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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 en opvang. U leest hoe 
wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat wij belangrijk vinden en 
waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij 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 wij u informeren. Deze 
schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 
Wij wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Montessorischool Pallas Athene.

Voorwoord
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Contactgegevens

Montessori Basisschool Pallas Athene
Heinsiuslaan 1
3818JE Amersfoort

 033 4617134
 http://www.pallasatheneschool.nl
 info@pallasatheneschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Marianne Konings - Bovée info@pallasatheneschool.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

305

2019-2020

Schoolbestuur

Stichting Monton
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.537
 http://www.monton.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO De Eem.

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

Innoverend 

VerantwoordelijkheidEigenheid

Zelfstandigheid Gezamenlijkheid

Missie en visie

Wij staan voor innoverend eigentijds montessorionderwijs waarin de visie van Maria Montessori 
vertaald is naar deze tijd.

Voor ons betekent dit dat wij betekenisvol montessorionderwijs bieden door kinderen 
verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, de ander & de omgeving zodat zij zich ontplooien 
tot een actieve wereldburger. Wij hebben vertrouwen in de wil en de mogelijkheid van mensen om zich 
te ontwikkelen en wij bieden veiligheid door betrokkenheid en rust.

Dit doen wij door moderne materialen en methodieken te combineren met meer traditionele 
materialen en werkwijzen van Maria Montessori. Voorbeelden hiervan zijn de "Taal: doen!" kasten en de 
rekenkasten "Ik wil rekenen" waarin enorm veel verwerkingsopdrachten opgenomen zijn die kinderen 
helpen goed inzicht te krijgen en die veel verschillende en uitdagende verwerkingen in zich hebben. 
Montessori materialen zijn veelal zelf corrigerend waardoor oefenen en foutjes mogen maken samen 
opgaan. Kosmisch onderwijs en opvoeding is de kern van ons onderwijs en betekent zoveel als dat 
kinderen waardering ontwikkelen voor de natuur en de maatschappij en de bereidheid ontwikkelen te 
werken aan een vreedzame en betere wereld. Hiermee geven wij kinderen autonomie, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en ook gezamenlijkheid.

Het eeuw oude motto ‘Help mij het zelf te doen‘ is voor ons nog steeds van kracht. Voor ons betekent 
dit dat wij kinderen begeleiden in het proces van steeds meer sturing geven aan en verantwoording 
dragen over het eigen leerproces. Wij zetten hiervoor digitale periode planners in waarbij kinderen door 
de jaren heen steeds meer zelf de sturing en verantwoording krijgen. De leerdoelen of kinddoelen die in 
deze planners staan verwijzen naar montessorimaterialen en -methoden. De voor montessorionderwijs 
zo typerende keuzevrijheid in gebondenheid wordt hiermee stevig ingevuld. De kinderen kunnen 
binnen de planner keuzes maken, hulp vragen, aangeven dat zij een doel bereikt hebben, samenwerken 
en nog veel meer. De gebondenheid is te vinden in het overzichtelijke aantal doelen dat genoteerd 
staat (oplopend naarmate leerlingen ouder worden) en de afspraken die binnen de klas en de school 
gehanteerd worden. 

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) hanteert 10 regels (de gulden 10) waaraan goed 
montessorionderwijs moet voldoen. Wij omarmen deze regels en handelen daarnaar. Wij zijn (bijna) 
allemaal in het bezit van een montessoridiploma of -certificaat. Wij werken mee aan audits van de NMV 
en de onderwijsinspectie en evalueren onze kwaliteit op onderwijs en professioneel handelen periodiek. 
De inrichting van de ruimtes en klaslokalen , zowel fysiek als digitaal en in afspraken, passen bij het 
montessorionderwijs dat wij geven. Wij werken in heterogene groepen waarbinnen dagelijks ruimte is 
voor vrije werkkeuze. Daarnaast werken wij met een adequaat kindvolgsysteem en rapporteren wij 
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periodiek aan ouders, bestuur en ons samenwerkingsverband. 

Prioriteiten

In het schooljaar 2020-2021 werken wij aan verdere ontwikkelingen aan ons taal- en rekenonderwijs. 
Moderne montessorimaterialen worden krachtig ingezet. Dit wordt ondersteund door een digitaal 
leerlijnensysteem waarin kinderen in toenemende mate eigenaarschap ervaren over hun eigen 
ontwikkeling. We voldoen hiermee aan de kerndoelen en aan de uitdagende leerlijnen die gelden voor 
montessorionderwijs. Begaafdheidsonderwijs wordt binnen onze school niet in een aparte klas gegeven 
maar wordt stevig geïntegreerd in ons onderwijs. 

Binnen montessorionderwijs werken we aan de brede ontwikkeling van kinderen waarbij het eigene van 
het kind en zijn omgeving een grote rol speelt. Bij deze visie hoort ook een eigen wijze van evalueren en 
verantwoorden van de kwaliteit. Kwaliteit die verder gaat dan leerresultaten aantonen met 
(gevalideerde) toetsen. Het gaat dan om Anders evalueren, passend bij onze montessorivisie. In de 
komende jaren gaan wij stappen maken in deze andere vorm van evalueren middels het Triband 
verantwoorden met de bijbehorende verantwoordingsmatrix. De matrix bestaat uit drie golflengtes (het 
kind, de school en de overheid/externen) en drie ontwikkeldomeinen namelijk Kwalificatie (doen & 
weten), Socialisatie (samenleven) en Persoonsvorming (zijn). 

Met onze samenwerkingspartners in de kinderopvang werken wij aan de ontwikkeling van een 
Montessori KindCentrum.

Identiteit

Montessorischool Pallas Athene is een algemeen bijzondere school. Wij werken vanuit het 
Montessoriconcept en dat doen wij aan de hand van De Gulden Tien. De Gulden Tien zijn de 
voorwaarden waaraan een montessori-instelling (bijvoorbeeld een school) moet voldoen om de 
erkenning Montessori te krijgen van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). 

Dit betekent dat onze werkwijze gebaseerd is op de antropologie en het pedagogisch en didactisch 
concept van dr. Maria Montessori, waarin kosmisch onderwijs en opvoeding, opvoeding tot 
onafhankelijkheid en tot sociaal verantwoordelijk gedrag een belangrijke plaats innemen. Het gaat ook 
uit van een gezamenlijk respect door bevoegd gezag, medewerkers en ouders voor de uitgangspunten 
en de werkwijze. Van de medewerkers, onderwijsgevend en bestuurlijk, wordt verwacht dat zij 
aanvullend opgeleid zijn in het montessorionderwijs en dat zij met kritische blik naar de eigen 
onderwijsinstelling kunnen kijken. De (onderwijs)ruimtes zijn passend bij het concept ingericht en er is 
sprake van een voorbereide en uitnodigende omgeving waarin kinderen zich zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk kunnen ontwikkelen. Wij werken in heterogene groepen waarbinnen kinderen met 
en van elkaar leren en ontwikkelen. Er is ruimte voor eigen keuzes binnen vrije werkperioden en 
adequaat klassenmanagement zodat kinderen de gelegenheid krijgen eigen keuzes te maken in hun 
ontwikkeling en hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. Wij maken gebruik van een kindvolgsysteem 
en een onderwijssturingssysteem waarbinnen kinderen gevolgd worden waar mogelijk zelf hun 
voortgang sturen en registreren. Onze rapportage aan ouders omvat informatie over de brede 
ontwikkeling van het kind.
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Wij werken met heterogene groepen zoals gebruikelijk binnen het montessorionderwijs en noemen dit 
bouwen.

Onze onderbouw bestaat uit 4 groep 1/2. De middenbouw omvat 4 groepen 3/4/5 en de bovenbouw 
bestaat uit 4 groepen 6/7/8.

In iedere groep is een kind een keer de jongste, de middelste en de oudste. Kinderen werken door 
elkaar bijvoorbeeld in tafelgroepen, op de grond of op leerplekken in de school. Er wordt een mix aan 
onderwijs aangeboden waardoor kinderen soms individueel aan het werk zijn, soms met alleen 
leeftijdgenoten een opdracht krijgen maar ook met verschillende leeftijden tegelijk aan het werk gaan.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht uitvalt door bijvoorbeeld ziekte dan worden in eerste instantie eigen invallers 
ingezet. Wanneer deze niet beschikbaar zijn dan zullen wij invallers uit de invalpool benaderen. Indien 
nodig en mogelijk zullen wij eigen collega's vragen meer te werken. In het uiterste geval zullen wij u 
berichten dat wij geen les kunnen geven aan uw kind op school en vragen u uw zoon of dochter thuis 
aan een thuiswerkpakket te laten werken.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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

Ook voor de onderbouw geldt dat wij werken met individueel aanbod. Dit betekent dat wij werktijden 
gedurende de dag kennen waarbinnen kinderen werken aan vakken als voorbereidend taal, rekenen, 
lezen en kosmische vakken. Afhankelijk van het werkje en de leerbehoefte is een leerling wat langer of 
korter bezig met een specifieke taak. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Binnen ons montessorionderwijs werken met individueel aanbod. Dit betekent dat wij werktijden 
gedurende de dag kennen waarbinnen kinderen werken aan vakken als taal, rekenen, lezen en 
kosmische vakken. Afhankelijk van het werkje en de leerbehoefte is een leerling wat langer of korter 
bezig met een specifieke taak. 

2.3 Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Wij werken samen met de kinderopvang SKA, locatie de Bergkei. Zij verzorgen opvang voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar. De Bergkei ligt direct naast onze school. Binnen de school is peuteropvang PauterPallas 
voor kinderen van 2-4 jaar. 

2.4 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.
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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.

Wij hebben de ondersteuning voor leerling beschreven in ons zorgplan. Het zorgplan beschrijft de 
zorgniveaus die wij hanteren en de stappen die genomen worden wanneer ontwikkelen extra aandacht 
nodig heeft. De kinderen van onze school stromen merendeels uit naar havo/vwo. Dit betekent dat wij 
een verrijkt basisprogramma hebben. Compacten en verrijken is voor ons het gangbare onderwijs, 
waarbij vanzelfsprekend ook rekening houden met leerlingen die een andere leerbehoefte hebben. 
Door materialen en methoden te kiezen die deze werkwijze en behoeften ondersteunen zoals de 
taalkasten, rekenkasten en de kosmische methode DaVinci, kunnen wij dit brede aanbod bieden. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 9

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij beschikken over een anti-pestprogramma en hanteren hiervoor een protocol. Dit protocol kunt u 
vinden op onze website.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op onze school en daarbuiten. Om dit goed in 
beeld te hebben, nemen wij jaarlijks een vragenlijst af onder de leerlingen van groep 5 t/m 8. De 
uitkomsten en verbeterpunten worden gedeeld en besproken met het team, de kinderraad en de 
ouders.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Het anti-pestprotocol wordt gedragen door het team en is verantwoording van de intern begeleider en 
directie.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van der Pol. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via eline.vanderpol@pallasatheneschool.nl.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Binnen onze school zijn verschillende hulpouders actief bij de overblijf, het organiseren van de 
schoolbibliotheek, de begeleiding naar de gym, schooluitjes enz. 

Klachtenregeling

Wij maken gebruik van een bovenschools geformuleerde klachtenregeling. Deze is op te vragen bij de 
directie.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij maken gebruik van de oudercommunicatie app Parro. Leerkrachten en schoolleiding 
communiceren via deze app over praktische zaken die in de klas of school (gaan) gebeuren en zetten 
verzoeken uit voor ouderhulp of inschrijven voor gespreksavonden. 

Maandelijks informeren wij ouders via de nieuwsbrief PallasBerichten.

Veel minder vaak, en alleen wanneer de situatie daarom vraagt, ontvangt u van de directie een 
informatieve mail. Voorbeeld hiervan is een protocol ten tijde van de coronacrises.

De medezeggenschapsraad (MR) van Montessorischool Pallas Athene bestaat uit 6 leden waarvan 3 
ouders en 3 personeelsleden. Volgens de wettelijke bepalingen overlegt de MR ongeveer 6 keer per jaar 
over beleidszaken van school. Op verschillende onderwerpen zoals schoolgids, jaarbegroting, 
protocollen en professioneel statuut heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. 

De oudervereniging van de school draagt bij aan een optimale schoolomgeving. Dit doet zij 
bijvoorbeeld door het (financieel) ondersteunen van verschillende activiteiten en feesten.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 175,00

Daarvan bekostigen we:

• Bewegingsonderwijs en sportactiviteiten

• Kunst en cultuur activiteiten

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

• Tussenschoolseopvang

Er zijn geen overige schoolkosten.

De ouderbijdrage is voor de kinderen in de onderbouw en de middenbouw € 150,=.

Voor kinderen in de bovenbouw is de bijdrage € 175,=

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.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij voorkeur meldt u uw kind via de Parro app ziek bij de leerkracht.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Voor het toekennen van verlof hanteren wij de wettelijke richtlijnen. Het aanvragen van verlof kan 
alleen middels een volledig ingevuld verlofformulier. Dit formulier vindt u op onze website. 

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.

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De ontwikkeling van kinderen goed in beeld hebben vinden wij vanzelfsprekend. Wij meten de 
voortgang op verschillende manieren door het jaar heen.

Leerlingen werken met periodeplanners waarbij passend aanbod voor de betreffende periode op het 
eigen niveau van de leerling wordt aangeboden. Deze planners zijn de leidraad voor het dagelijks werk. 
Leerlingen en leerkrachten tekenen af, gaan in gesprek en stellen doelen (bij). Door het goed in kaart 
houden van de voortgang, het voeren van kindgesprekken, bewijswerkjes en toetsen voor het afronden 
van leerdoelen en controle op gemaakt werk wordt op dagelijkse basis de voortgang bewaakt.

Voor enkele vakken, zoals begrijpend lezen, hanteren wij een methode. Voor deze vakgebieden zetten 
wij methodetoetsen in om de voortgang goed te kunnen volgen.

Voor de ontwikkeling op de lange termijn maken wij gebruik van citotoetsen. Deze toetsen worden 
tweemaal per jaar afgenomen en geven ons een goed beeld van de individuele en de 
schoolontwikkeling. 

5.2 Eindtoets

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

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 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t 12,5%

vmbo-(g)t / havo 9,4%

havo 9,4%

havo / vwo 21,9%

vwo 46,9%

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.

Maatschappelijk bewust

GezamenlijkheidVerantwoordelijkheid 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Vanuit onze montessorigedachte stimuleren wij kinderen zorg te dragen voor henzelf, elkaar en de 
omgeving zodat zij zich ontplooien tot actieve wereldburgers. 

Wij worden hierin geholpen door de methode voor kosmisch onderwijs, Da Vinci, waarin cultuur, kunst 
en levensbeschouwing in thema's ondergebracht zijn. Wij maken ook gebruik van Soemo kaarten. De 
kaarten zetten wij in bij onderwijs voor sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast voeren wij 
gesprekken met kinderen aan de hand van filosofiekaarten. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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De kernwaarden komen direct voort uit het montessorionderwijs waarbinnen zorgen voor jezelf, de 
ander en de omgeving centraal staat. Daarin wordt sterk aangestuurd op verantwoording nemen en 
dragen, samenwerken en zorgen. Wij zien dit als de basis voor goede sociale vaardigheden. Het zit 
daarmee verweven in ons onderwijs en wij vullen aan met de methode SOEMO. Deze methode 
ondersteunt op preventieve wijze de sociaal emotionele ontwikkeling.

5.5 Kwaliteitszorg

Het spellingonderwijs binnen onze school heeft afgelopen jaar een impuls gekregen door het intensief 
inzetten van de Taal:doen! kasten. Binnen de school is een eigen didactiek ontwikkeld en 
geïmplementeerd die zorgt voor een ontwikkel lijn door de school. Deze werkwijze wordt komend jaar 
voor rekenen ingezet. Wij starten het nieuwe schooljaar met de nieuwe montessori rekenkasten "Ik wil 
rekenen". De werkwijze die voor spelling ontwikkeld is wordt voortgezet in rekenen. Dit houdt in dat er 
na een centraal moment van uitleg (de eerste aanbieding) ruimte is voor de kinderen om vanuit hun 
planning keuzes in volgorde en verwerking te kiezen. De voor montessorionderwijs zo typerende 
rondes worden door de leerkracht gebruikt om begeleiding op maat te geven en de ontwikkelingen te 
kunnen volgen. Aanvullend daarop observeert de leerkracht de groep en individuele leerlingen. De 
intern begeleider en de directie sluiten hier met regelmaat op aan. 

Voor het plannen van het onderwijs en het volgen van de voortgang maken wij gebruik van een digitaal 
programma. Zowel leerkrachten als leerlingen hebben toegang tot dit programma. De leerkracht stuurt 
aan en registreert, de leerling maakt keuzes en registreert dat, vraagt hulp (als een van de 
mogelijkheden) en registreert dat hij vermoed een leerdoel te beheersen. Ouders krijgen periodiek 
inzicht in de voortgang.

Leerkrachten professionaliseren zich door aanvullende opleidingen te volgen zoals montessori 
specifieke opleidingen of professionaliseringsopleidingen. Daarnaast ontwikkelen wij als team door 
onderwerpen uit te diepen en met elkaar verbeteringen in onderwijs en kwaliteit uit te zetten. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn onze ontwikkelteams rekenen, taal en leerlijnen. 

Voor komend schooljaar richten we ons op de verdere ontwikkeling en implementatie van rekenen, 
spelling en begrijpend lezen.

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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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

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

Maandag: Aanwezig vso en Bso 
Woensdag: BSO open van 12:30 - 18:30 uur
Vrijdag: BSO open van 12:00 - 18:30 uur

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek nvt nvt

Bewegingsonderwijs onderbouw meerdere dagen per week

Bewegingsonderwijs middenbouw en bovenbouw dinsdag / vrijdag

Buitenspel alle leerlingen iedere dag

Buitenlessen Sportivate middenbouw en bovenbouw twee middagpauzes facultatief

Sport en bewegen vinden wij belangrijk. Onze kinderen brengen de pauzetijden buiten door op twee 
verschillende pleinen en een groot veld vlak bij school. Tweemaal per week worden op het veld 
sportactiviteiten aangeboden door Sportivate. 

Daarnaast krijgen alle kinderen bewegingsonderwijs. De jongste leerlingen in ons eigen speellokaal en 
de oudere kinderen in een gymzaal in de buurt of bij sportcomplex Bokkeduinen. De middenbouw 
kinderen krijgen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.De bovenbouw kinderen krijgen 
bewegingsonderwijs in sportpark Bokkeduinen van studenten van het ROC, onder leiding van hun 
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6.3 Vakantierooster

Aanvullend op bovenstaand rooster: 

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 16 september 2020 16 september 2020

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Studiedag 28 oktober 2020 28 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Studiedag 19 februari 2021 19 februari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Goede vrijdag & 2e Paasdag 02 april 2021 05 april 2021

Koningsdag 27 april 2021 27 april 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

2e Pinksterdag & studiedag 24 mei 2021 25 mei 2021

Studiedag 05 juli 2021 05 juli 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Pallas Athene, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
ouders, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Pallas Athene, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

vakdocent. Onze eigen leerkrachten zijn bij deze lessen aanwezig. 
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• De kerstvakantie start op vrijdag 18 december om 12:00 uur.
• De zomervakantie start op vrijdag 16 juli om 12:00 uur.
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