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Voorwoord
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 Bavinckschool
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Bavinckschool
Vivaldiweg 1
3752GW Bunschoten-Spakenburg
 0332986520
 https://www.drhbavinckschool.nl/
 bavinck@vvgo.nl
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Schoolbestuur
Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs
Aantal scholen: 4
Aantal leerlingen: 718
 http://www.vvgo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Tineke Kool

bavinck@vvgo.nl

Coördinator bovenbouw

Cees Bos

ceesbos@vvgo.nl

Coördinator onderbouw

Menda Akkerman

mendaakkerman@vvgo.nl

IB-er

Karin Steller

ibbavinckschool@vvgo.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO De Eem.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

141

2021-2022

Onze school telt 155 leerlingen die dit schooljaar verdeeld zijn over 7 groepen.
Ons monumentale gebouw kent grote lokalen en veel werkplekken voor kinderen om stil te werken.
Tevens hebben wij de beschikking over een fijn schoolplein met nieuwe speeltoestellen en veel ruimte
om lekker te spelen en te rennen.
Uiteraard is ieder kind uniek en niet ieder kind leert dus op dezelfde manier. Dan kan het voorkomen
dat een kind extra uitdaging of juist extra ondersteuning nodig heeft. Hiervoor hebben wij, onder
leiding van onze IB-er, een uitstekende zorgstructuur. Het is vanzelfsprekend dat u als ouder bij dit hele
zorgproces nauw betrokken wordt. Op deze manier proberen wij ons onderwijs zoveel mogelijk aan te
laten sluiten op de onderwijsbehoefte van onze kinderen.
Meer weten? Neem een kijkje op www.drhbavinckschool.nl of bekijk onze Facebookpagina, maar kom
vooral even langs om onze school te bekijken. De leerkrachten staan je graag te woord. Van harte
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welkom!

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Open en toegankelijk

Ontwikkelingsgericht

Christelijk onderwijs

Onderwijs op niveau

Erkende Kanjerschool

Missie en visie
Oog voor ieder kind
Ieder kind is uniek; een parel in Gods hand, zegt de Bijbel. Met een eigen set van kwaliteiten,
competenties en behoeften. Omdat wij ernaar streven ieder kind uit te laten blinken binnen zijn of haar
mogelijkheden, hebben wij oog voor ieder kind. Niet iedereen leert namelijk op dezelfde manier. Een
kind kan behoefte hebben aan extra ondersteuning, of juist aan meer uitdaging. Als relatief
kleinschalige school geven we in de klas veel persoonlijke aandacht aan alle kinderen. En we hebben de
specialisten in huis om aanvullende zorg te bieden. Natuurlijk altijd in samenspraak met jou, als ouder.
Zo laten we het onderwijs optimaal aansluiten op de onderwijsbehoefte van jouw kind.
Ontwikkelingsgericht
De Bavinckschool is altijd in ontwikkeling. Zeker nu maken we als school een sterke ontwikkeling door.
Het meest zichtbaar is ons nieuwe, moderne schoolgebouw. Ook het werken met een continurooster
en de uitbreiding met een kinderdagverblijf zijn nieuw. En ons onderwijs? Dat is altijd in ontwikkeling.
Logisch, want onze school bestaat al bijna 100 jaar. Met eigentijdse methoden en faciliteiten beiden we
onze leerlingen vooruitstrevend en persoonlijk onderwijs. Als erkende Kanjerschool zijn we actief bezig
met het ontwikkelen van positieve zelfbeelden en gedrag. En we willen dat de kinderen geloofsgroei
meemaken, waarmee ze de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan.
Open en toegankelijk
Iedereen is welkom op de Bavinckschool. Wij hebben een open cultuur, waarin we alle kinderen willen
verwelkomen en met iedere ouder op een goede, constructieve manier in gesprek willen zijn. Open zijn
we over onze christelijke grondslag, die de basis vormt voor ons handelen en onze omgangsvormen. Als
school zijn we zeer bewust bezig met een sociaal veilig klimaat. Want wij geloven dat je past echt uit
kunt blinken op een plek waar je je veilig voelt en jezelf mag zijn.

Identiteit
4

Gereformeerd onderwijs
De Bavinckschool is een gereformeerde school. Dit betekent dat wij onze leerlingen dagelijks voor
willen leven vanuit het Woord van God. Leerkrachten vertellen regelmatig verhalen uit de Bijbel en er
worden psalmen en liederen gezongen en geleerd. De christelijke feestdagen worden op school gevierd
en elke twee jaar wordt er een zangavond georganiseerd rond een Bijbels thema.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Onze school telt 150 leerlingen die dit schooljaar verdeeld zijn over 7 groepen.
Naast een vakleerkracht voor Voor en Vroegschoolse Educatie, hebben verschillende leerkrachten een
specialisatie:
•
•
•
•
•
•
•

Specialist Jonge kind
Taal/spraakspecialist jonge kind
Rekencoördinator
Hoogbegaafdheidsspecialist
Sportbevoegdheid
Leescoördinator
Onder- en Bovenbouw Coördinator

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

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

Ontwikkelingsgericht
leren

24 uur

24 uur

Bij de kleuters werken wij ontwikkelingsgericht. We halen de echte werkelijkheid de klas in. Dit doen
we door te werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bijvoorbeeld de
tandarts of de bouw. In de klas spelen kinderen het echte leven na in de verschillende hoeken. We
proberen hiermee de werkelijkheid zoveel mogelijk in de klas te halen, maar we gaan er ook bijna ieder
thema op uit om op allerlei locaties dingen te ontdekken en te leren.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

10 uur

5 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

1 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

2 uur

2 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal

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

Bibliotheek

7

•
•
•

2.2

Speellokaal
Gemeenschappelijke ruimte
Handvaardigheidslokaal

Het team

Het team van de Bavinckschool telt in verhouding tot het aantal kinderen een groot aantal
leerkrachten. Daarnaast telt de school ook nog twee onderwijsassistenten verdeeld over de onder- en
de bovenbouw.
Behalve een directeur heeft de school een Onder- en Bovenbouw Coördinator, ICT-coördinator,
Kanjercoördinator, Jonge kind specialist, Hoogbegaafdheidsspecialist, Rekenspecialist, Taal/Spraak
specialist jonge kind, vertrouwenspersoon, intern begeleider en een Conciërge.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het
taalgebruik

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Vervanging van leerkrachten bij ziekte en dergelijke is soms een probleem. De school(vereniging) heeft
een eigen invalpool waardoor er bijna altijd een vervangende leerkracht beschikbaar is. Ook
onderwijsassistenten worden soms ingezet om, onder verantwoordelijkheid van directie of collega,
groepen op te vangen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Onze Taal/Spraak Specialist coördineert extra
aanbod van taal/spraakonderwijs voor kinderen die dit nodig hebben.. We werken samen met een
kinderopvang in de buurt. Met Christelijk Kindcentrum Bunschoten (voornemen om opvanggroep van
kinderen 0-12 jaar te starten op de Bavinck en 't Kwetternest.
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2.4

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 volgende concrete manieren wordt de kwaliteit op de Bavinckschool geborgd:
Kwaliteitszorg:
•
•
•
•
•
•

Toezicht op het naleven van school brede onderwijskundige afspraken over de kernvakken.
Door een goed zorgsysteem is er goed zicht op ontwikkeling van onze leerlingen.
Het implementeren van het instructiemodel EDI door middel van begeleiding en beoordeling.
Collegiale consultaties voor het uitwisselen van kennis over coöperatieve werkvormen.
Een zichtbaar gedifferentieerd lesaanbod via aanvullend lesmateriaal gericht op het behalen van
leerdoelen in plaats van lesdoelen.
Adaptieve software inzetten om waar nodig leerlingen te laten werken aan eigen leerdoelen.

Professionele ontwikkeling:
•
•
•
•
•

Het delen van nieuw opgedane kennis tijdens team- bouwvergaderingen.
Wanneer deze kennis aansluit bij de schoolvisie, worden actiepunten geformuleerd om de kennis
schoolbreed te implementeren.
Onderwijskundig leiderschap: een schoolleider die de professionele ontwikkeling van
leerkrachten stimuleert en koppelt aan de ontwikkelingen op schoolniveau.
Een leidende rol voor de specialisten (jonge kind, spelling, lezen en rekenen): jaarlijks worden de
actiepunten besproken, vastgesteld en uitgevoerd.
Wij zijn een opleidings- stageschool

Hoe bereiken we deze doelen?
•

•

Wij werken met kwaliteitskaarten waarop (nieuw) gestelde doelen, werkwijze en gemaakte
afspraken worden vastgelegd.
We blijven communiceren over wat er is afgesproken en hoe wij werken, waardoor veranderingen
en afspraken worden geborgd. Het reflecteren op de resultaten van de verandering en het
formuleren van (nieuwe) doelen zorgen voor voortdurende kwaliteitsverbetering.
Door een goed zorgsysteem is er goed zicht op ontwikkeling van onze leerlingen.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra 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.
Zowel onderwijskundig als met betrekking tot leerlingenzorg is de kwaliteit op orde.
Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer- en hoogbegaafde leerlingen de juiste aandacht en het juiste onderwijs bieden
Starten met schoolbrede plusgroep
Implementeren van instructiemodel EDI
Implementeren nieuwe rekenmethode
Constructieve samenwerking met ouders (ouderluistergesprek begin schooljaar, klankgroep
oudergesprek)
Digitale leermiddelen bewust inzetten in ons lesprogramma
Oriëntatie digitale adaptieve leermethode
Beredeneerd aanbod bij KIJK (kleuteronderwijs)
Borging van LOGO 3000 (woordenschat)
Borging van Karakter (technisch lezen)
Oriëntatie nieuwe methode voor studerend lezen
BTW (Betekenisvol thematisch werken)

Vorig jaar zijn we ook gestart met een visietraject voor zowel het gebouw als onderwijskundig.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Op onze school werken we handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we de onderwijsbehoeften van elke
leerling in kaart brengen. Wanneer de stimulerende en belemmerende factoren van een leerling
bekend zijn, bepalen we in welke mate de leerling ondersteuning nodig heeft. We bieden extra hulp op
allerlei gebieden: hulp bij dyslexie en dyscalculie, bij gedragsproblematiek en sociaal emotionele
ontwikkeling, bij fysieke beperkingen enzovoort. Alle voorzieningen samen noemen we de
basisondersteuning en daarbij streven we naar inclusief onderwijs. Slechts sporadisch wordt een
leerling doorverwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. In die afweging staat het welbevinden en de
hulpbehoefte van de leerling centraal. Thuisnabij onderwijs is daarbij een belangrijk aspect. Onze
leerkrachten en medezeggenschapsraad hebben inspraak in ons streven naar inclusief onderwijs.
Vanuit onze professionele leeromgeving geven onze medewerkers aan welke inclusieve settings
(situaties) in de praktijk haalbaar zijn.
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Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Rekenspecialist

•

Remedial teacher

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Als school en ouders onderzoeken we samen hoe we het beste tegemoet kunnen komen in de
onderwijsbehoeften van uw kind, op school en thuis.
Dit hangt samen met veel verschillende factoren, die elkaar onderling beïnvloeden: kind kenmerken,
maar ook groepssamenstelling, gezinssituatie, beschikbare expertise bij de leerkracht en op school
etc.
Uitgangspunt is dat ieder kind welkom is op onze school. Als wij of ouders merken dat we niet
voldoende in de onderwijsbehoeften van het kind kunnen voorzien willen we daar zo snel mogelijk met
ouders over in gesprek om te kijken wat er nodig is. Kunnen we iets veranderen in de context,
waardoor beter in de onderwijsbehoeften van uw kind kan worden voorzien? Of is er meer nodig?
Diverse teamleden hebben zich op diverse terreinen gespecialiseerd. Onderstaand ziet u op welke
terreinen we specialistische kennis in huis hebben.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Maar wij willen wel graag dat onze leerlingen respectvol omgaan met elkaar en anderen en zelf stevig
in hun schoenen staan.
Om dit concreet invulling te geven, volgen de kinderen in alle groepen de Kanjertraining.
De coördinatie van de inzet en monitoring van de sociale veiligheid ligt bij de Kanjer coördinator.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Als school vinden wij het ook van groot belang dat de kinderen een goede werkhouding en
taakgerichtheid hebben. Wij integreren dit in onze Kanjer-aanpak. Ook het spelend- en onderzoekend
leren zorgt dat de kinderen steeds meer betrokken raken bij de lessen en weten wat er van hen
verwacht wordt
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

3.2

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Erkende Kanjerschool
De Bavinckschool is een erkende Kanjerschool. Dit betekent dat al onze meesters en juffen
gecertificeerd kanjertrainer zijn en dus ook Kanjertraining geven in de groep.
De Kanjertraining helpt kinderen om steviger in hun schoenen te staan en bewust te worden van hun
eigen gedrag en keuzes. De kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Hierdoor
voelen kinderen zich veilig. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen na het volgen van de
Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Ook onze
leerlingen geven dit jaarlijks aan.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Kanvas.
De school monitort volgens een jaarlijks planning sociale en fysiek veiligheid op school

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Bos

ceesbos@vvgo.nl

vertrouwenspersoon

Heek

halbeaheek@vvgo.nl

vertrouwenspersoon

Prins

marjanneprins@vvgo
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij zijn trots op onze betrokken ouders en zijn dankbaar dat we vaak een beroep mogen doen op
bijvoorbeeld de ouders in de Medezeggenschapsraad of Activiteitencommissie. Goede contacten en
heldere informatie-uitwisseling tussen groepsleerkracht en ouders vinden wij noodzakelijk. Daarom
vinden wij het belangrijk dat de lijnen kort zijn en de communicatie zo helder mogelijk. Wij zetten
hiervoor verschillende digitale middelen in en organiseren, naast spreekavonden, jaarlijks activiteiten
die gericht zijn op het ontmoeten van elkaar.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden geïnformeerd via gesprekken,
de schoolapp, de digitale nieuwsbrief, de website, social media en per e-mail.

Klachtenregeling
Met uw klacht kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Algemene klachten kunnen ook
doorgegeven worden aan de directie of vertrouwenspersoon. Voor een klacht die niet direct opgelost
kan worden, heeft de schoolvereniging een klachtenprocedure ingesteld.

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

4.2

Medezeggenschapsraad
Activiteitencommissie
Hulpouders
Overblijfouders

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 € 60,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

•

Zwemles

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Extra bijdrage schoolkamp €85,00 en zwem/gymvervoer €13,50

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt, ook als ouders de vrijwillige
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

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.
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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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Per telefoon of e-mail.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Digitaal en op papier via de directeur.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten van de toetsen worden halfjaarlijks geanalyseerd. Vervolgens worden doelen
gesteld welke d.m.v. van groepsplannen getracht de doelen te rerealiseren

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
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.

16

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.
De Bavinckschool scoort al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde. We blijven goede resultaten
nastreven en zijn tegelijkertijd gericht om het goede pedagogisch klimaat. We zijn er van overtuigd dat
een goede sfeer op school de belangrijkste voorwaarde is voor goede leerresultaten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,3%

Bavinckschool

94,5%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
59,4%

Bavinckschool

57,0%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (45,5%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Leerlingen in groep 8 krijgen doorgaans in november een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs.
Dit advies is tot stand gekomen vanuit ons Leerlingvolgsysteem, de Entreetoets in groep 7 en het
advies van de leerkrachten van de bovenbouw. Een weloverwogen advies dus.
Na gesprekken met ouders en leerlingen krijgen de leerlingen een definitief advies. Dit is vrijwel altijd
naar tevredenheid van ouders en de leerling. Bij twijfel kan de uitslag van de Centrale Eindtoets nog
bepalend zijn voor het definitieve advies.
Zoals u ziet blijven de meeste leerlingen op het niveau van hun schooladvies. Dit geeft dus aan dat de
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school reële schooladviezen geeft.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

4,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t

14,3%

vmbo-(g)t

19,0%

vmbo-(g)t / havo

23,8%

havo

14,3%

havo / vwo

9,5%

vwo

14,3%

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
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Respect

Welbevinden

De Bavinckschool is een erkende Kanjerschool. Dit betekent dat al onze meesters en juffen
gecertificeerd kanjertrainer zijn en dus ook Kanjertraining geven in de groep. De Kanjertraining helpt
kinderen om steviger in hun schoenen te staan en bewust te worden van hun eigen gedrag en keuzes.
De kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Hierdoor voelen kinderen zich veilig. Uit
onderzoek is gebleken dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen
concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Ook onze leerlingen geven dit jaarlijks aan.
Zie ook: www.kanjertraining.nl
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Voor de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van observatiesysteem Kijk!
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt twee keer per jaar de Kanjervragenlijst afgenomen.
Jaarlijks wordt de vragenlijst Sociale Veiligheid afgenomen in de hoogste groepen. Kinderen geven
hierbij aan hoe veilig zij zich voelen op school en hoe zij het klimaat op school ervaren.
In groep 7 wordt aan de hele groep een weerbaarheidstraining gegeven van 10 lessen via De Boei
(maatschappelijk werk)
De groepen 2 en 7 worden jaarlijks gescreend door de GGD
Bij de opening van het schooljaar met de leerlingen zijn er jaarlijks activiteiten met alle kinderen van de
school die gericht zijn op welbevinden en omgaan met elkaar. Zie bijvoorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=zolZOgZskUo
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6

Schooltijden en opvang

Vanaf maart 2022 maken we gebruik van een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen van 8:30 14:15 uur naar school gaan en op school lunchen. Op woensdag en vrijdag zijn de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 's middags vrij. De kinderen zijn dan om 12:15 uur uit.
Dit is een pilot i.v.m. onze tijdelijke huisvesting in een ander gebouw. In het najaar van 2022 zullen we
onder ouders en leerkrachten peilen of we met dit rooster verder willen werken.
De school maakt voor de opvang voor en na schooltijd gebruik van het makelaarsmodel. Dat betekent
dat er een overeenkomst is gesloten met een organisatie welke de buitenschoolse opvang verzorgd. Dit
is Keet&Koters. www.keetenkoters.nl

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Donderdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:15

- 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: Groepen 1 t/m 4 's middags vrij
Vrijdag: Groepen 1 t/m 4 's middags vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang

20

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

05 maart 2023

Meivakantie

22 april 2023

07 mei 2023

Zomervakantie

08 juli 2023

20 augustus 2023
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