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Voorwoord
Een goede communicatie tussen onze ouders en de school vinden wij 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 de 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 wij daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we onszelf onderscheiden ten opzichte 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 betrokkenheid van ouders bij de school en de
manier 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 Obs de Vierambacht,
Stefan van der Weiden
directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Vierambacht
Nozemanstraat 75
3023TM Rotterdam
 0104771883
 http://www.devierambacht.nl
 directie@devierambacht.nl
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Extra locaties
De Jagerstraat
De Jagerstraat 22
3022VP Rotterdam
 010-4771883

Schoolbestuur
Stichting BOOR
Aantal scholen: 95
Aantal leerlingen: 30.061
 http://www.stichtingboor.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Stefan van der Weiden

s.vanderweiden@devierambacht.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

396

2020-2021

De Vierambacht is een basisschool met 2 locaties. De school ligt in de wijk Het Nieuwe Westen in
verschillende postcodegebieden, maar beide vestigingen liggen op loopafstand van elkaar. Op de
locatie aan de Nozemanstraat bevinden zich de groepen 1 t/m 7 en op de locatie aan De Jagerstraat de
groep 1 t/m 8. In totaal hebben we 5 kleuterklassen en richten we ons op persoonlijke aandacht voor elk
kind. Voor een rondleiding op één van de locaties vragen wij u een afspraak maken door te bellen naar
010-4771883 of een mail te sturen: directie@devierambacht.nl.

3

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Leren is maatwerk

Leren samenwerken

Leren eigen regie nemen

Leren wereldburger worden

Missie en visie
Onze Missie: De Vierambacht staat voor Kwaliteitsonderwijs in een wereldbuurt!
Onze Visie:
Wij gaan niet uit van de klas, het lokaal of de gemiddelde leerling……wij gaan uit van jou! Op onze
school staat de leerling echt centraal. Elke leerling is uniek met eigen talenten en ambities. Daarom
personaliseren we het onderwijs. Dit betekent dat we ons richten op de persoonlijke ambities en
talenten van elke leerling.
De leerling mag het onderwijsaanbod mede vormgeven. Leerlingen leren om te leren, om keuzes te
maken en zich bewust te zijn van hun dromen en mogelijkheden. Wij zien gepersonaliseerd onderwijs
als een vorm van onderwijs waarbij leerkrachten de leerlingen intensief begeleiden, uitdagen en
stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen werken in hun eigen tempo en op eigen
wijze aan leerdoelen, passend bij hun eigen niveau. Per vak of onderdeel krijgt de leerling
een aangepast programma aangeboden voor herhaling, verdieping of verrijking.
Betrokkenheid van de leerling is erg belangrijk. De leerling brengt samen met de leerkracht zijn/haar
leerbehoefte in beeld en werkt hieraan onder begeleiding van de leerkracht. Dit betekent dat de
leerling met hulp van de leerkracht zijn eigen leerlijn uitzet en hulpbronnen inzet om tot leren te
komen. De leerkrachten coachen de leerling op dit leerproces, zodat zij groeien in hun ontwikkeling.
De leerling en leerkracht zijn, ieder met een eigen rol, samen verantwoordelijk voor het leerproces.

Identiteit
Wij zijn een openbare school. Dit betekent dat op onze school ieder kind welkom is, ongeacht zijn of
haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons
op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging. We
besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor
een bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere
leerkracht. Dit doen we door aandacht te besteden aan de volgende kernwaarden
Onze Kernwaardes
1. Vertrouwen
2. Veiligheid
3. Verantwoordelijkheid
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4. Waardering
Leidend in onze identiteit zijn de Nederlandse Grondwet, de Universele Rechten van de Mens en het
Verdrag van de Rechten van het Kind. Concreet betekent dit dat we ons sterk maken voor maximale
talentontplooiing van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of
levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan
ook. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gelijke kansen krijgt, en dat niemand aan de zijlijn hoeft te
staan.
De uitgangspunten in onze basishouding zijn dan ook:
1. respect: in woorden, gedrag en kleding zijn wij respectvol
2. dialoog: in ons veilige klimaat is alles bespreekbaar, en zoeken we samen naar een manier om verder
te komen.
3. participatie: actieve deelname van zowel leerkrachten, ouders en kinderen bevordert de kwaliteit van
ons onderwijs
4. vrijheid en verantwoordelijkheid: vrijheid geeft rechten, bijvoorbeeld om eigen beslissingen te
maken, maar ook plichten; deelname is niet vrijblijvend.

5

2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op De Vierambacht wordt gewerkt binnen het leerstof-jaarklassenmodel: iedere leerjaar heeft een
vastgesteld pakket aan leerstofinhouden en doelen, waarbinnen we gedifferentieerd werken. Zo
komen we tegemoet aan de specifieke behoeften van minimaal drie groepen leerlingen: kinderen die
zich ontwikkelen volgens de brede norm die gangbaar is, kinderen die meer uitdaging aankunnen en
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
We gaan nog een stapje verder voor leerlingen die sneller door de leerstof kunnen. Als leerlingen de
doelen binnen het leerjaar gemakkelijk eigen maken en de verrijkingsstof goed aankunnen, dan
personaliseren we het aanbod. Deze groep leerlingen stelt samen met de leerkracht een persoonlijke
lijst met doelen samen uit bijvoorbeeld een hoger leerjaar.
Voor het primair onderwijs zijn er zogenaamde kerndoelen vastgesteld. Deze kerndoelen beschrijven
wat leerlingen op de basisscholen ten minste moeten leren. De doelen komen aan bod in onze lessen
Nederlandse taal, Rekenen en Wiskunde, lezen en Wereldoriëntatie. Daarnaast blijft er ook nog ruimte
over voor het aanbieden van extra leerstof.
Kunt, cultuur, theater, muziek en Sport
Door kinderen meer mee te geven waarmee ze zich kunnen uitdrukken, zichzelf kunnen ontdekken,
zich kunnen ontwikkelen, op een andere manier kunnen communiceren en een positief zelfbeeld
ontwikkelen, geven we vorm aan onze visie dat een kind zich alleen maar goed kan ontwikkelen als
hij/zij op alle gebieden de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Jaarlijks staat kunst en cultuur als thema
centraal en komen afwisselend beeldende vorming, toneel, dans en muziek aan bod.
- Muziek o.l.v. de SKVR voor groep 1 t/m 4. De groepen 5 en 6 leren een instrument te bespelen.
- Onze gymlessen worden gegeven door vakdocenten van LekkerFit!
- De groepen 1 t/m 4 krijgen les van docenten van de Theaterschool
- Kunstlessen, Atelier Punt 5 biedt lessen aan onder en buiten de les gebonden tijd
Engels in groep 1 t/m 8
Wie de Engelse taal beheerst, kan zich overal ter wereld verstaanbaar maken.Kinderen kunnen vrij
gemakkelijk een tweede taal aanleren. Door gebruik te maken van de taalontvankelijkheid van jonge
kinderen, kunnen zij de taal "natuurlijk" verwerven. Geen stampen van woordjes, maar gewoon
spelenderwijs in de klas door middel van aansprekende activiteiten en uitdagend lesmateriaal. Wij
geven Engels in alle groepen.
Burgerschap: Project ‘Wereldburger worden!’
Onze school is aangesloten bij Stichting BOOR, het openbaar basisonderwijs in Rotterdam. Stichting
BOOR telt zo’n 60 basisscholen en op al die scholen geven leerkrachten in hun onderwijs ook aandacht
aan de diverse levensbeschouwingen en godsdiensten. Zo bereiden de leerkrachten hun leerlingen voor
op hun plaats in onze samenleving. Op een aantal BOOR-scholen geven externe leerkrachten (op
verzoek van ouders) ook aparte lessen Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO en
HVO). Zo ook op onze school. In het project Wereldburger worden brengen we al die aparte lessen bij
elkaar.
Onze eigen leerkrachten en de GVO/HVO-leerkrachten gaan met elkaar samenwerken. Het is mogelijk
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om bij de directie bezwaar in te dienen tegen het volgen van de lessen HVO/GVO. U kunt hiervoor
contact opnemen met de directie. Wij hopen en verwachten dat alle leerlingen van groep 5 t/m 8
meedoen. Komend schooljaar starten we met de lessen in groep 5 en 6. Wij zijn ervan overtuigd, dat we
op deze manier onze leerlingen extra kansen en mogelijkheden bieden.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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-en vormingsgebieden worden in de kleutergroepen thematisch ingericht.
Leertijd is niet per uur aan te geven. Ontwikkeldoelen en leerdoelen worden in het thema op
verschillende manieren uitgewerkt in activiteiten en in spelvorm. De manieren waarop dit wordt
aangeboden past bij de ontwikkeling van het jonge kind.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

12 uur

12 uur

11 u 30 min

10 uur

10 uur

10 uur

7 uur

7 uur

7 uur

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

45 min

45 min

45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

2 u 15 min

2 uur

2 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs

7

Engelse taal
30 min

45 min

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Pauzes
Burgerschapsvorming
Eigen doelen werken
Verkeer

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de groep, kan de besteding per vakgebied verschillen van de
bovenstaande urentabel.

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

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
leerpleinen
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2.2

Het team

Naast een vast team van bevoegde leerkrachten en onderwijsondersteuners maken we voor diverse
vakken gebruik van vakleerkrachten. We zijn een LekkerFit! school en hebben hierdoor 2 vakdocenten
die lessen bewegingsonderwijs geven aan de groepen 3 t/m 8. De theaterlessen worden verzorgd door
docenten van de theaterschool aan het Hofplein. Deze lessen worden gegeven aan de groepen 1 t/m 4.
Ook voor muziek hebben we vakspecialisten. Deze musici geven Ieder Kind Een Instrument (IKEI). De
groepen 1 t/m 4 krijgen les in zingen, maat en ritme. De groepen 5 en 6 leren een instrument te
bespelen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Het verlof van het personeel vindt in principe plaats tijdens de schoolvakanties. Leerkrachten die recht
hebben op studieverlof (voor het behalen van een master) of op extra verlof i.v.m. verhuizen worden
zoveel mogelijk door vast personeel vervangen. In geval van ziekte of calamiteiten proberen we
collega's zoveel mogelijk met eigen personeel te vervangen. Als vervanging niet mogelijk is, wordt een
groep opgevangen door de onderwijsassistent of verdeeld over de andere groepen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de
school. Met Humankind en Rotterdamse peuterspeelzaal locatie De Vierambacht.
Als uw kind de overstap maakt van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basis school, zorgen
we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling en schriftelijk. Daarnaast ontvangen wij het
Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door
deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld
van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij
alvast wennen aan de groep 1. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat
er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het
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zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen
en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs). Het aanbod van de peuterspeelzaal en de groep 1 is
op elkaar afgestemd.
Per jaar hebben we thema’s die een periode van 3-4 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken
worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start
in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Groepssamenstelling: We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen
van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als
kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de leerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine
groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.
Het volgen van de ontwikkeling ; We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de
observatie- en registratiemethode KIJK. Dit doen we 3 x keer gedurende de kleuterperiode en
bespreken we met u tijdens de 10- minuten gesprekjes. Naast het gebruik van het observatiesysteem
observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons
leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt
en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.
Overgang naar groep 3: We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook
daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar
ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een
jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot
belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet
lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om
tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure

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
De Vierambacht heeft een hoog ambitieniveau. In 2019 heeft de inspectie tijdens een
verificatieonderzoek een volgedaan oordeel gegeven. Door het stellen van hoge doelen op zowel kind-,
groeps- als schoolniveau willen we ons de komende jaren door ontwikkelen tot een school waar met
name op het didactisch handelen en de zicht op zorg en ontwikkeling goed onderwijs wordt gegeven. In
voorgaande jaren lagen onze eindopbrengsten op of boven het niveau wat van onze populatie verwacht
mag worden. Wij hebben vertrouwen in onze leerkrachten en in onze leerlingen en leggen daarom onze
lat hoger. In de normering volgens de schoolweging vanuit de onderwijsinspectie ligt de
signaleringswaarde voor het percentage leerlingen wat op 1S/1F niveau functioneert op 45.5%. Onze
schoolambitie voor de eindtoets verhogen we naar het landelijk gemiddelde.
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Hoe bereiken we deze doelen?
Op basisschool De Vierambacht stellen we doelen op diverse niveaus. Zo werken we vanuit de centrale
BOOR ambitie aan het goede onderwijs. Dat doen we onder andere door minimaal 1 keer per jaar onze
leerkrachten te observeren en geregeld vreemde ogen mee te laten kijken, door opbrengstgesprekken
te voeren, door voor elk kind/klas/school doelen per jaar (en per dag) te stellen, de voortgang van onze
leerlingen vast te leggen en onze lessen hierop voor te bereiden. Onze teamgesprekken concentreren
zich rondom het vakmanschap en de ontwikkeling van leerlingen.
De rol van onze schoolleider richt zich op het sturen en monitoren van de doelen en de kwaliteit van ons
onderwijs; de rol van de IB-er richt zich op het sturen, monitoren, stimuleren en ondersteunen van de
leerkrachten gericht op de leerprocessen van leerlingen en de kwaliteit van het schoolteam en het
schoolteam richt zich op het uitvoeren van het goede onderwijs.
Het jaarplan wordt in gezamenlijkheid met het schoolteam gemaakt en de uitvoering van dit plan komt
terug in teamoverleggen en tijdens studiedagen. Het schoolplan wordt tijdens studiedagen besproken
met het team en de ambities in dit plan komen jaarlijks terug in het jaarplan. Jaarlijks maken we een
verbeteragenda (in het jaarplan) met enkele concrete verbeterdoelen om ons onderwijs verder te
ontwikkelen.
Op De Vierambacht is leren met en van elkaar een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse werken.
Leerlingen worden gevraagd om met en van elkaar te leren. Ook van leerkrachten leren met en van
elkaar in georganiseerde en informele overleggen.De Vierambacht heeft diverse expertteams die
bestaan uit diverse medewerkers. Deze teams richten zich o.a. op sociaal emotionele ontwikkeling,
ouderbetrokkenheid, gepersonaliseerd leren, didactisch- pedagogisch handelen, begrijpend lezen,
teambuilding en ICT. In deze actieteams gaan we op zoek naar hogere doelen. Wat kan beter en wat
moet blijven. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en hoe kunnen wij hierop aansluiten. Hoe kunnen we
ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind op schoolniveau. We delen de opgedane kennis met
het hele schoolteam.De expertteams maken een 90- dagenplan. Hierin staat beschreven de huidige
situatie, de gewenste eindsituatie na 90 dagen, het doel na 90 dagen. Het doel na 90 dagen en het
resultaat.
De tevredenheidsresultaten worden in het schoolteam besproken en de verbeteracties worden belegd
bij teamleden, die hierover rapporteren in de teamvergaderingen. We volgen op de voet of we
verbeteringen zien bij de nieuwe metingen. Ook bespreken we in het schoolteam de opmerkingen in de
open velden want we weten dat daar waardevolle verbetertips staan. Ook die verbeteractie worden
belegd in het schoolteam en we koppelen onze inspanning en resultaten terug naar leerlingen, ouders
en de MR.
Onze IB-er monitort en bewaakt samen met de leerkrachten dat elke leerling voldoende en op zijn
niveau leert. De IB-er is verantwoordelijk voor het opbrengstgesprek, waar de analyse en duiding van
de behaalde leerresultaten centraal staan. Taal en rekenen hebben hier een belangrijke rol, want dit zijn
belangrijke pijlers in ons onderwijs. We onderzoeken voortdurend welke leerstrategieën bij onze
leerlingen werken en we monitoren op de voortgang voor elk kind. Indien gewenst maken we een
ondersteuningsplan (OPP), zowel voor de leerling, die minder in staat is om de leerlijn te volgen, maar
ook voor de leerling, die meer uitdaging nodig heeft (meer-begaafde).
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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 Vierambacht is een gemengde basisschool in de wijk het Nieuwe Westen. Onze leerlingen en hun
ouders zijn een afspiegeling van de wijk. De wijk wordt bevolkt door ouders van vele nationaliteiten met
een grote verscheidenheid aan opleidingsniveaus, van analfabeet tot universiteit. Dit vertaalt zich ook
in een verscheidenheid van beroepsgroepen (o.a. architecten, communicatieondernemers,
kunstenaars, bakkers)Deze samenstelling geeft onze leerlingen en ouders op onze school de kans deze
verscheidenheid te ervaren.Het overgrote deel van onze populatie komt uit Delfshaven (97%), de
leerlingen komen vooral uit het Nieuwe Westen en Middelland. Het leerlingenaantal blijft stabiel, ook in
het meerjarenoverzicht van COS.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

8

Onderwijsassistent

20

Rekenspecialist

1

Specialist hoogbegaafdheid

1

Taalspecialist

1

Specialist gepersonaliseerd leren 2
Logopedie

2

School Maatschappelijk Werkster 2

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De school werkt met Leefstijl en hanteert een gedragsprotocol. Wij bieden intern sociaal
vaardigheidstrainingen aan op individueel niveau en op groepsniveau.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
BVPO.
Naast de jaarlijkse tevredenheidspeilingen onder de groepen 6,7 en 8 leerlingen wordt gemonitord
middels het programma ZIEN!

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Kok-Sey-Tjong

m.kokseytjong@devierambacht.nl

vertrouwenspersoon

Achliou

w.achloui@devierambacht.nl

vertrouwenspersoon

Koppenol

b.koppenol@devierambacht.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Als Obs De Vierambacht werken wij aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
met als doel het verbeteren en optimaliseren van het contact tussen ouders en school. Kernwaarden
voor ouderbetrokkenheid zijn: samenwerken, wederzijds respect, openheid, vertrouwen, samen
verantwoordelijk zijn, betrokkenheid, gelijkwaardigheid en inzet.
Om gericht invulling te geven aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is er een ouderbeleidsplan.
Twee medewerkers ouderbetrokkenheid helpen de betrokkenheid en het onderwijsondersteunend
gedrag van ouders optimaal te stimuleren. De ouders zijn bij de school van hun kind betrokken door o.a.
deel te nemen aan de MR, de Ouderraad, werkgroepen, informatieavonden, sport- en feestdagen, 10
minuten gesprekken. Het ouderbeleid heeft tot doel de betrokkenheid van ouders te vergroten bij de
schoolloopbaan van hun kind, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.
Dit doen wij door:
- Een proactieve en initiatiefrijke houding richting ouders;
- Te communiceren op basis van openheid en vertrouwen in elkaar over wat goed gaat en wat beter kan;
- Ouders te informeren over waar de school mee bezig is;
- Ouders goed op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind(eren);
- In gesprek te komen met ouders en informatie uit te wisselen.
- Ouders te betrekken bij werkgroepen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief met informatie over belangrijke zaken die zich in en om
de school afspelen. Ook plaatsen leerkrachten via de app Parro regelmatig berichten over activiteiten in
hun klas. Rapportages en gesprekken worden gevoerd tussen ouders en leerkracht of ouders, kind en
leerkracht als het gaat om het leren en ontwikkelen. Er zijn geplande gesprekken door het schooljaar
heen, maar het kan ook gebeuren dat tussentijdse ontwikkelingen de leerkracht of de ouders het van
belang achten eerder in contact te komen

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie gaat dan met
u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de
klacht zich richt. Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot ons bestuur, stichting
BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u
kenbaar maken door een e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw
naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt
vervolgens contact met u op.Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie
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Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de
school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te
brengen.
Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een
onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de navolgende externe
vertrouwenspersonen van stichting BOOR:LET OP: De school moet een keuze maken welke van deze
twee opties wordt opgenomen in de schoolgids! Deze keuze is dus afhankelijk van de vraag of de school
een contactpersoon heeft. Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:
De heer Paul van Lange
e-mail: paul@paulvanlange.nl
telefoon: 06 22913174
Mevrouw Jakkie Amese
jakkie_ames@hotmail.com
telefoon: 06 13570625
Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van de klachtfunctionaris, de externe
vertrouwenspersonen, de landelijke klachtencommissie, de vertrouwensinspecteurs, zijn beschreven in
de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Deze is te raadplegen op https://boorbestuur.nl

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

Medezeggenschapsraad

Ouders worden uitgenodigd voor koffieochtenden en informatieronden. Voor activiteiten binnen of
buiten de groep wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders voor begeleiding. Wanneer ouders
vragen hebben, tips of zorgen kunnen zij altijd contact zoeken of binnenlopen bij leraren of directie.
Een open houding om te luisteren of samen te werken wordt dan gevonden. Voor de ontwikkeling van
het kind worden regelmatig gesprekken gevoerd, waarbij welbevinden, leerthema's en eigen doelen
worden besproken. Deze gesprekken zijn driehoeksgesprekken tussen ouder, kind en leerkracht. Voor
beleidszaken of andere zaken is er een actieve medezeggenschapsraad.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 67,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Afscheid groep 8

•

Alle schoolfeesten

•

etc.

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Wij sluiten geen leerlingen uit van extra activiteiten die de school aanbiedt.

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.

17

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders bellen of mailen de school bij ziekte of andere vormen van afwezigheid. Ook via Parro kunnen
ouders de leerkracht op de hoogte brengen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlofaanvragen kunnen middels een formulier of mail bij de directie worden ingediend. De wettelijke
verlofregels worden gehanteerd bij de beoordeling van de verzuimaanvraag.

4.4

Toelatingsbeleid

De Leerplichtwet bepaalt dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze vijf jaar zijn
geworden naar school moeten gaan. Om als leerling te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd
van 4 jaar bereikt hebben. Een uitzondering hierop zijn de leerlingen die voor 1 oktober geboren zijn; zij
mogen vanaf 3 jaar en 9 maanden na de grote vakantie al instromen. Kleuters mogen in de 2 maanden
voor hun vierde verjaardag 4 keer een dagdeel komen wennen.
Bij de aanmelding van een leerling op een openbare basisschool van onze stichting worden er twee
procedures gehanteerd:
a. Reguliere aanmelding van 3-jarigen:
&bull; Aanmelding vindt plaats (via het aanmeldformulier) voor toekomstige 4-jarigen (1 okt. - tot 1
okt.).
&bull; De ouders bezoeken al dan niet de school en dienen het centrale inschrijfformulier in: het kind is
formeel ingeschreven.
b. Tussentijdse aanmelding van een leerling van een andere school:
&bull; Er vindt een aanmeldingsgesprek plaats op de school.
&bull; De ouders doen, na een aanmeldingsgesprek, een verzoek tot toelating op de school. De directie
neemt contact op met de directie van de andere school.
&bull; De toelating wordt door de directie van de school beoordeeld op grond van het gesprek met de
ouders en informatie van de school van herkomst. De directie (of het bevoegd gezag) beslist uiterlijk
binnen acht weken over een verzoek om toelating.
&bull; De ouders dienen een inschrijvingsformulier in: het kind is formeel ingeschreven.
Bij de toelating van een leerling staat de schoolkeuze van de ouders voorop. Soms is het echter
onmogelijk om deze keuze te honoreren. In dat geval is het bevoegd gezag verplicht te onderzoeken of
het mogelijk is het kind op één van de andere openbare basisscholen toe te laten.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten geven de kwaliteit weer van het onderwijzen halverwege het schooljaar. Bij onze
school zijn deze resultaten de onderligger voor de nieuwe blokplannen voor de tweede helft van het
schooljaar. In de blokplannen staat uitgewerkt waar de leerlingen de komende periode aan gaat
werken. Dat kan voor elk kind verschillend zijn.

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
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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.

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)
86,3%

De Vierambacht

94,6%

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)
50,8%

De Vierambacht

57,1%

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

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

Eindtoetsscore

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

De Overstaproute
Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs.
Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen
op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute
ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet
onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.
in groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voorgezet onderwijs. Het advies is voor het
onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestatie, aanleg en ontwikkeling op de
basisschoolspelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven
schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn,
maar niet lager.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020 ?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

1,5%

vmbo-b

10,6%

vmbo-b / vmbo-k

3,0%

vmbo-k

16,7%

vmbo-k / vmbo-(g)t

7,6%

vmbo-(g)t

18,2%

vmbo-(g)t / havo

9,1%

havo

9,1%

havo / vwo

15,2%

vwo

9,1%

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

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

De school wil de ontwikkeling van kinderen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige
volwassenen bevorderen.
Een aandachtspunt blijft ook op onze school het pesten. Hier hanteert de school een pestprotocol voor.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Middels activiteiten en opdrachten wordt bij de kinderen het besef van "goed omgaan met
elkaar" versterkt.
Doormiddel van het programma ZIEN! verkrijgt de school inzicht over het welbevinden van de kinderen
en hoe zij zich sociaal emotioneel ontwikkelen.
De rapportage die de school krijgt wordt met ouders tijdens een 10 minuten gesprek besproken.
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6

Schooltijden en opvang

Er is een schoolsportvereniging (SSV) aanwezig. U kunt bij Tom Kalkman informatie inwinnen over de
verschillende sporten die worden aangeboden na de lesgebonden uren. t.kalkman@devierambacht.l

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
De kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas.
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Diverse aanbieders in de wijk, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Diverse aanbieders in de wijk, in en buiten
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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Wij werken samen met verschillende organisaties voor de BSO:
- Humankind
- Hutspot
- Kiddooz - De Bea Bende
- Pinkeltjesland
- Pico Bello
- Roetsj
In schooljaar 21-22 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan Na schoolse activiteiten (NSA). Dit
gebeurt kosteloos en op vrijwillige basis. De NSA wordt op maandag, dinsdag en donderdag verzorgd
door Dynamic Activities van 14.15 - 15.15 uur.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Paasvakantie

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022
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Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinksteren

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

09 juli 2022

21 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Administratie

Dag(en)

Tijd(en)

alle dagen

08.00 - 16.00 uur

T 010 - 477 18 83
E directie@devierambacht.nl
W www.devierambacht.nl

26

© 2021

