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Voorwoord
Welkom op De Bonte Tol!
Het team, de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging van Obs De Bonte Tol bieden u hierbij de
schoolgids deel A van onze school aan. U kunt hierin onze visie op onderwijs en de daaraan gekoppelde
keuzes en werkwijze lezen. Ook staan in dit deel de wettelijke regelingen vermeld.
In deel B, de bijlage van de schoolgids staat voornamelijk praktische informatie en informatie die ieder
jaar kan veranderen. Deel B wordt jaarlijks digitaal aan alle ouders aangeboden.
Nieuwe ontwikkelingen worden steeds op waarde beoordeeld en waar mogelijk en/of gewenst
ingevoerd. Door middel van ouderavonden en de Nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt, houden wij u
op de hoogte van veranderingen in beleid en werkwijze. Als een verandering is ingevoerd en
beschreven zal deze ook in de Schoolgids bijgesteld worden. Dit gebeurt altijd na overleg met de
Medezeggenschapsraad.
De laatste versie van de Schoolgids is te vinden op onze website (pagina downloads) en af te halen bij
de directie of administratie.
Mocht u vragen hebben over de inhoud van de schoolgidsen, dan kunt u terecht bij de
groepsleerkrachten en de directeur van de school.
Wilt u uw kind aanmelden, dan maken wij graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en
rondleiding.
Veel leesplezier, namens het team, de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging.
Wilco van der Maas
Directeur
O.B.S. De Bonte Tol
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Bonte Tol
Gantellaan 5
2642JK Pijnacker
 0153699256
 http://www.debontetol.nl
 directie@debontetol.nl
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Schoolbestuur
Scholengroep Holland, Stichting voor openbaar primair onderwijs
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 3.730
 http://www.scholengroepholland.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Wilco van der Maas

directie@debontetol.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o..

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

200

2019-2020

Doordat de wijk Tolhek is uitgegroeid is het aantal leerlingen in de afgelopen jaren gedaald. De
uitstroom in groep 8 is daardoor groter dan de instroom. Op dit moment heeft De Bonte Tol 7 groepen
en naar verwachting blijft dit de komende jaren stabiel. Jaarlijks stromen er rond de 30 leerlingen in.

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
Zelfstandigheid

TA4kids, iedereen is oké

IPC (leerdoelgericht)

Talentontwikkeling

Afstemmen onderwijsbehoeften

Missie en visie
Missie
Ieder kind is uniek en daar passen wij ons onderwijs op aan.
Visie
Welkom op De Bonte Tol!
Een kleurrijke school waar je mag zijn wie je bent. Je wordt voorbereid op een maatschappij waarin
zelfkennis, zelfstandigheid, over (lands)grenzen kijken, samenwerken en écht contact kunnen maken
belangrijker zijn dan ooit. Onze lessen stemmen wij af op jouw onderwijsbehoeften en wij leren jou
nieuwe leerstrategieën. Wij vertrouwen erop dat wij samen met jou en je ouders/verzorgers het beste
uit jezelf halen.

Identiteit
De Bonte Tol is een openbare school. Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar
sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af
aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de
overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De
Bonte Tol heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Niet apart, maar
samen. De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving
kenmerkt, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar
onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke
en economische achtergronden.
Gelijkwaardigheid
De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van
gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om
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kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen
hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit
dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar
samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort
daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere
ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe!
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken, ontleend aan de Daltonmethode, is de basiswerkvorm van ons onderwijs. De
kinderen werken zelfstandig aan hun weektaak waarbij zij hun werk goed leren plannen. De kinderen
werken op hun eigen niveau, leren keuzes maken, werken samen, leren zichzelf te presenteren en
verantwoording te nemen. Wij stimuleren de kinderen om hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun
niveau te verhogen. Het zelfstandig werken begint al in groep 1/2 en wordt opgebouwd tot halverwege
groep 5. Vanaf deze periode plannen de kinderen hun werk voor de gehele week.
International Primary Curriculum (IPC)
In de groepen 3 t/m 8 werken wij met het IPC. Het IPC is een thematisch en creatief curriculum waar de
creatieve en zaakvakken, zoals wereldoriëntatie, geschiedenis, natuurkunde, handvaardigheid en
muziek, zijn geïntegreerd en dat volledig draait om het leren. Niet alleen het ophalen van kennis, maar
ook het aanleren van vaardigheden en het leggen van verbanden vormen de basis waarop het IPC is
samengesteld. Leerdoelen vormen de basis van het IPC. Door zelf te onderzoeken, vaak in
samenwerking met andere leerlingen en de leerkracht behalen de kinderen hun doelen. Ook biedt IPC
ruimte aan persoonlijke leerdoelen en Internationale leerdoelen. De ontwikkeling van de leerlingen
wordt bijgehouden in het portfolio. Regelmatig presenteren de kinderen aan elkaar of de ouders hoe zij
hun leerdoel behaald hebben. Het IPC heeft een eigen website, waarop u aanvullende informatie over
de filosofie, structuur en inhoud kunt vinden, www.ipc-nederland.nl.

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
Vanaf schooljaar 2018-2019 zetten wij bij een vervanging een leerkracht in uit de vervangingspool van
Scholengroep Holland.
Mocht er vanuit de vervangingspool geen leerkracht beschikbaar zijn, volgen wij onderstaande
stappen:
1.
2.
3.
4.

We vragen binnen het leerkrachtenteam of leerkrachten extra willen werken
We kijken of er binnen ons externe netwerk een leerkracht beschikbaar is
We schakelen indien beschikbaar een onderwijsassistente of stagiaire in, die begeleid wordt door
een leerkracht van een andere groep
De kinderen worden verdeeld over andere groepen
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5.
6.

Als er geen goede opvang is, worden de leerlingen naar huis gestuurd.
Mocht de situatie langer duren, dan wordt de volgende dag een andere groep naar huis gestuurd,
ook deze groep krijgt hierover van tevoren een brief mee

Ouders die in de laatste twee gevallen (punt 5 en 6) geen opvang voor hun kind kunnen vinden, kunnen
zich wenden tot de schoolleider.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

zintuigelijke en
lichamelijke oefening

10 u 45 min

10 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

1 uur

1 uur

15 min

15 min

30 min

30 min

taalactiviteiten
rekenactiviteiten
expressievakken
TA4kids
verkeer
engels
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 15 min

1 u 15 min

pauzes

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

9 uur

5 u 15 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

4 uur

4 u 30 min

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

2 u 15 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
IPC
TA4kids
schrijven
pauzes

Algemeen: IPC omvat de vakken wereldoriëntatie, natuur, geschiedenis, creatieve vakken, techniek en
internationaal.
Groep 3 : De uren van lezen vallen onder 'taal'.
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2.3

Extra faciliteiten

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

2.4

Speellokaal
Gymlokaal
Flexruimtes

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 het gebouw van de school.
De Bonte Tol werkt samen met de volgende twee organisaties voor kinderopvang:
- Kindercentrum ZieZoo
- Skippy Kinderopvang
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Via de peuterestafette en het registratiesysteem "Kijk" zorgen we voor een doorgaande ontwikkeling
met beide opvangorganisaties. Wij bieden kinderen die een achterstand hebben extra hulp,
bijvoorbeeld aan kinderen waarbij Nederlands de tweede taal is.
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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.
Op De Bonte Tol willen we een actieve bijdrage leveren aan het proces om in Pijnacker en omgeving te
zorgen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij maken het liefst geen uitzondering in de
toelating en willen ook leerlingen met een speciale behoefte zo goed mogelijk onderwijs bieden.
Voorwaarde is dat wij in staat zijn de zorg te bieden die het kind nodig heeft en verdient. Dat wordt in
overleg met de ouders, de leerkracht, het zorgteam van De Bonte Tol en eventueel externe partijen
onderzocht. In de meeste gevallen kunnen wij de zorg bieden die het kind nodig heeft, maar als dat niet
kan, dan helpen wij ouders met het vinden van een geschikte school in de omgeving van PijnackerNootdorp en Lansingerland. Op De Bonte Tol werken wij met een Flexklas. In deze klas worden
leerlingen met een hulpvraag op cognitief en of sociaal-emotioneel gebied, begeleid. Afhankelijk van
de hulpvraag wordt de extra begeleiding in of buiten de klas geboden. De kinderen met een
arrangement worden ook begeleid vanuit de Flexklas. Indien dat nodig is wordt er ook externe
hulpverlening ingeschakeld.
Mocht een leerling meer zorg nodig hebben dan De Bonte Tol vanuit de basisondersteuning (zie
Schoolondersteuningsprofiel) kan bieden, dan kan er een arrangement worden aangevraagd bij ons
samenwerkingsverband PPO Delflanden. Indien het arrangement wordt toegewezen komen er extra
financiële middelen beschikbaar om de begeleiding van de leerling zo optimaal mogelijk te maken.
De extra begeleiding wordt altijd na overleg met ouders, de leerkracht, het zorgteam van de school
(bestaande uit directie, intern begeleider en de Flex coördinator) en eventueel een extern deskundige
geboden.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

5

Intern begeleider

3

Onderwijsassistent

5

Rekenspecialist

2

Remedial teacher

-

Specialist hoogbegaafdheid

4
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Taalspecialist

3

specialist passen onderwijs

5

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De Bonte Tol werkt met het curriculum TA4kids, dat preventief werkt tegen pesten. De kinderen krijgen
in één schooljaar 6 concepten van TA4kids aangeboden, uitgaande van de volgende principes:
•
•
•

ik oké, jij oké
ieder mens kan veranderen
ieder mens kan zelf denken

Onze leerkrachten zijn getraind in geven van lessen uit het curriculum TA4kids. Ook ouders worden
d.m.v. workshops betrokken bij TA4 kids.
De anti-pestcoördinator op De Bonte Tol waar kinderen terecht kunnen is juf Wendy Vrijenhoek.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via De
Scol.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school, daarom monitoren wij de
sociale veiligheidsbeleving. De leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld, waarna we met een aantal
kinderen in gesprek zijn gegaan. De verbeterpunten die naar voren kwamen zijn in de
personeelsvergadering besproken en worden uitgevoerd.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Vrijenhoek. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via W.vrijenhoek@debontetol.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Muller. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
l.muller@debontetol.nl.

12

4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Het team van Obs De Bonte Tol ziet de ouders/verzorgers als belangrijke partners en wil graag in
samenwerking met hen het beste uit hun kind halen. Geregeld zijn er gesprekken met
ouders/verzorgers en momenten dat zij in de klassen of bij de weeksluiting kunnen komen kijken naar
wat hun kind heeft geleerd. Er worden jaarlijks ook workshops van TA4kids aan ouders gegeven,
zodat zij de concepten ook kunnen toepassen en hun kind kunnen ondersteunen. In de komende jaren
willen wij de ouders steeds meer bij ons onderwijs aan de kinderen betrekken. De leerkrachten geven
de ouders al meer inzicht in wat de kinderen leren door de doelen per blok aan de ouders te geven.
Ouders mogen meepraten bij belangrijke onderwerpen in de school. In schooljaar 2018-2019 hebben
wij gewerkt aan communicatie met de ouders en hierbij zijn ouders betrokken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden op meerdere manieren
geïnformeerd, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, de email. In schooljaar 2018-2019 is de communicatie
tegen het licht gehouden en onderzocht waar wij onze communicatie kunnen verbeteren. Hiervoor is
een werkgroep opgericht, waarin ouders hebben deelgenomen. De werkgroep heeft voorgesteld om
in schooljaar 2019-2020 te gaan starten met een ouderapp. Per april 2020 werken wij met de app Social
Schools.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een
klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een
veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken
anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige
klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en
pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige
klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen
op de(interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de
klachtencommissie.
Op onze school is een contactpersoon benoemd. De naam van de contactpersoon van onze school is
Linda Muller. Bij haar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik
te bespreken. Linda Muller zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen
zouden kunnen worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
van de school, aangesteld door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit
bestuur vallen.
De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij
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eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met
deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij
de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van
de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat
dat alle partijen weten. We gaan er vanuit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de
betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de
school terecht. Bent u daarna niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u
naar een oplossing zal zoeken.
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden:
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroep voor de Medezeggenschapsraad
Oudervereniging

•
•
•

De ouders van de oudervereniging zijn betrokken bij veel activiteiten van de school, bijvoorbeeld bij
feesten zoals kerst, sinterklaas, lentefeest etc. Daarnaast vragen wij regelmatig hulp aan ouders bij
uitstapjes in het kader van IPC of activiteiten op school, bijvoorbeeld bij verkeerslessen, lezen en
creatieve dagen.

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 € 40,00
Daarvan bekostigen we:
•

in overleg met school bekostigt de OV bepaalde activiteiten

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Wij vragen aan de ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage in de kosten voor de lunchpauze van € 25,- per
leerling. Hiervan kunnen wij medewerkers van de kinderopvang inhuren, zodat onze leerkrachten een
korte lunchpauze kunnen hebben.
De groepen 3 t/m 8 gaan jaarlijks op kamp, de kosten hiervoor bedragen tussen de €75,- en €90,-. De
groepen 1/2 hebben een jaarlijks uitstapje, waarvoor we de ouders een bijdrage van € 5,- vragen.
Mochten ouders deze kosten niet kunnen bijdragen, dan kan dit in overleg met de directie door de
school bekostigd worden.

De Oudervereniging (OV) beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdragen en legt hierover jaarlijks
verantwoording af tijdens de ledenvergadering.

4.3

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:
Als een kind ziek is, is het belangrijk dit tijdig te melden, in ieder geval voor aanvang van de school. Wij
ontvangen uw bericht bij voorkeur tussen 08.00 uur en 08.15 uur. Het liefst telefonisch maar dit kan ook
via de app Social Schools. Als uw kind niet op school verschijnt en wij geen melding van u hebben
ontvangen, dan zal de leerkracht telefonisch contact met u opnemen om de reden van de afwezigheid
na te vragen.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is nog niet leerplichtig. Op de eerste dag
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van de maand nadat het kind vijf jaar is geworden, is het dat wel. Vanaf dat moment is het niet meer
mogelijk om buiten de schoolvakanties vakantieverlof op te nemen of uw kind dagdelen thuis te
houden. Hier zijn uitzonderingen op, de richtlijnen en het aanvraagformulier kunt u vinden op onze
website: www.debontetol.nl. U kunt beide formulieren ook afhalen bij onze administratie. Vanaf 2020 is
het ook mogelijk om via het ouderportal Social Schools verlof aan te vragen.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau
nauwkeurig. Dit doen wij met de volgende middelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nakijken van het werk en de toetsen die aan de methode gebonden zijn
observatie door de leerkracht
de tussentijdse Cito-toetsen worden geanalyseerd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
de eindtoets IEP wordt jaarlijks geëvalueerd
ontwikkeling van de kinderen bij IPC worden vastgelegd en besproken met het kind via het
Assessment for Learning (A4L)
leerkrachten voeren leergesprekken met de leerlingen
de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd via de Sociale Competentie
Observatie Lijst (SCOL)
Vanaf groep 6 wordt de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) ook door leerlingen
ingevuld.
in de groepen 1/2 wordt de ontwikkeling gevolgd en vastgelegd in het volgsysteem KIJK!.

Op basis van de uitkomsten van bovenstaande middelen maken de leerkrachten werkplannen om het
lesaanbod goed af te stemmen op de groep en de individuele leerlingen.

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.
In het cursusjaar 2019-2020 is geen IEP eindtoets afgenomen. Dit vanwege de sluiting van de scholen
gedurende de Coronacrisis.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

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.

5.3

Schooladviezen

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

Percentage leerlingen

vmbo-b

2,8%

vmbo-(g)t

19,4%

vmbo-(g)t / havo

11,1%

havo

33,3%

havo / vwo

11,1%

vwo

19,4%

onbekend

2,8%

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:
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Ik ben oké, jij bent oké

Ieder mens kan veranderen

Ieder mens kan zelf denken

Vanaf schooljaar 2016-2017 is De Bonte Tol gestart met TA4kids, een curriculum voor het bevorderen
van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De basis vormt de transactionele analyse (TA,
grondlegger:Eric Berne ) waarbij het geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend
vermogen van mensen (en dus ook kinderen) de pijlers zijn.
De TA gaat uit van 3 basisprincipes:
•
•
•

Ik ben oké, jij bent oké
Ieder mens kan veranderen
Ieder mens kan zelf denken.

Door heldere concepten krijgen kinderen meer inzicht in hun innerlijk en wat er zich in relatie met
anderen afspeelt: “waarom doen we de dingen zoals we ze doen” is een veel gestelde vraag. De
creatieve werkvormen, groepsactiviteiten en individuele opdrachten dragen bij aan het zelfinzicht, het
samenwerkingsvermogen en de autonomie van de leerlingen.
Onder supervisie van professor Julie Hay (Engeland) kan de Bonte Tol aan de leerlingen een certificaat
(De TAPACY) uitreiken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De leerlingen krijgen 6 heldere concepten van TA4kids aangeboden gedurende het schooljaar. Vanaf
schooljaar 2018-2019 is de uitslag van ons volgsysteem sociaal- emotionele ontwikkeling, De Scol,
leidend bij het aanbieden van de concepten van TA4kids.
De leerkrachten zijn opgeleid om te werken met TA4kids en ook voor ouders zijn er gedurende het
schooljaar workshops.

5.5

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Op De Bonte Tol werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs en stellen onszelf
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ontwikkeldoelen. De strategische doelen waar wij aan werken zijn vastgelegd in het jaarplan 2020-2021.
Aan het einde van dit cursusjaar vindt er een evaluatie plaats van dit plan. De leden van de MR zijn nauw
betrokken bij deze beleidsplannen. Zij zijn op de hoogte van de plannen, stellen kritische vragen,
kunnen voorstellen doen en hebben instemmingsrecht bij wijzigingen en vaststelling. Tijdens de MR
vergadering wordt de voortgang regelmatig geëvalueerd. Via onze nieuwsbrief en website houden wij
de ouders op de hoogte. Voor december zal er een nieuw schoolplan voor de school opgesteld worden.
Het betreft hier de strategische doelen en ambities voor de jaren 2020-2024.

Hoe bereiken we deze doelen?
Via onze nieuwsbrief en website houden wij de ouders op de hoogte. Voor december zal er een nieuw
schoolplan voor de school opgesteld worden. Het betreft hier de strategische doelen en ambities voor
de jaren 2020-2024.
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6

Schooltijden en opvang

Een actueel overzicht van studiedagen vindt u in de kalender van de website van social schools en in
onze schoolgids deel B

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

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 19:00

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 19:00

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

-

12:00 - 19:00

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 19:00

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

14:30 - 19:00

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ZieZoo kinderopvang en Skippy
Kinderopvang, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ZieZoo kinderopvang, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ZieZoo kinderopvang en Skippy
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 voor- en naschoolse opvang, waaronder de
opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties wordt verzorgd door ZieZoo kinderopvang en Skippy
kinderopvang. Om uw kind(eren) aan te melden kunt u zich tot hen richten. Zie hiervoor beide websites.
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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

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

26 april 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021

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)

Maatschappelijk werk

dinsdag

8.30uur

Ouders kunnen voor opvoedkundige of maatschappelijke vragen omtrent hun kind een afspraak maken
met Susanne Stapper. Zij is vanuit het kernteam Pijnacker verbonden aan onze school. Haar gegevens
kunt u vinden in onze jaarkalender. Raadpleeg de agenda op onze website voor de data en tijdstippen
waarop zij op De Bonte Tol aanwezig is.
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