worden 2 
keer per schooljaar door de leerkracht geanalyseerd en aan de hand daarvan wordt een groepsplan 
opgesteld. Dit is een document dat regelmatig wordt bijgesteld en/of aangevuld. Met ingang van 1 
januari 2021 kunnen we geen gebruik meer maken van de Citotoetsen bij de groepen 1 en 2. We zijn ons 
aan het oriënteren op een observatie instrument als vervanging van deze toetsen.

5.2 Eindtoets

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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.

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t 44,4%

havo / vwo 22,2%

vwo 33,3%

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.

Verbinden

VeiligheidVertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De basisvoorwaarde voor een goede sociale emotionele ontwikkeling is dat er op de school een goed 
pedagogisch klimaat is waarbij leerlingen zich gezien, gewaardeerd en veilig voelen. Er wordt dagelijks 
aandacht besteed aan hoe je deze kernwaarden kunt gebruiken in de omgang met anderen.

Bij de start van een nieuw schooljaar besteden we extra aandacht aan de sociale groepsvorming. In 
deze eerste weken zetten de leerkrachten veel groepsvormende activiteiten in om een goed fundament 
te leggen voor de groep.

Binnen de pedagogische driehoek, ouder, leerling en school, zien wij ouders als ervaringsdeskundige 
om hun kennis en ervaringen met ons te delen. Voor de onderlinge samenwerking en afstemming is het 
van belang dat er sprake is van een open communicatie. De 10-minutengesprekken voeren we bij 
voorkeur vanaf groep 4 met de leerling erbij. Daarnaast voert de leerkracht meerdere keren per 
schooljaar een kindgesprek. Indien nodig kunnen zowel school als ouders aangeven graag met elkaar in 
gesprek te willen.

De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen brengen we in kaart met het hulpprogramma ZIEN. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Het invullen van ZIEN geeft inzicht in eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-
emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Het 
sociaal emotioneel leren bevorderen we met behulp van de methode Kwink. 

Om pestgedrag en eventueel ander grensoverschrijdend gedrag in kaart te brengen en vervolgstappen 
te ondernemen om het op te lossen, maken we gebruik van M5. Met M5 houden we grip op het 
pestgedrag binnen de school. 

5.5 Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg op onze school is gericht op de zorg voor goed en uitdagend onderwijs voor onze 
leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen uitgedaagd worden hun talenten optimaal te 
ontwikkelen. We werken daarbij niet alleen voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijs voor 
vakgebieden als taal en rekenen, maar vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen zich in sociaal-
emotioneel opzicht goed ontwikkelen en daarnaast gestimuleerd worden hun verschillende talenten te 
benutten.

1. 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. De ontwikkeling van de school wordt 
minimaal twee keer per jaar met het College van Bestuur van Konot besproken. De ontwikkeling van de 
leerkracht komt ieder jaar aan bod tijdens de functioneringsgesprekken met de leidinggevende. 

De stichting Konot biedt de mogelijkheid om collega’s van andere scholen uit te nodigen om als 
kritische vriend naar ons onderwijs te kijken en ons aanwijzingen en tips te geven om nog beter te 
worden.

Niet alleen de collega’s van andere scholen kunnen meekijken naar onze onderwijskwaliteit. Ook in de 
onderwijsinspectie vinden we een kritische partner. Een inspecteur bezoekt onze school tenminste één 
keer in de vier jaar en beoordeelt ons onderwijs aan de hand van het toezichtskader van de inspectie. 
Op de website van de onderwijsinspectie http://www.onderwijsinspectie.nl vindt u de laatste 
beoordeling van onze school. Ook vindt u op deze website in het document ‘toezichtskader PO’ meer 
informatie over de manier waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt op de scholen voor primair 
onderwijs.

2. Professionalisering team en individuele leerkrachten

Het geven van toekomstgericht onderwijs vraagt om verdieping van leerkrachtvaardigheden. We 
vragen dan ook van onze medewerkers dat ze blijven werken aan de ontwikkeling van hun kennis en 
vaardigheden. We waarderen de meer informele vormen van leren die vanuit eigenaarschap binnen de 
organisatie ontstaan. We moedigen medewerkers aan die met lef in hun eigen lespraktijk op zoek gaan 

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.
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naar nieuwe werkwijzen. Leren op de werkplek is belangrijk en vindt plaats middels de professionele 
dialoog of ‘coaching on the job’. 
We hebben een eigen Konotacademie met opleidingen, leergangen en workshops op maat. Iedere 
medewerker maakt hier gebruik van. Ook blijven we het volgen van externe opleidingen of het opdoen 
van ervaring buiten de Konot muren stimuleren. We verwachten van onze leerkrachten dat ze zich 
bekwamen in het geven van prikkelend onderwijs, in het bieden van maatwerk en het benutten van 
talenten.

3.De optimale inrichting van de kwaliteitszorg

De vijf kwaliteitsvragen en de PDSA-cyclus vormen de basis voor de reflectie op onderwijskwaliteit en 
inrichting van de kwaliteitszorg binnen onze organisatie:

-De vijf kwaliteitsvragen: ‘Doen we de goede dingen?’, ‘Doen we deze dingen opeen 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 een balans tussen 
ontwikkelen en periodieke verantwoording aan voortdurende verbetering van onderwijskwaliteit. 
Daarbij zijn niet alleen resultaten, maar het vakmanschap onze medewerkers, het onderzoeken en 
verbeteren van de processenen het optimaliseren van onze organisatie belangrijk. 

Verbeterthema's voor de komende vier jaren:

-Versterken van onze focus op talentontwikkeling, wetenschap & techniekonderwijs, bewegend leren, 
persoonlijke doelen.

(De Mariaschool sluit aan bij het Konot-kwaliteitsbeleid. Meer informatie hierover is te vinden in de 
beleidsnotitie over Konot-kwaliteitszorg).

20



6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum.nl en Nijntje Pluis, buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

Wij hanteren een continurooster, waarbij we 5 gelijke dagen hebben van 8.30 - 14.15 uur, met 
uitzondering van de groepen 1 en 2. De vrijdag is voor hen anders en duurt tot 12.15 uur

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 - 12:00 12:00 - 14:15  - 

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

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

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

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

Vrijdag: De groepen 1 en 2 tot 12.15 uur.

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 1 t/m 8 maandag en vrijdag

Binnen onze school werken we met vakdocenten voor bewegingsonderwijs. De kinderen hebben 2 keer 
in de week les van de vakdocent. 
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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 24 februari 2020

Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 24 mei 2020

Pinksteren 30 mei 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Geen officieel spreekuur werkdagen 8.10 uur - 16.30 uur

Op school is geen officieel spreekuur georganiseerd. Wanneer u een afspraak met iemand van school 
wilt, kunt u die bij voorkeur via e-mail of telefoon maken.

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum.nl en Nijntje Pluis, buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De tussenschoolse opvang is door het vijf 
gelijke dagen-model niet nodig. Wel hebben we georganiseerd dat leerlingen rond het middaguur 
dagelijks 15 minuten eten en 30 minuten pauze hebben, onder toezicht van leerkrachten.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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