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

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

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Paulusschool, ontwikkelingsgericht basisonderwijs

Voorwoord
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Contactgegevens

Paulusschool, ontwikkelingsgericht 
basisonderwijs
De Hucht 6
1851ZC Heiloo

 0725339815
 http://www.depaulusschool.nl
 info@depaulusschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Blosse
Aantal scholen: 27
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Susan Groot directie@depaulusschool.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2017-2018 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

97

2017-2018

De Paulusschool ligt centraal in de wijk Ypestein. In 1992 is de school gestart en in deze periode is ook 
de wijk Ypestein gebouwd. De Paulusschool ligt aan de groene kant van het gebouw De Kring en is 
middels fiets- en voetpaden voor de kinderen goed te bereiken. De lokalen van de Paulusschool kijken 
uit op natuur en water. 

De school wordt bezocht door ongeveer 100 kinderen en er wordt gewerkt in 4 groepen. In het komend 
jaar zal dat aantal nog iets dalen door een daling van het aantal basisschoolleerlingen in de wijk 
Ypestein. Daarna zal de school stabiliseren en weer gaan groeien, o.a. doordat er in de omgeving van 
de school nieuwe huizen worden gebouwd. Veel gezinnen uit deze nieuwe wijken weten de weg naar de 
Paulusschool al te vinden en noemen met name het vernieuwende onderwijs als reden om voor de 
Paulusschool te kiezen.

Aantal leerlingen: 7.139
 http://www.blosse.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO.

1.2 Profiel van de school
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Kernwoorden

Veilige en rustige sfeer

Samenwerkend lerenUitdagende leeromgeving

Modern en toekomstgericht Leren voor het leven

Missie en visie

Op de Paulusschool stap je de echte wereld binnen, gecreëerd door kinderen en leerkrachten. Want 
echt leren doe je samen, actief, spelend en onderzoekend, vanuit je nieuwsgierigheid en talenten.

Op de Paulusschool mag, kan en wil iedereen meedoen in een veilige en uitnodigende sfeer.

Op de Paulusschool krijg je goed onderwijs; rust, structuur en actieve betrokkenheid van kinderen 
zorgen voor goede onderwijsresultaten, voor nu en later.

Op de Paulusschool werken we met een continurooster; samen leren, spelen en lunchen met je eigen 
vertrouwde leerkracht.

Op de Paulusschool kun je elk half jaar doorstromen naar groep 3.

De Paulusschool maakt samen met peuterdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 
naschoolse activiteiten en een bibliotheek deel uit van een ontwikkelingsgericht kindcentrum.

De Paulusschool: een school waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. Een school waar je leert 
voor het leven!

Prioriteiten

• Het invoeren van gepersonaliseerd rekenonderwijs.
• Verdere vorming van een ontwikkelingsgericht kindcentrum.
• Het verder invoeren van beleid rondom gezonde voeding op 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.

Identiteit

De Paulusschool is een katholieke school waar iedereen welkom is en waar je mag zijn wie je bent. 
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De school is een leefgemeenschap, waar de kinderen naast de “gewone” schoolvakken veel andere 
belangrijke zaken leren. Bijvoorbeeld het omgaan met elkaar. In de groep en de school mogen de 
kinderen regelmatig samen aan een opdracht werken en elkaar helpen. Ook het samen voorbereiden 
en vieren van een feest, zingen en muziek maken, stimuleert het omgaan met elkaar. Daarom besteden 
wij veel aandacht aan het vieren van verschillende feesten: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest, 
Carnaval, Pasen, de verjaardagen van de leerkrachten etc.  

In de groep besteden we verder aandacht aan levensbeschouwing en de wereldreligies. Er worden 
gesprekken gevoerd, verhalen voorgelezen en we gaan af en toe naar cultuurhistorische plaatsen in de 
omgeving met een religieuze functie. Al deze activiteiten zijn gekoppeld aan thema's en/of jaarfeesten.  
 

Er wordt jaarlijks, gekoppeld aan een schoolthema, een middag/avond georganiseerd om geld in te 
zamelen voor een 'goed' doel. We werken hiervoor samen met organisaties die zich inzetten voor 
onderwijs in ontwikkelingslanden.  
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Op de Paulusschool werken we vanuit interesses, talenten, niveau en onderwijsbehoeften van de 
kinderen. Hieronder leest u hoe we dat vormgeven.

Kerngroep: Uw kind komt in een kerngroep, de groep waar uw kind de dag start, leest, eet en drinkt, 
gymt en waar de Kanjerlessen en kringgesprekken plaatsvinden. 

Leer-werkgroep: Het aanleren en inoefenen van taal- en rekenvaardigheden doet uw kind in een leer-
werkgroep. Vaak is dit de kerngroep of een niveaugroep (de groep met kinderen die op hetzelfde 
niveau werken als uw kind). 

Leren vanuit talent, interesse en onderwijsbehoeften: Naast de kerngroep en de leer-werkgroep, kan 
uw kind deelnemen aan: Talent/interessegroepen, onderzoeksgroepen, ondernemingsgroepen en 
presentatiegroepen. 

Veiligheid, rust en structuur zijn de basisprincipes op onze school die het bovenstaande mogelijk 
maken. In de hele school zijn dezelfde afspraken en structuren zichtbaar en de leerkrachten stemmen 
dagelijks met elkaar af over de leerstof en de kinderen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Bij afwezigheid van de leerkracht regelen we zo mogelijk vervanging door een eigen teamlid of een 
leerkracht uit de invalpool van Blosse. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Muziek

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

Elke dag start in de kring. De kinderen lezen alleen of samen met een ander kind of ouder een boek, 
waarna de dagroutines worden behandeld en een gezamelijke taal-, reken- of muziekactiviteit 
plaatsvindt, gekoppeld aan het thema. Na de kring is er speelwerktijd, waarbij de kinderen gekoppeld 
aan het thema in verschillende hoeken allerlei activiteiten doen, gericht op spel, onderzoek, taal, 
rekenen, constructie en creatieve vorming. Na een eet- en drinkmoment is er bewegingsonderwijs, 
buiten of in de speelzaal. Na de lunch is er een herhaling van de hierboven beschreven activiteiten.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijd wordt als volgt ingevuld:

Op de Paulusschool werken we ontwikkelingsgericht. Alle groepen werken binnen thema’s. Binnen 
deze thema's worden de vakken geïntegreerd aangeboden. De inhoud van de thema’s wordt 
afgestemd op de kerndoelen, de referentieniveaus en de tussendoelen zoals deze door SLO (Stichting 
Leerplanontwikkeling) zijn geformuleerd. Daarnaast kiest de leerkracht thema's waarbij kinderen in 
aanraking komen met de echte wereld. Bij het ontwerpen van een thema stelt de leerkracht de 
onderwijsdoelen vast m.b.t. de vakken. Bij deze doelen worden lesactiviteiten ontworpen. Met behulp 
van HOREB, een digitaal planning- en registratiesysteem, houdt de leerkracht bij welke doelen aan bod 
zijn gekomen, zodat een doorgaande leerlijn voor de kinderen gewaarborgd is.  

Een groot deel van de dag zijn we bezig met thema activiteiten. Dit is veelal taal, rekenen en 
wereldoriëntatie gecombineerd met spel of onderzoek. Er is veel afwisseling in werkvormen en 
activiteiten. De instructie is voornamelijk gericht op het aanleren van reken-lees-en schrijfvaardigheden 
en strategieën, die de kinderen in verschillende situaties kunnen gebruiken. Voorbeelden zijn: het leren 
lezen en begrijpen van een informatieve tekst of het leren schrijven van verschillende soorten 
teksten. Na de instructie gaan de kinderen op hun eigen niveau het geleerde oefenen en toepassen 
binnen het thema. Hierbij hanteren we verschillende werkvormen en groeperingsvormen, zodat 
kinderen leren zelfstandig en samen te werken. 
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We starten de dag met lezen. Rond 9.00 uur is er een dagopening en volgt taal, rekenen en 
wereldoriëntatie. Daarbij worden thematische activiteiten afgewisseld met instructies en het inoefenen 
van vaardigheden. Er wordt zowel handelend en bewegend geleerd als mondeling, schriftelijk en 
digitaal. Kunstzinnige en creatieve vorming, burgerschap, levensbeschouwing en aandacht voor 
gezonde voeding hebben een vanzelfsprekende plaats binnen onze thematische werkwijze. 

In groep 7-8 krijgen de kinderen wekelijks Engelse les en lezen ze een half uur per week in Engelse 
boeken. In de hele school wordt bewegingsonderwijs gegeven volgens de geldende richtlijnen.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Muzieklokaal
• Schoolkeuken

De school beschikt over een muzieklokaal met een grote variatie aan muziekinstrumenten. We geven 
muziek binnen de thema’s waarbij alle muziekdomeinen ruime aandacht krijgen. 

De school beschikt over een cultuurlokaal, waar binnen de thema’s tekenen, handvaardigheid en 
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textiele werkvormen worden gegeven. Er is aandacht voor zowel technieken als materialen. 

De school beschikt over een schoolkeuken, die met subsidie van o.a. de gemeente (Appeltje Eitje) tot 
stand is gekomen in het kader van het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in eigen beheer.

De Paulusschool maakt m.i.v. september 2018 deel uit van een ontwikkelingsgericht kindcentrum met 
een eigen peuteropvang. Er wordt, net als op de school, ontwikkelingsgericht gewerkt vanuit thema’s 
die passen bij de belevingswereld van de kinderen. Daarbij werken de pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten van groep 1-2 samen om een veilige, warme, rijke en uitdagende speel-leeromgeving te 
creëren voor de kinderen.Door de intensieve samenwerking tussen de leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers ontstaat er een doorgaande lijn in de ontwikkeling van elk kind. Dit maakt de overstap 
naar de basisschool vloeiender.

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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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 reguliere aanpak is gebaseerd op de uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht onderwijs. In 
alle opzichten is deze aanpak erop gericht dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. 
Hiermee stimuleren we de ontwikkeling (het leren van kinderen) en proberen we belemmeringen in de 
ontwikkeling/het leren te voorkomen. We maken werk van een sterk didactisch en pedagogisch 
klimaat. Dit betekent niet dat we belemmeringen altijd kunnen voorkomen. We willen (mogelijke) 
belemmeringen in het leren/de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren. Daarvoor hebben we 
een ‘handelingsgerichte ondersteuningsstructuur’ ingericht. Onze ondersteuningsstructuur sluit aan op 
de werkwijze van ons samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland. 

Dat wat onze school aan kinderen kan bieden zónder extra ondersteuning van buiten, valt onder de 
basis- en lichte ondersteuning. Deze wordt bepaald door wet- en regelgeving én door onze ambitie en 
visie. Het schoolondersteuningsprofiel bevat een aantal wettelijk bepaalde elementen – bijvoorbeeld 
het pestprotocol – en 10 clusters van onderwijsbehoeften. Een cluster met de daarbij horende aanpak 
heet een arrangement. Daarnaast laten we met het schoolondersteuningsprofiel zien waarin we onze 
verder willen ontwikkelen. Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 4

Gedragsspecialist 4

Intern begeleider 4

Orthopedagoog 4

Specialist hoogbegaafdheid 6

Docent VO Biologie 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma
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Kanjertraining

De Kanjertraining gebruikt verschillende petten om de kinderen inzicht te geven in hun eigen gedrag en 
dat van een ander. Het doel is dat kinderen kiezen voor de witte pet die staat voor de Kanjer, die houdt 
zich aan bovenstaande afspraken. De kinderen leren in de Kanjertraining dat ze zichzelf mogen zijn en 
daarbij de witte pet “opzetten”.

Met behulp van de kanjertraining:

• besteden we aandacht aan communicatie; praten, luisteren en belangstelling tonen;
• leren we kinderen gevoelens te herkennen, te begrijpen en te delen met elkaar;
• leren we kinderen zich bewust te worden van onderlinge verschillen en deze te waarderen;
• leren we kinderen omgaan met conflicten, voor zichzelf op te komen en weerstand te bieden aan 

groepsdruk.

Binnen de Kanjertraining staan kringgesprekken, verhalen, spelletjes, bewegingsactiviteiten, 
toneelspel en creatieve opdrachten centraal.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
BVPO.
Naast de Vensters vragenlijst hanteren we de vragenlijsten van KanVas, het leerlingvolgsysteem sociaal 
emotionele ontwikkeling van de Kanjertraining.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Donkersloot. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via paula.donkersloot@blosse.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Donkersloot. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via paula.donkersloot@blosse.nl.
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Klachtenregeling

Klachten

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals gedacht. Dat is 
binnen Blosse niet anders. Zo kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bij Blosse zien wij een 
kindcentrum als leefgemeenschap waar medewerkers, kinderen en ouders gezamenlijk er het beste van 
maken. Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren over de goede, maar ook de minder 
goede zaken. Het is in aller belang om deze zaken bespreekbaar te maken en samen met betrokkenen 
op te lossen. 

Goed overleg

Zaken waarvan u van mening bent dat het anders kan, kunt u in eerste instantie bespreken met de 
leerkracht van uw kind en/of de directeur van het kindcentrum. Veruit de meeste klachten over de 
dagelijkse gang van zaken in het kindcentrum kunt u in goed overleg oplossen. Wanneer het gesprek 
met de school niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met het College van 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders zijn dagelijks na schooltijd welkom in de groep om samen met het kind het werk te bekijken of 
de leerkracht te spreken.

Elke week krijgen ouders en andere belangstellenden de Pauluspost. Dit is een nieuwsbrief, gekoppeld 
aan de website, met schoolinformatie en nieuws vanuit de groepen. Middels deze nieuwsbrief kunnen 
ouders volgen wat er op school wordt geleerd, hoe het thema verloopt en welke bijzonderheden er 
afspelen in de groepen en op school.

Daarnaast maakt de school gebruik van Parnassys om ouders te mailen en is er altijd gelegenheid voor 
een persoonlijke afspraak.

Het inschrijven voor oudergesprekken en hulp bij excursies en andere activiteiten gaat via FIEP, een app 
gekoppeld aan de website van de school.

Jaarlijks krijgt elk gezin een kalender met praktische informatie en een activiteitenoverzicht per maand.

Een goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Het gaat immers om het welzijn en de 
ontwikkeling van uw kind. De school houdt u op de hoogte van wat er allemaal op school gebeurt. We 
stellen het anderzijds ook op prijs als u de school van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte 
houden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van uw kind. Er zijn 
verschillende manieren waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij onze school en waarop de school 
informeert over uw kind of onze school. Op onze website leest u hierover meer.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Oudercafe over allerlei onderwerpen

Op de Paulusschool worden talenten van ouders ingezet ten behoeve van het onderwijs. Omdat we 
ontwikkelingsgericht werken, nodigen we regelmatig ouders uit om als expert, vanuit hun beroep, 
talent of hobby, informatie te delen met de kinderen. De kinderen verwerken de informatie die ze daar 
opdoen in de eindsetting. Dit kan een winkel, museum o.i.d. zijn, maar ook een presentatie. Daarnaast 
participeren ouders uiteraard in de medezeggenschapsraad, de ouderraad, als klassenouder en bij 
allerlei hand-en-spandiensten zoals het meefietsen naar de gym of naar een excursie. Ouders kunnen 
ook worden ingezet ter ondersteuning bij bijvoorbeeld het leesonderwijs. Om de vrijwillige 
ouderbijdrage laag te kunnen houden, participeren ouders ook in het ophalen van oud papier in Heiloo.

Bestuur van Blosse via onderstaand klachtenformulier.

Vertrouwenspersoon

U kunt tevens terecht bij onze vertrouwenspersoon, de heer R. Musman van de 
Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-west Holland. Ook de heer Musman gaat eerst na of door 
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of u eerst heeft geprobeerd het probleem met de 
betrokkene of met de schoolleiding op te lossen. De heer Musman is bereikbaar onder nummer 0229-
259380 of 06-52346536. 

Klachtenregeling

Voor alle kindcentra van Blosse is de klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is alléén 
van toepassing wanneer het overleg met de school en het overleg met het College van Bestuur niet tot 
tevredenheid heeft geleid. Met deze regeling hoopt Blosse bij te dragen aan een goede communicatie 
over problemen en klachten en een, naar tevredenheid van alle partijen, acceptabele oplossing. 

Klachtencommissie

Blosse onderwijs is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, www.gcbo.nl

Postbus 82324 

2508 EH 's Gravenhage

T 070-3925508
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• een deel van het kamp groep 8

• extra sportactiviteiten

• Kerst

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

• Zwemles

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

Het kamp van groep 8 wordt voor een deel bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast 
wordt er een bijdrage gevraagd van de ouders van groep 8 voor het kamp.

Om de vrijwillige ouderbijdrage laag te kunnen houden, vragen we ouders om volgens rooster een of 
twee keer per jaar te participeren bij het ophalen van oud papier in Heiloo.

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

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 

4.3 Schoolverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid 

Hoe is uw kind verzekerd? Blosse onderwijs heeft een uitgebreid verzekeringspakket afgesloten voor 
alle scholen. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering is er een 
schoolongevallenverzekering, een schoolevenementenverzekering en een doorlopende 
reisverzekering. De verzekeringen gelden voor personeel, kinderen en hulp/overblijf-ouders. Dit 
betekent onder andere dat kinderen verzekerd zijn tijdens schooltijden en een kwartier ervoor en erna. 
Ook zijn de kinderen en hulpouders verzekerd tijdens overblijven, schoolreisje, schoolkampen andere 
schoolse activiteiten. Let wel: schade ten gevolg van eigen onzorgvuldig handelen blijft de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Indien kinderen elkaar onder schooltijd schade berokkenen 
worden de kosten op de verzekering van de ouders verhaald en niet door de schoolverzekering 
gedekt.   

Het is niet noodzakelijk om een ongevallen-inzittenden-verzekering voor uw auto af te sluiten wanneer 
u voor schoolactiviteiten kinderen vervoert. De school heeft een verzekering 
werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers die ook van toepassing is op vrijwilligers en ouders. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziek melden kan persoonlijk of telefonisch voor aanvang van de schooldag, liefst tussen 8.00-8.30 uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Middels het daarvoor bedoelde verlofformulier, dat u kunt opvragen bij de directeur. Meer informatie 
over richtlijnen voor verlof is te vinden op de website van de school en de gemeente.

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 kinderen worden door de groepsleerkrachten nauwkeurig in hun ontwikkeling gevolgd. Alle 
groepen gebruiken hiervoor het observatie-en registratiesysteem HOREB. In groep 3 t/m 8 worden er 
naast de observaties ook toetsen ingezet om na te gaan hoe de ontwikkeling van ieder kind verloopt en 
hierop adequaat in te spelen.Daarnaast maken wij gebruik van het CITO Leerlingvolgsysteem. In dit 
systeem zitten landelijk genormeerde, objectieve toetsen. Volgens een vast schema worden de 
leerlingen twee keer per jaar getoetst op het gebied van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en 
spelling. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het 
Leerlingvolgsysteem KanVas, dat o.a. het welbevinden en de motivatie van kinderen in beeld brengt. 
Tijdens de contactavonden wordt de ontwikkeling van de leerling, besproken met de ouders.

5.2 Eindtoets

De school gebruikt het NIO (Nederlands Intelligentieonderzoek voor het Onderwijs) om naast 
observaties en de gegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem een gedegen advies voor het voortgezet 
onderwijs te kunnen uitbrengen. De NIO geeft een indicatie van de intelligentie en het Cito LOVS meet 
een deel van de schriftelijke taal- en rekenopbrengsten. Als school voor ontwikkelingsgericht onderwijs 
vinden we de brede ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Naast de taal- en rekenvaardigheden die 
middels Cito worden getoetst, besteden we dan ook veel aandacht aan vaardigheden als spreken, 
luisteren, verschillende soorten teksten schrijven, het flexibel toepassen van de geleerde taal- en 
rekenvaardigheden, kritisch en probleemoplossend denken, communiceren, samenwerken, 
zelfstandigheid, creativiteit, ict-vaardigheden en studievaardigheden. Deze brede vaardigheden zorgen 
voor schoolsucces in het voortgezet onderwijs.

De eindopbrengsten voor taal en rekenen komen op individueel niveau veelal overeen met de 
opbrengsten uit het leerlingvolgsysteem en de uitslag van de NIO.

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

Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in eerdere jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 3,6%

vmbo-k 7,1%

vmbo-(g)t 25,0%

havo 17,9%

havo / vwo 10,7%

vwo 35,7%

De Inspectie geeft aan dat de schooladviezen conform de verwachtingen zijn.

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:
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nieuwsgierig zijn

zelfvertrouwen hebbenemotioneel vrij zijn

Op de Paulusschool:

• zetten we de ramen en deuren naar de wereld open
• gebruiken we onze nieuwsgierigheid en talenten
• gaan we op onderzoek uit
• zie je ons ondernemen
• presenteren we waar we trots op zijn
• leren we met en van elkaar. 

Iedereen mag, wil en kan meedoen. Tijdens het samenwerken voeren we gesprekken om elkaar te 
begrijpen en te leren van en met elkaar. We doen er alles aan om te zorgen dat de Paulusschool een 
plek is, waar iedereen zich veilig voelt.

Een veilige en goede sfeer in de school is de basis voor ontwikkeling. We realiseren dit door het creëren 
van rust en structuur in de school. Aandacht voor groepsvorming, onderling vertrouwen, 
samenwerking, samen spelen en elkaar helpen  staan daarbij centraal. We maken hiervoor gebruik van 
de Kanjertraining. 

Doordat wij ontwikkelingsgericht onderwijs geven, zijn de kinderen van jongs af aan gewend om actief 
mee te doen op school en in de samenleving. Tijdens het samenwerken en samen spelen oefenen 
kinderen dagelijks hun sociale vaardigheden onder begeleiding van de leerkrachten. Het ontwerpen 
van een sociaal-culturele praktijk, zoals een winkel openen en runnen of een evenement organiseren, 
biedt veel kansen om sociale vaardigheden te oefenen. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van een 
(telefoon)gesprek met een instantie, het ontvangen en te woord staan van klanten of gasten, het 
presenteren van een product of voorstelling aan belangstellenden of belanghebbenden.

Daarnaast maakt de  school gebruik van de Kanjertraining. Meer informatie hierover leest u in 
hoofdstuk 3.

Kinderen uit de bovenbouw kunnen participeren in de leerlingenraad.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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5.5 Kwaliteitszorg

In het schoolontwikkelingsplan  beschrijven we hoe wij werken aan ontwikkelthema's. In het plan vindt 
u de doelen die we hebben gesteld, gebaseerd op diverse bronnen waaronder de opbrengsten en de 
tevredenheidpeilingen. We beschrijven de huidige situatie, gebaseerd op o.a. de evaluatie van het 
vorige schoolontwikkelingsplan en de (half)jaarlijkse opbrengsten. Bij de evaluatie maakt het team 
gebruik van het SOL-model (model voor sociaal ontwerpend leren). Vanuit de huidige situatie worden 
de acties beschreven voor het nieuwe schooljaar en de aanpak die wij met elkaar hebben afgesproken. 

Vanuit het schoolontwikkelingsplan schrijven de leerkrachten een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin 
beschrijven zij, vanuit hun eigen beginsituatie, de acties die ze gaan ondernemen binnen de 
ontwikkelthema's. Met behulp van groepsbezoeken en de gesprekkencyclus houden de leerkrachten en 
de directie zicht op de persoonlijke ontwikkeling. 

De school maakt daarnaast deel uit van een landelijk netwerk van scholen voor Ontwikkelingsgericht 
onderwijs en een netwerk van Blossescholen. Binnen deze netwerken worden visitaties georganiseerd.

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

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kits Oonlie, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

De Paulusschool heeft bewust gekozen voor een continurooster.

Waarom een continurooster:

• De groepsleerkracht is de hele schooldag het vaste gezicht voor de kinderen. Dit geeft rust en 
veiligheid en structuur.

• Alle kinderen eten op school. Dit bevordert het gemeenschapsgevoel en draagt bij aan de sociale 
vaardigheden.

• De kinderen blijven de hele schooldag in het schoolritme, waardoor het opstarten van de lessen 
na een pauze soepeler verloopt.

• Er is voor ouders en verzorgers één brengmoment en één ophaalmoment.
• Er zijn minder verkeersstromen van en naar school (2x in plaats van 4x). Dit komt de veiligheid 

van de kinderen ten goede.
• Kinderen hebben na schooltijd langer tijd om te spelen, sporten etc.

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 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00  - 12:00 12:00 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2018-2019

Vakantie Van Tot en met

studiedag, kinderen vrij 19 september 2018

Herfstvakantie 20 oktober 2018 28 oktober 2018

studiedag, kinderen vrij 29 oktober 2018

studiemiddag, 12.30 uur vrij 22 december 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 06 januari 2019

studiemiddag, 12.30 uur vrij 14 februari 2019

studiedag, kinderen vrij 15 februari 2019

Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 24 februari 2019

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Paulus Kindcentrum (Blosse), in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Als kindcentrum bieden we naast onderwijs ook peuterdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse 
opvang en naschoolse activiteiten aan. Alles natuurlijk in de sfeer en visie van de Paulusschool; actief, 
spelend, onderzoekend en ondernemend, vanuit je nieuwsgierigheid en talenten, in een veilige en 
uitdagende omgeving.

Bij zowel de peuteropvang als de BSO vormen spelactiviteiten de basis. Spelactiviteiten waarbij plezier 
in het spelen voorop staat. Kinderen ontwikkelen zich daarbij in de volle breedte en leren/ontdekken 
veel, omdat ze van nature betrokken zijn bij het spel dat ze spelen. Door de samenwerking tussen de 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers ontstaat er een doorgaande lijn in de ontwikkeling van elk 
kind. 

Het Paulus Kindcentrum valt onder Blosse, dat opvang en onderwijs aanbiedt in 27 kindcentra 

We bieden de volgende vormen van opvang aan:

Peuterdagopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, van 7.30 - 18.30 uur.

Peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar, van 8.30 -12.00 uur.

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar, van 7.30-8.30 uur en van 14.30-18.30 uur. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Goede vrijdag, kinderen vrij 19 april 2019

Meivakantie 22 april 2019 05 mei 2019

studiedag, kinderen vrij 29 mei 2019

Hemelvaart 30 mei 2019 31 mei 2019

Pinkstervakantie 10 juni 2019 14 juni 2019

studiedag, kinderen vrij 12 juli 2019

Zomervakantie 13 juli 2019 25 augustus 2019
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