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U leest de schoolgids van GBS De Schakel in Dokkum,

In deze gids presenteert de school zichzelf. 
We verwachten dat schoolzoekende ouders met de informatie hun keus voor een passende school voor 
hun kind goed kunnen maken. De basisschool periode is bepalend voor de ontwikkeling van kinderen.  
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en informatie 
over het onderwijs. 

Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. De 
Schakel maakt keuzes op basis waarvan ouders de school kiezen. Wat we belangrijk vinden en waarin 
we ons onderscheiden van andere basisscholen is onze identiteit. We zijn een christelijke school voor 
christelijke ouders. De ouders hebben wat dat betreft hoge verwachtingen van de school. Maar ook 
andersom verwacht de school iets van ouders, namelijk dat ze actief kunnen en willen aansluiten bij de 
uitgangspunten van de school en de identiteit. We geven in deze gids aan vanuit welke missie en visie 
onze school werkt.

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

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).
En hij voldoet aan de vereisten die de overheid stelt aan schoolgidsen.

We wensen de lezer veel leesgenoegens.

Namens het team van de Schakel,
Marten van der Es (directeur)

Voorwoord
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Contactgegevens

Gereformeerde Basisschool De Schakel
Op de Keppels 1B
9101DG Dokkum

 0519292048
 http://www.deschakel-dokkum.nl
 dir.schakel@noorderbasis.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marten van der Es dir.schakel@noorderbasis.nl

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor het onderwijskundig proces. 
Hij geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op school worden 
georganiseerd. Hij legt verantwoording af aan het bovenschools management. Hij onderhoudt o.a. 
contacten met de Afdelingsraad (AR), de Medezeggenschapsraad (MR) en buitenschoolse instanties.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

52

2020-2021

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren licht gekrompen. We zijn een regioschool waarvoor de 
ouders graag kiezen vanwege de actieve manier waarop het geloof in de school zichtbaar is. De laatste 
jaren is de instroom verschoven van kinderen uit gereformeerde kerken naar andere 
geloofsgemeenschappen. Dit zorgt voor een afname van de krimp en een (naar we hopen) groei in de 
komende jaren.

We werken ook dit schooljaar met vier combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 3.981
 http://www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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Kenmerken van de school

Actief Christelijk

RustStructuur

Betrokkenheid Veilig

Missie en visie

De missie van De Schakel is dat kinderen volgens het Woord van God als christen gevormd worden in 
een school met een positief pedagogisch klimaat en kwalitatief goed onderwijs. Als de leerlingen van 
school gaan, willen we dat ze voldoende kennis en algemene ontwikkeling hebben meegekregen om op 
hun plek in de wereld de kerk en de maatschappij te kunnen functioneren. Ze moeten zich zelfstandig 
kunnen redden op een aantal gebieden en zich gedragen op een manier die past bij hun leeftijd.  We 
werken ernaar toe dat ze zich bewust zijn van hun eigen persoonlijkheid en hun verantwoordelijkheden.

1.2 Missie en visie

Identiteit

Jaarlijks voeren alle scholen van NoorderBasis een identiteits-jaarthema.

Afgelopen jaar was dat: "Omzien naar elkaar". De aarde is door God Prachtig gemaakt. We kunnen 
genieten van de natuur en van de mensen die er op leven. Daarvoor is het nodig om goed met elkaar 
om te gaan. In de maandthema's komen meerdere aspecten van christelijke omgaan aan de orde.
Het maandthema wordt bij de maandvieringen gepresenteerd en uitgewerkt in lessen of activiteiten.

De school heeft een methode voor Bijbelonderwijs: 'Levend Water'. De methode geeft veel informatie 
over de bijbel, het geloof. De kinderen kunnen op deze manier een beeld vormen van woorden en 
begrippen uit de bijbel. We vertellen drie keer in de week over een verhaal van de bijbel. Daarnaast is er 
een bijbelles uit de methode. Er is aandacht voor het leven in de tijd van de bijbel, maar ook voor vragen 
waar de kinderen vandaag mee te maken krijgen. We leren na te denken over zaken uit de bijbel en die 
toe te passen in ons eigen leven. Belangrijk is het gesprek. Wat is er mooier dan met de hele groep te 
praten over hun relatie met God?

Elke dag begint met een dagopening. Er wordt gezongen en gebeden. We leren de kinderen christelijke 
liederen aan. Elke dag wordt afgesloten met een dankgebed.

De school is christelijk van binnen en van buiten. De leerkrachten zijn overtuigd christen en leeft vanuit 
Bijbelse normen en waarden. Op die manier zijn ze de identiteitsdragers van de school. Het is dus meer 
dan een christelijke dagopening of -sluiting.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

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

Levensbeschouwing
2 u 30 min 2 u 30 min

Lezen
1 u 15 min 1 u 15 min

Taal
2 u 15 min 2 u 15 min

Rekenen
1 u 30 min 1 u 30 min

Spelen en werken/ 
Wereldoriëntatie 6 uur 6 uur 

Sociaal emotionele 
vorming 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs en 
buitenspel 5 u 15 min 5 u 15 min

Fries
30 min 30 min

De genoemde tijden zijn bij benadering

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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We leggen nadruk op de kernvakken lezen, spelling, taal en rekenen.

Daarnaast bieden we de zaakvakken (natuur/techniek; aardrijkskunde en geschiedenis) aan in de 
geïntegreerde manier.

We proberen de creatieve vakken (tekenen; muziek en bewegen) hierbij te betrekken.

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

Lezen
7 u 30 min 5 uur 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Taal
2 u 15 min 5 u 30 min 7 u 15 min 7 u 15 min 7 u 15 min 7 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 15 min 1 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min

sociale vorming
3 uur 3 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Fries
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Anders
15 min 30 min 1 uur 15 min 15 min 15 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Er kunnen omstandigheden voorkomen die het voor een collega onmogelijk maken zijn werk te doen. 
Dit kan komen door ziekte, scholing, of afwezigheid in het persoonlijk belang. om te voorkomen dat de 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

De school is te klein om zelf een eigen peuteropvang te realiseren.
In de nabijheid van de school zijn voldoende voorzieningen hiervoor aanwezig.
veel ouders van de school maken hier gebruik van.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De Schakel geeft kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Kwaliteitszorg is een continue proces van ontwikkeling.
Door scholing en ontwikkeling van de leerkrachten, door het regelmatig bezoeken van lessen door de 
IB-er en directie en door collegiale consultatie vanuit een opbouwende houding is dit dagelijkse kost.
Door planmatig te werken aan verbetering zijn de verbeterpunten jaarlijks vernieuwd.
In het schooljaar 2020-2021 waren de speerpunten: 

Keuzeproces methode aanvankelijk lezen 

- Leerlijnen in Parnassys verder ontwikkelen 

- Kanjerzaken goed oppakken. 

- scholing 4 x wijzer 

- Zorgdocument evalueren met handelingsplannen 

- ontwikkelpunten taal-lezen in combinatie met BOUW en Read&Write / RALFI

Door de Coronacrisis is van een aantal verbeterthema's weinig terecht gekomen.

Wel is de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen gekozen. Dit is de methode Lijn 3 geworden.

Doelen in het 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.

leerlingen naar huis worden gestuurd, vragen we de de duo-collega van de afwezige om de dag te 
vervangen. Als dat niet lukt doen we een beroep op de bovenschoolse invalpool. Deze bestaat uit 
bevoegde leerkrachten en een vervangingscoördinator die alle vervanging regelt. 

Ondanks het personeelstekort in het onderwijs hebben we alle vacatures goed kunnen invullen. We 
merken dat in perioden van bijv. een griepgolf het wel eens lastig is om adequate vervanging te vinden. 
Gelukkig lukt dit redelijk, al is er incidenteel wel eens een groep een dag(-deel) vrij geweest.
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Ook is de methode Read en Write geïntroduceerd en wordt er structureel gewerkkt volgens de principes 
van het Ralfi lezen

De overige punten zullen we in het schooljaar 2021-2022 opnieuw programmeren.

Als nieuw punt zal het keuzeproces voor een nieuwe rekenmethode gelden. De huidige is aan 
vervanging toe.

Ook willen we gaan werken met groepsplannen gedrag.

- Leerlijnen in ParnasSys worden al gebruikt in de groepen 1 en 2. Deze moeten ons helpen om de 
ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld te hebben. We willen dit jaar evalueren hoe het gaat en op 
welke onderdelen we dit kunnen verbeteren. Mogelijk door extra leerlijnen toe te voegen. 

De school is een Kanjerschool. We willen er aan werken om de kanjersystematiek goed toe te passen 
zodat er een goede pedagogische sfeer in de school bestaat.

We werken al twee jaar met de methode voor de zaakvakken 4 x wijzer. De begeleiding van de 
leerkrachten om beter volgens de uitgangspunten e werken is door de Coronacrisis niet op gang 
gekomen. We zullen ons in het komende jaar enkele keren laten begeleiden door een van de mede-
auteurs van de methode.

We werken met een Zorgdocument in Excel. We willen in het komende jaar meer van de mogelijkheden 
van ParnasSys gaan benutten. 

We gebruiken het schooljaar om ons te oriënenteren op een nieuwe rekenmethode. We zullen ons laten 
voorlichten op het gebied van de nieuwe methodes en uiteindelijk één of meerdere methodes gaan 
uitproberen. Hierbij zijn ook de meningen van de leerlingen van belang. Uiteindelijk kiezen we de 
methode die het beste bij onze school aansluit.

We gaan werken met groepsplannen gedrag. Diet doen wel met als uitgangspunt het boek van Kees 
van Overveld. We zullen ons door collega's van andere scholen die ervaren zijn in het werken met deze 
methodiek laten begeleiden. We willen gaan werken volgens de drie preventieniveaus om zodoende 
aandacht te schenken aan sociaal emotioneel leren en gedragsproblematiek. Dit met als doel om meer 
rust in de groepen te creëren en meer rendement te halen uit het onderwijsleerproces. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

De Schakel biedt de zorg aan alle leerlingen die zorg nodig hebben. Waren dat in het verleden vooral de 
leerlingen die moeilijk leerden; tegenwoordig zijn het ook de meer- of hoogbegaafden, of leerlingen die 
op het gedragsmatige vlak vastlopen.
We zien dit als de grote uitdaging van elke dag om elke leerling te zien en te begeleiden waar dit nodig 
is. Elke leerling moet zich thuis voelen op school. Maar ook de zorg heeft een grens. We kunnen als 
school niet alles. We hebben een pedagogische en onderwijskundige taak als school. Soms is het nodig 
om een leerling te laten doubleren of door te verwijzen naar het speciaal (basis-) onderwijs. Door het 
nemen van onderwijskundige en organisatorische maatregelen en het inzetten van de mogelijkheden 
van het Passend Onderwijs, proberen we onze zorg steeds te vergroten. We volgen onze leerlingen. Dit 
doen we op het sociaal emotionele vlak met het volgsysteem Kanvas en op het onderwijskundige vlak 
met de registratiemodule van ParnasSys.
De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen verbreding en verdieping aangeboden. De reguliere 
leerstof wordt compact aangeboden, waardoor ruimte ontstaat voor extra zaken. Bijvoorbeeld: 
Rekentijgers, Pluspunters, Denkwerk, het maken en geven van PowerPoint presentaties of het maken 
van een werkstuk. We begeleiden deze leerlingen in het "leren leren". Als dit niet voldoende 
effect heeft, kunnen we leerlingen doorverwijzen naar de plusklas van NoorderBasis.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 4

Rekenspecialist 5

Remedial teacher 2

Specialist hoogbegaafdheid 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De Schakel streeft naar een veilig en positief klimaat.
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Zowel de leerlingen als de teamleden voelen zich veilig in en om school.
Het team gaat op een professionele manier met elkaar om.
Ook voor de kinderen stimuleren wij onderlinge samenwerking, positief contact en het uitpraten i.p.v. 
uitvechten van meningsverschillen of conflicten.
We zorgen voor een kindvriendelijk klimaat met een duidelijke structuur.
We gebruiken hiervoor o.a. de afspraken uit de Kanjertraining, nl. dat we elkaar vertrouwen en helpen, 
en dat niemand de baas speelt, zielig doet of uitlacht. We gebruiken hiervoor de kanjerposter waarop 
het gewenste en ongewenste gedrag duidelijk wordt afgebakend.
Het is ons doel dat de leerlingen oog hebben voor hun naasten. 
Ze voelen zich gewaardeerd door de medeleerlingen en de leerkrachten.
Ze gedragen zich volgens de normen en waarden die hun ouders en de school aan hen overdragen.
Ze gaan goed om met hun gaven en talenten.
Bovenstaande uitgangspunten gelden waarschijnlijk ook op andere scholen. Op de Schakel vinden we 
het extra belangrijk omdat het onderdeel is van de identiteit. We leren uit Gods woord dat dit de enige 
manier is waarop we samen kunnen leven en werken.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
KanVas (Kanjertraining).

Ook in groepsverband zoeken we steeds samen te werken in goede harmonie en dus in een hartelijk en 
meelevend pedagogisch klimaat.
Binnen positief ingestelde groepen waar een fijne en plezierige sfeer heerst, kan optimaal geleerd en 
gepresteerd worden.
Dit is meer dan een streven. Zo gaat het op de Schakel. Zo herkennen de medewerkers en de ouders 
het.
Ieder teamlid voelt zich medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in school.
Dit geldt zowel voor het afgesproken beleid als voor de netheid in de lokalen en in de 
gemeenschappelijke ruimtes.
Er is sprake van een open school.
Er is veel contact tussen de ouders, de leerkrachten en de directie.
Ouders krijgen dagelijks de gelegenheid de leerkrachten te spreken.
Tenslotte is De Schakel een school, waar leden en ouders zich sterk bij betrokken voelen.
Ouders sturen in vertrouwen hun kinderen naar onze school.
We monitoren het schoolklimaat d.m.v. de meetinstrumenten KanVas en daarnaast tweejaarlijkse 
tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Vakant vakant@noorderbasis.nl

vertrouwenspersoon Bloemendal bert.bloemendal@home.nl
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Klachtenregeling

We zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van GCBO. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Er wordt met de ouders gecommuniceerd op meerdere manieren.
- Alle ouders ontvangen de nieuwsbrieven (Schakelkrant) met organisatorische informatie over de 
school via de mail.
- Daarnaast communiceert de leerkracht over de onderwijsinhoudelijke zaken van de groep via Parro, 
dit is een afgeschermd digitaal communicatieplatform. Ouders kunnen via Parro ook door middel van 
persoonlijke berichtjes en vragen communiceren met de leerkracht.

- In situaties die fysiek onderwijs onmgelijk maken wordt online lesgegeven via MS Teams.
- Jaarlijks worden meerdere keren spreekmomenten (10-minutengesprekken) georganiseerd waar 
ouders over het sociaal functioneren en over de leeropbrengsten van hun kind spreken met de 
leerkracht.
- Dagelijks zijn er mogelijkheden voor korte contacten bij het naar binnen gaan van de groepen en aan 
het einde van de dag bij het naar buiten gaan van de leerlingen. Deze contacten zijn kort en vaak 
praktisch van aard.

- Daarnaast kunnen ouders inloggen in de ouderportaal van Parnassys om de gegevens van hun eigen 
kinderen in te zien.
- We houden jaarlijks een of meerdere ouderavonden over een opvoedkundig of onderwijskundig 
onderwerp.
- Twee keer per jaar geven we een rapport mee naar huis.

Ouderbetrokkenheid is waardevol en bepaalt mede de kwaliteit van ons onderwijs. Er is verschil tussen 
participatie (helpen, ondersteunen) en betrokkenheid (meeleven). Wij vinden het natuurlijk fijn als 
ouders meeleven met de school door hun kind te ondersteunen in hun werk, mee te leven met 
gebeurtenissen van anderen en samen met school aan goed onderwijs te werken. Dat kan op meerdere 
niveaus. 

We onderscheiden: 

Meeleven: Nieuwsbrieven lezen; open dagen; maandopeningen bezoeken, overleg over leerprestaties, 
etc.
Meehelpen: Pleinwacht, schoonmaakavonden, etc.
Meewerken: Luizencontrole; Avondvierdaagse; assisteren tijdens projecten; activiteitencommissie, etc.
Meebesturen: Lid van de vereniging; onderdeel van de medezeggenschapsraad (MR) of van het 
afdelingsbestuur(AR).

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid (leerlingen en personeel)

• Festiviteiten zoals koningsspelen en sportdagen

• Vieringen van de kerkelijke feesten

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

• Tussenschoolseopvang

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

Aparte bijdrage voor kamp groep 8

Contributie voor lidmaatschap van de vereniging of een donatie voor donateurschap.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• koffiemomenten voor of na een aciviteit
• eerste open dag speciaal voor de huidige ouders
• spreekmomenten met de directeur

Excursies, uitstapjes, schoolactiviteiten als Koningsdag, Sinterklaas, sportdagen.

Deze is te vinden op onze website onder Informatie.
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De ouderbijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen uit een gezin dat op school zit.
 €60,- voor het 1e kind van een gezin
 €50,- voor het 2e kind
 €40,- voor het 3e kind. 
Voor een vierde kind hoeft niet te worden betaald.
Dus maximaal € 150,- per gezin.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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De ouders/verzorgers melden hun kind ziek. Dat gebeurt dus niet door een broertje of zusje.
Ziekte doorgeven kan door dit 's ochtends vóór schooltijd telefonisch te melden (voorkeur)
Als dat niet is gelukt kan het ook door een mail aan de leerkracht of een mededeling via Parro.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders vragen tijdig schriftelijk (of via de mail) verlof bij de directeur van de school. In deze aanvraag 
wordt de verlofperiode en ook de reden op basis waarvan verlof wordt aangevraagd genoemd.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De Schakel gebruikt voor de methodetoetsen de toetsen die horen bij de betreffende methodes. 
Daarnaast worden de methode-onafhankelijke toetsen uit het Cito Leerling volg systeem gebruikt. 
Elk half jaar worden de resultaten van de leerlingen gemeten en geanalyseerd door de leerkrachten, de 
IB-er en de directeur. 
De uitkomsten hiervan worden met de leerlingen besproken en ook met de ouders tijdens de 
ouderspreekavonden.
Op basis van deze analyse worden plannen gemaakt voor het komende half jaar.
De ouders ontvangen twee maal per jaar een rapport van hun kind met daarin de resultaten van het 
Leerlingvolgsysteem en de methodetoetsen.
Zo werken we planmatig aan het verbeteren van ons onderwijs.

5.2 Resultaten 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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Na enkele jaren onder het landelijke gemiddelde te hebben gescoord, is de school al weer meerdere 
jaren op een goed niveau.

Er is ingezet op de kwaliteit van de instructie, de zorgstructuur, het leerstofaanbod en het gedrag. Dit 
alles heeft geleid tot verbetering van de uitslagen van de eindtoets.

In verband met het niet doorgaan van de Eindtoets in 2020 zijn de gegevens van een jaar eerder 
gepubliceerd.

percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Gereformeerde Basisschool De Schakel
98,4%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Gereformeerde Basisschool De Schakel
71,4%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore 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 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 10,0%

vmbo-(g)t 70,0%

havo 20,0%

Het schooladvies wordt gebaseerd op de prestaties van leerlingen.
Een handig hulpmiddel hierbij is de Plaatsingswijzer.
Ook de mening van de leerkrachten die hebben les gegeven aan de leerling en hun inschatting is mede 
bepalend voor het advies.
Hier spelen zaken als inzet, doorzettingsvermogen en het (al of niet) kunnen plannen een rol.
Als de eindtoets ten positieve afweek van het advies, is deze heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
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maatschappij.

hulpvaardig

problemen oplossenveilig onderwijs

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op de Schakel werken we vanuit het besef dat we allemaal kinderen zijn van onze Hemelse Vader.
Dit leren we in de Bijbel. We willen dat elke leerling zich veilig voelt op school en geaccepteerd wordt 
door de medeleerlingen en de personeelsleden.
We willen Gods liefde hierin tot uiting brengen.

En dat is meer dan een wens; we zien het als opdracht. 
Als school hebben we gekozen om te werken met de uitganspunten van de Kanjertraining.
De manier waarop de Kanjertraining gedrag van leerlingen (en leerkrachten en ouders) bespreekbaar 
maakt, helpt ons, bijvoorbeeld bij het aanpakken van pesten en het oplossen van ruzies.

De Schakel is een Kanjerschool en werkt in alle groepen met Kanjertrainingen. We werken tijdens de 
kanjerlessen (maar eigenlijk ook daarbuiten) aan het bevorderen van het zelfvertrouwen van de 
leerlingen. Uitgangspunt is dat elke leerling zich veilig voelt. De school staat er om bekend dat er rust is 
in en buiten de lokalen. In het omgaan met elkaar gaan we uit van wederzijds respect. De medewerkers 
zijn hierbij levende voorbeelden. De kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen 
in de groepen. Op deze manier bereiken we een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat lessen 
met bijbehorende oefeningen die de sfeer in de klas goed houden (preventief) of zo nodig verbeteren 
(curatief).
Zowel de leerkrachten als de TSO-medewerkers volgen de kanjerscholing.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De vrije dagen worden aan het begin van het jaar aan de ouders gecommuniceerd.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

We voldoen met onze vakanties en met de schooltijden aan de wettelijke eisen die hieraan worden 
gesteld.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Vrijdag: Kleuters zijn vrij

21



6.3 Vakantierooster

We laten studiedagen bij voorkeur aansluiten op reguliere vakanties

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Studiedag voor herfstvakantie 15 oktober 2021 15 oktober 2021

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Studiedag 07 februari 2022 07 februari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Goede Vrijdag en Paasmaandag 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 27 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart en vrijdag 26 mei 2022 27 mei 2022

Lang Pinksterweekend 03 juni 2022 06 juni 2022

Studiedag na Pinksterweekend 07 juni 2022 07 juni 2022

Vrijdag voor zomervakantie 15 juli 2022 15 juli 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Spreekmoment Wisselende dagen voor en na schooltijd

De directeur is twee dagen per week aanwezig op school op wisselende dagen.
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