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

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

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

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

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc

Voorwoord
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Contactgegevens

Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc
Le Bourgetstraat 21
5042TG Tilburg

 0134673785
 http://bsjeannedarc.nl/
 bs.jeannedarc@xpectprimair.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Jopie de Bruin jopie.debruin@xpectprimair.nl

Registerdirecteur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

117

2020-2021

Het aantal kinderen schommelt licht maar is de laatste 10 jaren redelijk stabiel. Van 2015 tot en met 
2017 was er een taalschool verbonden aan de school. Een voorziening voor nieuwkomers. Daardoor was 
er tijdelijk een stijging van het leerlingenaantal. We zijn gewisseld van partner in Kinderdagopvang in 
augustus 2020. Daardoor is er een tijdelijke stagnering in de toestroom van jonge kinderen geweest en 
verwachten we aan het begin van schooljaar 2020-2021 een lichte daling. We willen doorgroeien naar 
een maximaal leerlingenaantal van 200 kinderen.

Het aanbod van 0-6 jaar wordt gerealiseerd in samenwerking met GGD-R-Newt en kinderopvang. 

We starten in augustus 2021 met de voorbereidingen voor een aanbod van 10-14 jaar in samenwerking 
met het Voortgezet Onderwijs en jongerenwerk. Het streven is dit in het augustus 2022 te realiseren. 
We verwachten dat de Community School voor 0-14 jaar in schooljaar 2022-2023 helemaal in werking is.

Schoolbestuur

Stichting Xpect Primair
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 7.451
 http://www.xpectprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs  PO 30-04.

3

mailto://jopie.debruin@xpectprimair.nl
http://www.xpectprimair.nl/


Kenmerken van de school

Community School

Mensen zien groeienJenaplanbasisschool

Taal/lezen Wereldwijs

Missie en visie

Missie en visie van de school

We willen Mensen Zien Groeien!

Dat vraagt een school die voorbij de opdracht van een school gaat, een Community.

Dat vraagt een school waar pedagogische tact de norm is en grote kennis over leerprocessen gewoon. 

Dat vraagt een school die is ingericht om te ontdekken en leren. 

Dat vraagt een school waar ouders en stamgroepleiders overtuigd zijn van de talenten en 
ontwikkelmogelijkheden van kinderen en alles doen om de kinderen daarbij te ondersteunen.

Dat vraagt een school waar de kernpartners vanuit gemeente, kinderopvang, jongerenwerk, 
gezondheid, bibliotheek en taalspecialisten samenwerken om een juist aanbod neer te zetten

Dat vraagt passie van alle betrokkenen om de Community school wezenlijk te laten bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen

It takes a community to raise a child!

1.2 Missie en visie

Identiteit

De signatuur is Rooms Katholiek. We hebben respect voor alle levensovertuigingen. Er is ruimte om 
feestdagen te vieren vanuit diverse culturen en geloven.
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Het jenaplanonderwijs is in ontwikkeling. Het is belangrijk voor het zelfbewustzijn van kinderen dat zij 
hun talenten optimaal ontdekken en ontwikkelen. Het talent verzilveren. We werken hard aan goede 
resultaten. Samen met de ouders zoeken we naar de juiste weg om de kinderen te ondersteunen bij hun 
ontwikkeling. Dit alles in een veilig schoolklimaat waar ieders uniciteit gewaardeerd en gerespecteerd 
wordt. 

We werken in tweejarige stamgroepen. Het samenwerken in groepen van meerdere leeftijden is erg 
verrijkend voor alle kinderen. Leren van en met elkaar, samen delen en vieren.

We omarmen de pedagogische/didactische werkwijze vanuit Reggio Emilia en organiseren de culturele 
vakken steeds meer als ateliers waar kinderen kunnen ontdekken en experimenteren.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

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

taal

rekenen

Kinderen komen tot leren als zij zich veilig voelen. Een goed en warm contact tussen de 
stamgroepleider en het kind  is de kern van ons onderwijs. Ouders worden betrokken bij de 
ontwikkeling van het kind. In de driehoek kind-ouder-stamgroepleider ontstaat de mogelijkheid tot 
werkelijk zien van het kind en groeien.

Kinderen worden in groep 1/2 geprikkeld en gestimuleerd om de vaardigheden die nodig zijn voor lezen 
en rekenen te ontwikkelen. Ook in groep 1/2 ligt de prioriteit bij lezen/woordenschat en het leren van 
schooltaal en routines. In de ochtend differentiëren we voor de jongste kleuters om de opstap naar de 
basisschool goed te maken. In een kleinere groep krijgen zij gerichter aanbod. We werken hierin samen 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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met de kinderopvang organisatie Human Kind die in het gebouw zit en Peuterwerk en BSO verzorgt. Al 
het aanbod dat wij doen, doen we in een contextrijke omgeving (thema's) met veel natuurlijke 
materialen. 

In de middag differentiëren we voor de oudste kleuters. Kinderen die een extra taalbad nodig hebben 
krijgen in een kleinere groep specifiek en intensief aanbod. Deze werkwijze trekken we door naar groep 
3/4. Het aanbod in de Taaltuin is een verlenging van het werken met taal in de stamgroep in de vorm 
van pre-teaching en re-teaching. 

De kleinere groep die in de stamgroep blijft speelt en leert in een stimulerende omgeving waar 
talentontwikkeling, experimenteren en onderzoeken centraal staan. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In het  schooljaar 2021-2022 wordt opnieuw stevig ingezet op lezen en woordenschat. 

De effecten van de inspanningen van 2020-2021 op lezen, woordenschat en de basisvaardigheden van 
rekenen zijn zichtbaar in de resultaten. Lezen en woordenschat trekken we door. Voor rekenen gaan we 
ons oriënteren op het aanbod voor toegepast rekenen.  

We gaan de subsidie van het rijk die iedere school krijgt om de effecten van Corona te bestrijden (NPO) 

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

Lezen
5 uur 5 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 2 uur 1 u 30 min

Taal
5 u 15 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
4 uur 4 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 1 u 30 min 2 u 30 min 3 uur 2 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 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
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

zelfstandig werken
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 3 uur 2 uur 

schrijven
2 u 45 min 1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min

studievaardigheden
30 min 1 uur 

Verrijking 
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 
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inzetten op uitbreiden schooltijd met 2 uren per week, extra ondersteuning op de basisvaardigheden 
voor de kinderen die dit nodig hebben, verrijken van het aanbod en investeren op het ondersteunen van 
ouders bij de begeleiding van hun kinderen. Dat is wat nodig is gebleken in het schooljaar 2020-2021 
toen we met twee lockdowns en regelmatige terugkeer van quarantaine situaties voor gezinnen of 
soms zelfs hele groepen werden geconfronteerd. 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Atelier voor beeldende vorming
• Atelier voor muzische vorming
• Theater
• Techniektorens voor iedere stamgroep
• Laptops vanaf groep 3

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang en Meet & Play. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het 
gebouw van de school. Met Human Kind peuteropvang en BSO.

Gezelligheid en veiligheid staan centraal bij de peuteropvang. Alle ruimte voor het eigen proces van een 
kind. Kinderen helpen om zich thuis te voelen op een andere plek dan thuis, zonder mama in de directe 
omgeving is een kunst apart. Daar heb je liefdevolle, begripvolle en warme pedagogisch medewerkers 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

We hebben vaste vervanging op school voor zieke collega's. De kinderen zien een bekend gezicht voor 
de groep als de eigen stamgroepleider ziek is. De invaller kent de kinderen en is bekend met de 
werkwijze van de school. Inval is snel geregeld.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Drama Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Tekenen

Alle stamgroepleiders hebben dit schooljaar hun Post-HBO opleiding tot jenaplanleerkracht met goed 
gevolg afgerond. Dat legt een krachtig fundament voor het werken volgens de jenaplanprincipes. De 
nadrukkelijke koppeling van pedagogiek en didactiek is de sleutel van veranderen.  De samenstelling 
van het team en de kwaliteiten van de teamleden maakt dat een rijk aanbod mogelijk is op het gebied 
van beeldende vorming, muziek, bewegen, techniek, ICT. Daarnaast voegen we dit schooljaar de 
expertise van hoogbegaafdheid toe aan het team. Het basisaanbod van de kernvakken rekenen, taal, 
schrijven staat centraal in het dagelijks handelen van de stamgroepleider evenals het ontwikkelen van 
talenten en kinderen leren zelf verantwoordelijkheid en sturing te nemen op hun  leerproces.
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voor nodig. Als kinderen eenmaal gewend zijn kunnen zij zich heerlijk ontwikkelen, samen met andere 
kinderen.

We zien het belang van een vroege ondersteuning van ouders en hun kinderen. Ouders van jonge 
kinderen geven in interviews aan dat zij het prettig vinden om regelmatig onder begeleiding bij elkaar 
te komen om het gesprek over de opvoeding van hun kind te voeren.  Daarom zijn we in samenwerking 
met gemeente, GGD, kinderopvang en R-Newt alternatieven naast kinderdagopvang aan het 
ontwikkelen. Denk daarbij aan activiteiten waar ouders en kinderen samen aan deel kunnen nemen. 
Een vroege ondersteuning werkt preventief om kinderen de opstap naar de basisschool goed te laten 
maken. Het aanbod is er op gericht ouders inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind en hen 
suggesties te geven om hun kind maximaal te ondersteunen. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd 
om al jong de omgeving te verkennen en talenten te ontwikkelen in de veilige aanwezigheid van hun 
ouders.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

We hebben een duidelijk ontwikkelplan waarbij we de kwaliteitscyclus signaleren-duiden-plan maken-
uitvoeren/evalueren hanteren. Leren zichtbaar maken is daarbij onze leidraad. We werken systematisch 
aan het aanscherpen van ons onderwijs, kijken daarbij goed naar de opbrengsten en de talenten, 
potentieel en veerkracht van de kinderen. Ouders zijn Educatief partner. In de schoolplanperiode 2015-
2019 werken we aan het afstemmen van het onderwijs waardoor er een duidelijke lijn is op inhoud en 
meta-cognitieve vaardigheden. In het schoolplan 2020-2024 zal de focus vooral liggen op taal en 
leesbevordering. Het team professionaliseert zich op het jenaplanconcept en op lezen/woordenschat. 

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.

We bereiken onze doelen doordat we de ambities vastleggen in ambitiekaarten. De vertaling naar de 
dagdagelijkse praktijk leggen we vast in kwaliteitskaarten. We stellen jaarlijks een actieplan op waarin 
we vastleggen welke stap van de doelen we gaan realiseren. Aan het einde van het kalenderjaar 
evalueren we deze. 

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.

In 2020 is het ondersteuningsprofiel van de school vastgesteld door het bevoegd gezag van Xpect 
primair.

De school gaat toewerken naar steeds meer inclusief onderwijs. Zoveel als mogelijk kinderen krijgen in 
de eigen school de begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben. Indien nodig wordt expertise 
naar de school toegehaald om dit te realiseren.  Een fasering van wat al gerealiseerd is en wat nog te 
doen staat is duidelijk in het plan opgenomen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 6

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 16

Rekenspecialist -

Remedial teacher 5

Specialist hoogbegaafdheid 6

schoolconsulent 1

School-Maatschappeljk werker 1

jeugdverpleegkundige 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Om kinderen goed sociaal gedrag aan te leren hanteren we de gesprekskring. Dagelijkse situaties 
worden besproken en de kinderen denken samen met de stamgroepleider na over hoe dingen lopen, 
waarom zij zo lopen en wat er anders kan. 

Kinderen uit groep 7/8 nemen deel aan het project "Dramataal".
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Als de sociale situatie in een groep er om vraagt maken we gebruik van trainingen op maat om de sfeer 
te verbeteren zoals Rots & Water.

Zowel de gesprekskringen als projecten zijn gericht op het versterken van sociale vaardigheden en 
weerbaarheid en dus voorkomen van pesten.

Een jenaplanschool is een school waar je leert samenleven.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien!.

De stamgroepleiders vullen 2 maal per jaar de observatielijsten in van ZIEN!.

Daarnaast vullen de kinderen van groep 5 tot en met 8 de leerlingvragenlijsten in van dit volgsysteem.

Op basis van de resultaten van ZIEN! maken we 2 maal per jaar een analyse.

Om kinderen veilig de overstap van het PO naar het VO te laten maken bieden we in groep 8 het 
school-loopbaan-traject aan en het project MATTIES in samenwerking met Contour de Twern. Kinderen 
verkennen het VO in al zijn facetten en bespreken wat zij nodig hebben om de stap goed te kunnen 
maken. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Ronald Heidanus ronald.heidanus@xpectprimair.nl

vertrouwenspersoon Ronald Heidanus ronald.heidanus@xpectprimair.nl
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Klachtenregeling

• Interne procedure bij klachten

       Ouders kunnen zich met klachten altijd wenden tot de stamgroepleider van hun kind. Als zij daar 
onvoldoende gehoor vinden kunnen zij terecht bij de directeur van de school. Deze zal in samenspraak 
met ouders en leerkracht de klacht in behandeling nemen. Mochten ouders hier niet tevreden over zijn 
dan kunnen zij zich wenden tot het college van bestuur van de Stichting Xpect Primair.

• Gegevens schoolbestuur 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Xpect Primair. Xpect Primair bestuurt in Tilburg 25 
basisscholen waar dagelijks ruim 7600 leerlingen onderwijs volgen. De stichting telt ruim 750 
werknemers. Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website 
www.xpectprimair.nl  De bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen. Het 
Bestuursbureau is gehuisvest aan de J. Asselbergsweg 38 te Tilburg.  Contactgegevens: Stichting 
Xpect Primair Postbus 6028 5002 AA Tilburg T: 013 – 4648230  E: bestuur@xpectprimair.nl  W: 
www.xpectprimair.nl 

Wet- en regelgeving 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Drie keer per jaar vindt er een drie-gesprek plaats tussen kind-ouder-stamgroepleider. In dit gesprek 
staat de ontwikkeling van het kind centraal evenals de vraag wat ouders en stamgroepleider kunnen 
doen om het kind hierbij te ondersteunen. In oktober is er een ontwikkelgesprek, in maart en juni 
worden de resultaten van toetsen besproken. Voorafgaand aan het driegesprek in maart en juni is er 
een rapportage. Ouders en kinderen bespreken deze vooraf met elkaar en denken samen na over wat 
zij vooral in het gesprek met de stamgroepleider aan de orde willen stellen.

Er is altijd mogelijkheid om met elkaar nader in gesprek te gaan als de situatie dit vraagt. het initiatief 
hiervoor kan bij het kind, de ouder of de stamgroepleider liggen.

Ouders worden geïnformeerd over algemene zaken de school betreffende via een maandelijkse 
nieuwsbrief en de schoolapp.

Ouders en school gaan met elkaar een verbintenis aan om kinderen optimaal te helpen met hun 
ontwikkeling. We werken met een school-overeenkomst, het Educatief Partnerschap. Het is een 
document met afspraken tussen school en ouders waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten van ouders en school worden omschreven. Het document is opgenomen in het 
aanmeldformulier. Beide ouders ondertekenen dit.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Voor onderstaande praktische onderwerpen en regelingen zijn binnen de stichting afspraken 
gemaakt die gelden voor alle scholen van Xpect Primair. Actuele informatie over deze 
onderwerpen vindt u op de website van de stichting www.xpectprimair.nl Op aanvraag is een 
papieren versie van onderstaande documenten te verkrijgen bij de directie van de school.  

• - pesten 
• - informatieplicht aan gescheiden ouders, verzorgers 
• - leerplicht en verlof 
• - toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 
• - seksueel misbruik 
• - medisch handelen 
• - kledingvoorschriften 
• - dyslexie 
• - beleid sponsoring 
• - privacy beleid 
• - klachtenregeling 

Privacy, hoe we omgaan met persoonsgegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het Informatiebeveiliging en 
Privacybeleid(IBP)van het schoolbestuur, waaronder het privacyreglement,is beschreven hoe de school 
omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.De GMR heeft 
ingestemd met hetIBP.Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren 
en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens 
ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en 
ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden 
er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, 
zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons 
digitaleadministratiesysteemParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is 
beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de 
uitvoering van hun werkzaamheden. Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. 
Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld 
een leerling te identificeren als die inlogt.  Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 
over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als 
wij daar toestemming voor geven. De afspraken hierover worden vastgelegd in een 
verwerkersovereenkomstDaarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe 
partijen, denkdaarbij aan de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van onderwijs.Als voor de 
uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze 
partijen gegevens te mogen uitwisselen.  Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om 
toestemming voor het gebruik van foto-en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met 
andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om 
deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding.  De school 
vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de 
school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via 
sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Heeft u vragen of klachten met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit kenbaar maken via een mail aan de 
schoolleiding.  Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en hier binnen een maand op reageren. 
Meestal kunnen wij vragen binnen een maand beantwoorden, wanneer dat nietlukt,krijgt u hiervan 
binnen een maand bericht. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Feestweek einde schooljaar

• Traktatie bij avond vierdaagse

• Kerst

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
• Meedenk-avonden

Ouderraad

Ouders uit de ouderraad helpen bij feestelijke en bijzondere activiteiten en helpen mee bij het 
begeleiden van uitstapjes. Het aantal leden in de ouderraad is 4. Deze ouders schakelen andere ouders 
in bij activiteiten.

Medezeggenschapsraad

Er zitten 3 ouders in de medezeggenschapsraad. Zij denken mee over het beleid van de school. De MR 
kenmerkt zich door een pro-actieve houding.

Meedenk-avonden

Een of enkele keren per jaar wordt er een meedenkavond georganiseerd. Het betreft onderwerpen 
waar we ons aan het oriënteren zijn op mogelijkheden tot ontwikkeling. De mening van ouders van 
kinderen onze school is daarbij van groot belang.

Overblijven

Het overblijven wordt georganiseerd door ouders. Zij ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding.

willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl. 
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• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Schoolkamp; aan ouders van kinderen uit groep 7/8 wordt een extra bijdrage van € 50,- gevraagd om 
het schoolkamp te bekostigen.

Overblijven; ouders betalen een onkostenvergoeding per keer. De kosten bedragen €1,10 per keer. Als 
ouders een abonnement nemen is de bijdrage €1,00.  Ouders kunnen per deelname, per kwartaal of per 
jaar betalen.

De ouderbijdrage wordt ingezet om activiteiten te bekostigen die niet in de schoolbegroting vanuit de 
financiering van de overheid zijn opgenomen. De bijdrage is vrijwillig en komt geheel ten goede aan de 
kinderen.

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.

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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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Verlof / ziek 

Leerlingen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op hun vijfde verjaardag. Vanaf 
die datum is het niet mogelijk om extra vrije dagen te verlenen. In bijzondere gevallen kunt u een 
schriftelijke aanvraag indienen bij de directie. De school houdt zich aan de regels die het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente Tilburg en Stichting Xpect Primair hebben opgesteld 
en wijkt niet van deze regels af. Wij verzoeken u van te voren geplande bezoeken aan huisarts, tandarts 
en specialist graag bij voorkeur buiten de schooluren afspreken. 

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven; uiterlijk ’s ochtends voor 8:30 
uur. Dit kan telefonisch (013-4673785) of via onze website (bs.jeannedarc.nl via ‘ziek of wat later’).   

Niet geoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg.   

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
In bijzondere gevallen kunnen wij van het normale lesrooster afwijken. Wilt u van het lesrooster 
afwijken, dan kunt u bij de directie 10 dagen van te voren schriftelijk verlof aanvragen. Voor formulieren 
voor de verlofaanvraag kunt u bij de administratie terecht. Wij houden ons op school aan de richtlijnen 
voor verlof zoals de gemeente Tilburg die in wetgeving heeft vastgesteld.  Verzuim dat niet is 
aangevraagd, ongeoorloofd verzuim na een afgewezen verzoek en verzuim zonder mededeling van 
ziekte wordt doorgezet naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De school werkt met een nulmeting voor de kernvaardigheden lezen, spelling, rekenen. Deze wordt in 
september-januari-juni afgenomen. Daarnaast worden tussenresultaten van de kernvakken taal- en 
rekenen voor kleuters, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde gemeten met 
toetsen van het leerlingvolgsysteem van BOOM.  Momenteel zitten we in een overgangsfase van CITO 
LVS naar BOOM. Vooralsnog  worden de toetsen 2 keer per jaar afgenomen. We werken er naar toe om 
1 keer per jaar een nulmeting te doen en 1 keer per jaar een BOOM toetsing. Na iedere toetsing wordt 
er een schoolanalyse gemaakt. De resultaten van de toetsen worden gelegd naast de resultaten van de 
methode-gebonden toetsen en de nulmeting. De leerkracht analyseert de gegevens en bespreekt deze 
met de intern begeleider. Na iedere toets-ronde wordt de ondersteuningsbehoefte van de kinderen in 
kaart gebracht en verwerkt in de planning van de lessen. 

In groep 7 wordt de Adaptieve Digitale Intelligentie Test (ADIT) afgenomen en gelegd naast de BOOM 
toetsing om een indicatie te krijgen voor de uitstroom naar het Voortgezet 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.

5 Ontwikkeling en resultaten
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In 2020-2021 is er weer een eindtoets afgenomen. Alle kinderen zijn geplaatst conform het advies van 
de school waarbij we ook dit jaar weer uit zijn gegaan van de potentie die we zien bij kinderen. 

We hebben op het landelijk gemiddelde gescoord. Dit is in lijn met de resultaten in eerdere schooljaren. 
In enkele gevallen hebben we hoger geadviseerd dan de resultaten van de eindtoets lieten zien omdat 
we geloven in de potentie van deze kinderen. In 1 geval hebben we lager geadviseerd dan de score van 
de eindtoets. In overleg met kind en ouder hebben we het advies niet bijgesteld. In alle gevallen 
kunnen  ouders en kind zich vinden in de gegeven adviezen.

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.

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)

Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc
94,0%

91,1%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc
41,9%

47,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (33,9%)

Vergelijkbare scholen

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-b 13,3%

vmbo-k 13,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 6,7%

We gaan uit van de potentie en veerkracht van kinderen en baseren het schooladvies op resultaten én 
observaties van de leerkrachten.

Het advies wordt opgesteld door de leerkrachten van 5/6, 7/8, de ib-er en de directeur. Indien nodig 
wordt aanvullend advies gevraagd van externen. 
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vmbo-(g)t 6,7%

vmbo-(g)t / havo 13,3%

havo 26,7%

havo / vwo 20,0%

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.

Zorg goed voor het andere

Zorg goed voor de anderZorg goed voor jezelf

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kinderen ontwikkelen zich goed in een veilige omgeving waarin zij gezien en gerespecteerd worden. 
Hier staan wij voor en hier gaan wij voor.

We voeren regelmatig kindgesprekken. We spreken positieve verwachtingen uit naar kinderen. We gaan 
er van uit dat bij een leerproces hoort dat je fouten maakt. We helpen kinderen na te denken over het 
proces en hoe zij kunnen leren van deze situaties. Pedagogiek en didactiek zijn sterk met elkaar 
verbonden. 

We koppelen de resultaten van de leervakken (Cito-toetsen) aan de sociale opbrengsten (ZIEN en KIJK). 
Vanuit de analyse maken we een plan van aanpak. De methode Leefstijl wordt daarbij als bronnenboek 
gebruikt.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Human kind,; BSO de Arc, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Tussen de middag is opvang op school mogelijk. Opvang is mogelijk voorpeuters en de voor- en 
naschoolse opvang. Tijdens vrije dagen en vakantie is de BSO open. De medewerkers van Human Kind 
werken nauw samen met de stamgroepleiders van de school waardoor een doorgaande lijn en 
gezamenlijke aanpak gericht op groei en ontwikkeling gewaarborgd is. 

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 17:00 17:00 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 12:15 - 12:15 12:15 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 12:15 - 12:15 12:15 - 18:30

Maandag: Peuterwerk van 8.:5-13:45
Dinsdag: Peuterwerk van 8:15-13:45
Woensdag: Peuterwerk van 8:15-13:45
Donderdag: Peuterwerk van 8:15-13:45
Vrijdag: Peuterwerk van 8:15-13:45
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 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)

Leerkrachten maandag, dinsdag, donderdag 15.00

Interne begeleider woensdag 8.30

Directie Hele week m.u.v. dinsdag 8.30

Schoolmaatschappelijk werker woensdag 8.30

De leerkrachten zijn op alle dagen na schooltijd te spreken voor ouders. Als u er zeker van wilt zij ook 
tijd hebben, adviseren wij om een afspraak te maken. Bij aanvang van de schooltijd willen de 
leerkrachten hun aandacht geven aan de kinderen die binnenkomen. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Human Kind; BSO de Arc, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

In september 2021 start er een BSO van Human Kind in het schoolgebouw. 

Kinderen van 4-13 jaar kunnen voor schooltijd terecht vanaf 7.30 uur. Na schooltijd kunnen zij blijven tot 
18.30 uur. 

U kunt informatie krijgen of uw kind aanmelden voor BSO via telefoonnummer 073-7119400 en/of 
emailadres regiomiddenbrabant@humankind.nl

U kunt natuurlijk ook altijd even binnenlopen bij de school.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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De interne begeleider is op meerdere dagen op school. U kunt een afspraak met hem maken via de 
leerkracht.  Op woensdag kunt u even bij hem binnenlopen. 

Met de directeur kunt u telefonisch of persoonlijk een afspraak maken. U kunt haar ook dagelijks 
aanspreken bij aanvang af afsluiting van de schooldag met uitzondering van dinsdag.

De schoolmaatschappelijk werker is op woensdag aanwezig. Gesprekken met haar zijn op afspraak.
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