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Voorwoord
Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen
samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst.
Deze schoolgids is geschreven om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in onze school en is bedoeld
voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen. Deze gids geeft aan waar de school voor staat en
wat u van ons mag verwachten. U kunt er informatie in vinden over het onderwijs, de leerlingenzorg,
praktische informatie, schooltijden en vakanties, de kwaliteit en de resultaten. Op onze website staat
de jaarplanning in de vorm van een maand-agenda met vakanties en activiteiten.
Als u meer wilt weten over wie wij zijn en hoe wij werken, dan bent u van harte welkom op onze school.
Samen willen we dat uw kind met plezier naar school gaat! Mocht u zaken missen of hebt u suggesties
voor verbetering van deze gids, aarzel dan niet om contact op te nemen.
We wensen u veel plezier met het lezen van de schoolgids,
Namens het team
Maartje Schalk
Locatiedirecteur Kbs Petrus en Paulus
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Kbs Petrus & Paulus
Roland Holststraat 16
4819HR Breda
 076-5300006
 http://www.kbspetrusenpaulus.nl
 kbspetrusenpaulus_info@inos.nl

Extra locaties
Kbs Petrus en Paulus (nieuwbouw)
PC Hooftstraat 9
4819HK Breda
 076-530 0006

Schoolbestuur
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 9.509
 http://www.inos.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Maartje Schalk

maartje.schalk@inos.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

505

2019-2020

1.2

Profiel van de school

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

Kernwoorden
Zelfontplooiing

Verbondenheid

Verantwoordelijkheid

Missie en visie
Ontdek je kracht, kom samen verder
Kijk je binnen bij de school, dan zie je leerlingen die allemaal hun weg vinden in één van de 22 groepen.
De school biedt een veilige en vertrouwde omgeving, voor iedereen is er ruimte om zichzelf te zijn.
In onze gebouwen, in de klassen, de gangen en op de speelplaats heerst een fijne sfeer die het resultaat
is van een goede wisselwerking en een open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.
Goed onderwijs vraagt immers aandacht voor elkaar. Samen blijven we zoeken naar mogelijkheden om
talenten verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk, dat er ruimte voor de leerlingen is om
succeservaringen op te doen.
Onze slogan verwijst naar het belang van persoonlijke ontwikkeling en het met elkaar doelen bereiken.
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Prioriteiten
Basis op orde.
De Petrus en Paulus streeft er naar om de zaken die bij een goede school horen op orde te hebben. Het
taal-, lees-, spelling- en rekenonderwijs is volgens de normen van de inspectie en onszelf van goed
niveau. Dat is een voortdurend proces. Pas dan kan er optimaal aandacht besteed worden aan de
andere belangrijke ontwikkelingsgebieden.
Driehoeksgesprekken ouders, leerlingen en leerkrachten.
De school gaat aan de slag met het beleid om de komende jaren gesprekken te voeren met ouders én
leerlingen. Met deze zgn. driehoek gesprekken stimuleren we de leerlingen om ook zelf doelen te
stellen. De betrokkenheid van de leerlingen bij het eigen leerproces wordt daardoor vergroot.
Eigenaarschap leren van leerlingen.
Mede door bovenstaande kan de leerling meer eigenaar worden van zijn eigen ontwikkeling. Er wordt
dus niet meer alleen over, maar ook met de leerling gesproken. We gaan op zoek naar mogelijkheden
en werkvormen om de regie van het leren dichter bij de leerling zelf te krijgen.
Onderzoekend en ontdekkend leren
Het is belangrijk dat kinderen goed voorbereid worden op de snel veranderende maatschappij. De
zgn.21e eeuwse vaardigheden zijn daarbij erg belangrijk. Onderzoekend en ontdekkend leren is er daar
ook één van. We geven dat onder meer vorm via de aanpak VierKeerWijzer. De leerling- en
leerkrachtvaardigheden die daarbij horen krijgen de komende jaren erg veel aandacht.
Samenwerken
Ook dit vinden wij een zeer belangrijke vaardigheid. Vanaf groep 1 besteden we daar veel aandacht aan
binnen de groepen. De komende jaren wordt er hard gewerkt om de coöperatieve werkvormen binnen
de school goed weg te zetten.

Identiteit
Kbs Petrus en Paulus is een Katholieke basisschool. Wij willen dat niet constant benadrukken, maar
willen er wel concreet uiting aan geven. Zo werken wij waar mogelijk samen met de parochie binnen
onze wijk, vieren Kerst en Pasen en hebben een methode 'Trefwoord' waaruit wij wekelijks lessen
geven om de christelijke identiteit te blijven 'voeden'. Daarnaast besteden wij aandacht aan alle
geestelijke stromingen die in de omgeving van de leerlingen waarneembaar zijn, zodat zij opgroeien
tot multiculturele volwassenen met een tolerant beeld op de identiteit van anderen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Binnen de school zijn alleen de groepen 1 en 2 gecombineerd. Op woensdag zijn de kinderen van groep
1 nog vrij en wordt er alleen gewerkt met groep 2 kinderen.
Het eerste half uur van de schooldag zijn alle kinderen met (LIST) lezen bezig. Op dat moment wordt er
groep doorbrekend gewerkt.
Na groep 4 en in bepaalde situaties ook na groep 6 worden de leerlingen herverdeeld over nieuwe
groepen. In de bijlage op de website van de school kunt u hier meer informatie over lezen.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde
vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.
Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die
hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken
voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid,
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.
Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een
protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en
over de andere groepen wordt verdeeld. Indien er geen oplossing voorhanden is kan er besloten
worden een groep thuis te laten. Uiteraard worden ouders hier tijdig van op de hoogte gesteld en denkt
de school altijd mee in opvangmogelijkheden.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
Hoe de school het aanbod verdeeld heeft over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak
wordt besteed, is volledig aan de school.Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en
jaarrooster.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Spel en
bewegingsonderwijs

8 uur

8 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

Taal- leesactiviteiten
Rekenactiviteiten
Kunstzinnige vorming
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Overig

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 15 min

4 uur

4 uur

3 u 30 min

6 uur

6 uur

6 uur

7 u 15 min

5 u 45 min

4 u 30 min

5 u 15 min

4 u 45 min

5 uur

5 uur

5 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
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Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming

2 uur

2 uur

1 u 45 min

3 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 45 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 u 15 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 15 min

3 u 30 min

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Overig
3 u 15 min

3 u 15 min

4 u 15 min

Deze onderwijstijden zijn niet in alle groepen gelijk. De leerkrachten beslissen aan de hand van de
ondersteuningsbehoefte in de verschillende groepen hoe het rooster (tijdelijk) aangepast dient te
worden.

2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Verschillende ruimtes voor extra ondersteuning en plustaken
Grote hal voor diverse vieringen
BSO ruimte waar we gezamenlijk gebruik van maken

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
In het kader van de ontwikkeling richting Kindcentrum is er een intensieve samenwerking met Kober
Kinderopvang. Bij de kinderen die van deze locaties komen is er zeker sprake van een warme
(persoonlijke) overdracht. In de toekomst willen we de overgang van voorschool naar basisschool nog
meer aandacht geven. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn.
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Ook met andere Kinderopvangorganisaties hebben we een goed contact. We vinden het in alle gevallen
belangrijk om goed geinformeerd te zijn over onze startende leerlingen. Kinderen moeten zich vanaf
het begin veilig voelen bij ons op school.
De school is geen zgn. VVE school, dit komt door de populatie in de wijk. Met onder meer het
leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep hebben we in de eerste twee leerjaren natuurlijk wel goed zicht
op de ontwikkeling van het jonge kind.
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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.
Voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt de school over specifieke, interne
deskundigheid. Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op het gebied van leren
(cognitieve ontwikkeling), gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling), dyslexie en hoogbegaafdheid.
Wanneer de interne deskundigheid onvoldoende blijkt, hebben we op alle gebieden externe contacten
die we kunnen inzetten voor begeleiding en/ of onderzoek. Extern maken wij gebruik van de expertise
van het speciaal (basis)onderwijs. De Collegiale Consultatiegever (de CC-er) vanuit het SBO vormt met
haar observaties/ adviezen een belangrijke schakel in de ondersteuning binnen de groepen. Daarnaast
hebben we ook de mogelijkheid om ambulante begeleiding aan te vragen vanuit de Speciaal Onderwijs
clusters 2, 3 en 4. Ook werken we als Kbs Petrus en Paulus veel samen met het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Aan onze school is een School CJG-er (Centrum voor Jeugd en Gezin) gekoppeld, waarbij ouders
maar ook leerkrachten advies kunnen vragen betreft het (sociale) gedrag en algemene
opvoedingsvragen van hun kind.
Als school hebben we de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd betreft meer- en hoogbegaafde
kinderen. Hierdoor hebben we nu ook op de eigen school een passend aanbod voor deze leerlingen.
Deze plusvoorziening noemen we het P-plein.
Leerlingen met dyslexie krijgen aanpassingen en mogen gebruikmaken van ondersteunende middelen.
Vanaf jaargroep 6 bestaat er een mogelijkheid om te werken met Textaid. Dit is een online tool die met
slechts één druk op de knop teksten hardop voorleest terwijl de tekst wordt gemarkeerd. Omdat het
online is kunnen we het gebruiken op computer, tablet én smartphone.
Het Schoolondersteuningsprofiel van de school is ook in te zien via de website van de school (voor
ouders en dan naar downloads)

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

8

Gedragsspecialist

10

Intern begeleider

8

9

Onderwijsassistent

14

Rekenspecialist

8

Specialist hoogbegaafdheid

6

Taalspecialist

6

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Ter preventie zetten we op school de aanpak PBS (Positive Behavior Support) en de methode 'Kinderen
en hun sociale talenten' in. Door middel van signalen, gesprekken, vragenlijsten en eigen observaties
krijgen we zicht op toch nog voorkomende pestsituaties. Naar aanleiding daarvan vinden eventueel
gerichte gesprekken plaats met leerlingen (en ouders) die aangeven te pesten of gepest teworden.
Leerkrachten, medewerkers Kober en vrijwillige overblijfkrachten dienen tijdig in te zien wanneer er
sprake is van pestgedrag. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten, medewerkers Kober en
vrijwillige overblijfmedewerkers duidelijk stelling nemen en actie ondernemen tegen dit gedrag. De
verantwoordelijkheid ligt altijd bij de leerkrachten. Leerkrachten gaan in gesprek met de
desbetreffende leerlingen. Wanneer het gedrag na gesprekken niet verandert, worden de intern
begeleider en de (Anti-pest) coördinator sociale veiligheid op de hoogte gesteld. Zij beslissen wat de
vervolgstappen zijn. Zie ons pestprotocol. Pestincidenten worden altijd gemeld aan de coördinator
sociale veiligheid.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
Via de vragenlijst uit Vensters PO onderzoeken we ieder jaar de tevredenheid en de sociale veiligheid
van de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 (i.v.m. corona in 2019-2020 niet afgenomen). Daarnaast
gebruiken wij voor alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 het observatie-instrument ZIEN! en voor de
groepen 1 en 2 het systeem Mijn Kleutergroep.
De gegevens uit beide systemen bespreken wij in teamvergaderingen en bij groepsbesprekingen met
de leerkrachten. Op basis van de analyses ondernemen wij actie en/of stellen we een verbeterplan op.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. A. Addicks. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via Arianne.Addicks@inos.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. K. Verschuren en A.Addicks. U kunt de
vertrouwenspersoon bereiken via Karin.Verschuren@inos.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De school vindt het van groot belang dat de contacten tussen ouders en school goed zijn. Wij zien
steeds meer een verschuiving naar educatief partnerschap. Opvoeding en onderwijs zijn een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat school en ouders
verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk
voor de opvoeding van hun kinderen. En de school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs. We
vinden het van groot belang dat we elkaar begrijpen en dat er een onderling vertrouwen is tussen
ouders en leraren. Ouderbetrokkenheid is noodzakelijk voor een gelijkwaardige samenwerking, waarin
ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan een optimale ontwikkeling
van het kind.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Naast de reguliere ouderavonden en het
gebruik van een ouderportaal binnen ons Leerlingvolgsysteem, worden de ouders ook nog
geïnformeerd via de Parro app, de nieuwsbrief, de website, de schoolgids en door het maken van
individuele afspraak met een leerkracht.

Klachtenregeling
Vanuit INOS is er een klachtenregeling.
Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag
oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school
omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Klachtenregeling INOS’ die op school
aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:
1. Eerst een gesprek met de leerkracht of de betrokken medewerker. Een goed gesprek kan veel
problemen oplossen. Vertel wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van
de leerkracht (of medewerker) verwacht. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen.
2. Op iedere school is een wettelijk verplichte coördinator sociale veiligheid aangesteld. Deze
persoon kunt u ook aanspreken als de leerkracht er niet is of als het gesprek met de leerkracht niet het
gewenste effect had. op onze school is dat Arianne Addicks.
3. De directeur van de school. Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met
de directeur van de school. Hij is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing
nemen in een conflict.
4. De school heeft twee schoolvertrouwenspersonen. Als u dat wilt, kan de
schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Zij kunnen u helpen in het
zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. Op onze school zijn dat Karin Verschuren en
Arianne Addicks.
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5. Het College van Bestuur. Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet
met de directeur), kunt u een brief of e-mail sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus
3513, 4800 DM Breda). In die brief of e-mail vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de
klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan. Ook kan het College van
Bestuur de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de klacht. Het College
van Bestuur neemt een beslissing hoe verder te handelen.
6. De landelijke klachtencommissie. Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te
komen, kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus
82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook
beschreven op de gezamenlijke website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs
(www.gcbo.nl ).
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken.
MR:
De medezeggenschapsraad bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid
van de school kunnen wel worden besproken.
De externe vertrouwenspersoon: INOS heeft ook een externe vertrouwenspersoon die niet op een
school werkt. Dit is: Jacqueline Klerkx Tel 06-22348129. www.vertrouwenswerk.nl of
jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Incidentele klankbordgroep

Vorming en begeleiding van kinderen is een ononderbroken proces, waaraan gezin en school in nauw
verband en op grond van ieders verantwoordelijkheid een belangrijke bijdrage leveren.
Samenwerking met ouders vinden we hierbij heel belangrijk. Veel van onze activiteiten kunnen alleen
plaatsvinden als er voldoende hulpouders zijn. De Petrus en Paulus mag zich verheugen in een groot
aantal helpende ouders dat actief is in bepaalde werkgroepen of deelneemt aan de activiteiten op
school.
We kunnen de inzet en hulp van ouders goed gebruiken bij allerlei onderwijs aanvullende activiteiten op
sportief en cultureel gebied en bij het mee organiseren van feesten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstmis
en het vieren van carnaval op school.
Na de zomervakantie verschijnt er vanuit de oudervereniging steeds een overzicht ouderhulp. Daarin
staan alle werkgroepen beschreven. Daarbij hoort een formulier waarmee ouders zich kunnen opgeven.
Een werkgroep bestaat over het algemeen uit ouders en leerkrachten.
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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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval

•

Thema aankleding schoolgebouw

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Naast een vrijwillige bijdrage voor de Oudervereniging wordt op de school ook een bijdrage gevraagd
voor de TussenSchoolse Opvang (TSO). De school heeft gekozen voor een rooster waarbij de
middagpauze kort gehouden wordt. We stimuleren dat alle kinderen op school blijven om zodoende
gezamenlijk te kunnen lunchen. Dit is echter geen verplichting.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft via INOS onderwijs zowel een collectieve ongevallenverzekering, een
schoolreisverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierdoor is uw kind tijdens,
vlak voor en na schooltijd verzekerd voor persoonlijke en materiële schade door ongevallen. Ook
ouders, vrijwilligers en stagiairs vallen onder de dekking tijdens werkzaamheden voor school, zoals
tijdens begeleiding van een excursie of schoolreisje.
Indien kleding, brillen, fietsen en dergelijke door eigen toedoen beschadigd raken op school, kan de
school daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dit is alleen het geval als er sprake is van grove
nalatigheid.
Wanneer tijdens een ruzie tussen kinderen een bril of iets anders van waarde vernield wordt, dan geldt
de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/verzorgers van de veroorzaker(s). Neem in geval van
schade contact op met de directeur van de school. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt.
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4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
In de ochtend tussen 8.00 uur en 8.30 uur kunnen ouders hun kind via de administratie telefonisch ziek
melden. Ook kan dit via de schoolapp onder de knop 'formulieren'
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Bij de administratie van de school of via de website is een verlofformulier te verkrijgen. Na inlevering
kan de directeur van de school eventueel bijzonder verlof verlenen.

14

5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Op Kbs Petrus en Paulus nemen wij naast de toetsen die gebonden zijn aan onze methodes ook
methode-onafhankelijke toetsen af. Dit zijn toetsen van Cito, welke landelijk genormeerd zijn. Deze
Cito-toetsen nemen wij twee keer per schooljaar af om zo een beeld te krijgen van de vorderingen van
leerlingen en van de groep als geheel. Daarnaast krijgen wij op deze manier inzicht over de kwaliteit
van ons onderwijs. Aan de hand van deze gegevens maakt de school twee keer per schooljaar een
rapport, waarin we alle toets-gegevens (data) verzamelen. De data wordt geanalyseerd en op basis
daarvan wordt bekeken wat we goed doen en wat beter kan. Verbeterpunten worden opgesteld en
vastgelegd.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het 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.
Na een kleine daling een aantal jaren geleden zien we vanaf schooljaar 2016-2017 weer een stijgende
curve. In schooljaar 2018-2019 hebben we een nieuwe taal-en spellingmethode in gebruik genomen. De
aansluiting op deze eindtoets is daardoor in het algemeen zeker verbeterd. Verder kijken we per
leerling wat de beste begeleiding is richting de eindtoets. We betrekken de leerling nadrukkelijk ook
zelf bij dit proces. In het jaar 2019-2020 zijn er i.v.m. de Corona crisis geen data verzameld m.b.t. de
eindtoets.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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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

De cijfers laten zien dat Kbs Petrus en Paulus redelijk constant rond 70% van haar leerlingen naar HAVO
/ VWO kan verwijzen en dat ook voor de andere leerlingen in goed overleg met de ouders passende
verwijzingen plaatvinden. De adviezen blijken ook op de langere duur in de juiste richting te zijn
gegeven.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

3,1%

vmbo-(g)t

15,4%

vmbo-(g)t / havo

10,8%

havo

12,3%

havo / vwo

27,7%

vwo

30,8%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Zelfontplooiing

Verbondenheid

Verantwoordelijkheid

Binnen het sociaal-emotioneel functioneren op de school streven we naar een aantal belangrijke sociale

16

opbrengsten bij onze kinderen. Op de basisschool (van 4 tot en met 12 jaar) richten we ons vooral op
het leren omgaan met leeftijdsgenoten, wat opgesplitst kan worden in vijf ontwikkeltaken:
1. Sluiten en onderhouden van vriendschappen;
2. Samenwerken en samenspelen;
3. Hanteren van ruzies en conflicten;
4. Aansluiting zoeken en houden bij een groep;
5. Een ander helpen.
De vaardigheden om deze ontwikkeltaken op te lossen, hebben de kinderen nodig voor nu en later, in
hun contact met leeftijdgenoten, maar ook met anderen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Om de ontwikkeltaken genoemd bij de visie op Sociale opbrengsten (als geheel en afzonderlijk) zo
goed mogelijk op te kunnen lossen, zijn vijf sociale vaardigheden nodig. Dit zijn vijf sociale dimensies,
van de zeven in totaal, die bij ZIEN!, ons leerlingvolgsysteem op het gebied van Sociale opbrengsten,
centraal staan. In ons dagelijks handelen zijn we constant gericht op deze sociale competenties.
Leerkrachten observeren in de groep op deze punten, hebben gesprekken hierover met de groep of
met kinderen individueel. Ook tijdens de groepsbespreking met de Intern begeleider en het
oudergesprek worden de sociale opbrengsten besproken.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
INOS scholen beschikken over en behouden een basisarrangement conform de criteria van de Inspectie
van het Onderwijs. De kwaliteit van de Petrus en Paulus voldoet aan de eisen die door de Inspectie van
het Onderwijs gesteld zijn. Aspecten van de beoordeling van onderwijskwaliteit zijn de kwaliteit van de
leerresultaten, de kwaliteit van leren en onderwijzen en het functioneren van de kwaliteitszorg.
De school maakt effectief gebruik van de officiële schooltijd, stimuleert een opbrengstgerichte
schoolcultuur, maakt gebruik van leerlingvolgsystemen, past schoolverbeteringsprogramma’s toe,
werkt met een rijke leeromgeving, stimuleert ouderbetrokkenheid, deelt goede praktijken, maakt werk
van professionele ontwikkeling van leerkrachten en organiseert leergemeenschappen. We monitoren
de kwaliteit van ons onderwijs door het gebruik van de kwaliteitswijzer.
De school werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit. Kwaliteitszorg maakt integraal deel uit
van het onderwijs. Koersplan 2018-2021 van de school is de basis van het werken aan
kwaliteitsverbetering in de school. Om de 4 jaar stellen alle INOS scholen een beleidsplan voor de
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volgende termijn van vier jaar op. Het ontwikkel stadium van de scholen wordt omschreven aan de
hand van een omgevingsanalyse (directe omgeving, gemeente en landelijke ontwikkelingen, bestuur,
inspectie en overige aspecten) en een interne analyse, (leerling populatie, onderwijs en ondersteuning,
personeel, management, cultuur en veiligheid, locatie en middelen en financiën). Op basis van deze
analyse en ontwikkelplannen worden de doelen gesteld voor de volgende periode.
Met de invoering van ParnasSys (Leerlingvolgsysteem) bereiken we dat alle INOS- scholen hetzelfde
leerlingvolgsysteem hebben en dat het leren van elkaar verder gestimuleerd wordt. De transparantie
van de leerresultaten is daardoor gerealiseerd, waardoor de mogelijkheden worden gecreëerd om de
toegevoegde waarde (leerwinst) van scholen in beeld te brengen. Het interne proces waarbij we de
toetsresultaten van de leerlingen volgen en analyseren noemen we 'Leren van Data'.
Met behulp van de KwaliteitsWijzer (een zelfevaluatie) brengen we de kwaliteit van het primaire proces
(het lesgeven) in kaart. De opbrengsten bespreken we en worden gebruikt in ons cyclisch
verbeterproces. Ook de kwaliteit van het secundaire proces (schoolorganisatie) wil INOS op dezelfde
wijze in kaart brengen.
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6

Schooltijden en opvang

Leerkrachten eten samen met de leerlingen in de groep. Tijdens het half uur pauze wordt er toezicht
gehouden door pedagogisch medewerkers van onze partner Kober en is er een gevarieerd aanbod van
sport-en spelactiviteiten.
De leerlingen van groep 1 zijn op woensdag vrij. Voor meer actuele informatie verwijzen wij u naar de
website van de school.
http://www.petrusenpaulusschool.nl/

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Woensdag

08:30 - 08:30

08:30 - 12:30

12:30 - 12:30

12:30 - 12:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Vrijdag

08:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groepen 3 t/m 8

Twee keer per week

Spel en beweging

Groepen 1 en 2

Iedere dag

Op Kbs Petrus en Paulus wordt veel aan beweging/sport gedaan. We hebben een prachtige inpandige
gymzaal tot onze beschikking. Er staan twee gymlessen per week op het rooster voor de groepen 3 t/m
8. Ook hebben we twee inpandige speelzalen voor de groepen 1 en 2. Zij maken daar iedere dag
gebruik van.
Het schoolplein nodigt uit om veel en divers te bewegen in de pauzes. Tijdens de Tussenschoolse
opvang (TSO) en naschoolse opvang (NSO) wordt een sportcoach ingezet en maken we ook gebruik
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van het veld tegenover de school.
De school doet aan veel naschoolse sportevenementen mee. Het voetbal en hockeytoernooi, de
Singelloop en de avond 4 daagse.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober Kinderopvang, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kober Kinderopvang, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober Kinderopvang, 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 school ontwikkelt zich de komende jaren samen
met haar partner Kober Kinderopvang tot een Kindcentrum. De voorschoolse-, tussenschoolse- en
naschoolse opvang is hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De pedagogisch medewerkers
van Kober zijn, net zoals de leerkrachten, vaste gezichten binnen de school. Het team van de opvang
wordt aangestuurd door een coordinator. Zij is ook werkzaam als onderwijsassistente in de laagste
groepen van de school. Op deze manier is er een goede verbinding tot stand gebracht.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 2021

De overige studiedagen en lesvrije werkdagen staan vermeld op de kalender die u kunt downloaden van
de schoolwebsite.
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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)

Alle teamleden

Afhankelijk van werkdag

Afhankelijk van werktijden

De school wil graag laagdrempelig zijn. We willen graag samen optrekken met de ouders/verzorgers. Er
is dan ook altijd een mogelijkheid om een afspraak te maken. We hebben geen spreekuren op vaste
momenten.
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