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Geachte ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden,   

Hierbij presenteren wij onze schoolgids voor het schooljaar 2022-2023. Wij hopen dat u hiermee goed 
geïnformeerd wordt over de verschillende aspecten rond het onderwijs op den Biekûrf, dé school in 
Babyloniënbroek.   

We hopen met deze informatiegids u een goed en eerlijk beeld van onze school te geven. We zullen iets 
vertellen over:

• De identiteit van onze school
• De onderwijskundige visie die wij uitdragen
• De praktische uitwerking van deze visie
• De organisatie van de onderwijsactiviteiten
• De registratie en rapportage
• De zorg voor leerlingen
• De inspraak en betrokkenheid van ouders
• De toekomst van onze school   

Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool? Moeten uw leerlingen van school 
veranderen, omdat u gaat verhuizen? U zoekt in ieder geval een school die bij uw kind past. Deze gids 
kan u helpen bij het maken van een keuze, maar kom gerust ook langs!   

Voor vragen en opmerkingen staat de deur natuurlijk altijd open.   

Nadia Verhoeff,

Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

OBS Den Biekûrf
Broeksestraat 4 A
4269VA Babyloniënbroek

 0416351622
 http://www.biekurf.nl
 info@denbiekurf.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Nadia Verhoeff info@denbiekurf.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Openb. Onderw. Land van Altena
Aantal scholen: 8
Aantal leerlingen: 784
 http://www.soo-lva.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena                               .
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

37

2021-2022

Kenmerken van de school

Oog voor elk individu

Rijke leeromgevingKleinschaligheid

Sociaal veilig klimaat Betrokkenheid eigen leerproces

Missie en visie

Het laten groeien en bloeien van kinderen is waar wij voor gaan en staan. We hebben het onderwijs op 
den Biekûrf zo ingericht dat elk kind zoveel mogelijk zijn of haar potentieel kan ontwikkelen. 

OBS den Biekûrf is een kleine dorpsschool met rond de 40 leerlingen. We zijn betrokken bij elkaar en 
hebben oog voor elkaars welzijn. Als er activiteiten zijn die zich lenen om met de hele school te 
ondernemen, dan doen we dat. Denk bijvoorbeeld aan vieringen en feesten zoals Kerst en juffendag. In 
schooljaar 2022/2023 werken we met 3 klassen, namelijk een onder-, midden- en bovenbouw. In deze 
klassen zitten meerdere jaargroepen bij elkaar. Er wordt regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt, 
waarbij jonge en oudere leerlingen bijvoorbeeld samen aan een project werken of een instructie volgen. 
Dat ‘groten’ de ‘kleinen’ helpen wordt zo vanzelfsprekend gevonden dat ze elkaar ook in vrije situaties, 
zoals op het schoolplein, opzoeken om samen te spelen of werken. Onze kracht als kleine school is dat 
we veel aandacht besteden aan de saamhorigheid tussen de leerlingen onderling, van groep 1 tot groep 
8.    

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen hebben wij 
ervoor gekozen het onderwijs anders in te richten. We streven ernaar zoveel mogelijk methode-loos te 
werken. Wij bieden de leerlingen maatwerk. De leerkrachten creëren eigen lesplannen waarin ze 
uitgaan van de leer- en ontwikkelingsdoelen. Hierbij heeft de leerkracht oog voor elke leerling. De 
leerkracht (h)erkent de verschillen tussen de leerlingen; verschillende interesses, intelligentie en 
specifieke onderwijsbehoeften. De leerkrachten steken op zowel didactisch gebied als pedagogisch 

1.2 Missie en visie

3



gebied in op deze verschillen door waar nodig het onderwijs hierop aan te passen.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden hierin het pedagogisch en didactisch 
handelen, hoewel beide aspecten feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang voor de leerkracht is: oog 
hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind 
zich gekend voelt. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, 
kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Om deze punten te integreren in ons 
schoolklimaat maken wij gebruik van de Kanjertraining.
Gelet op de didactiek van het onderwijs vinden we de volgende zaken van groot belang: 

• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs 
• onderwijs op maat geven; differentiëren 
• gevarieerde werkvormen hanteren; motiveren en met plezier leren
• een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen 
• kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Identiteit

Den Biekûrf is een openbare basisschool.

Ooit was er een tijd dat we bijna alleen Rijksscholen kenden. Deze scholen boden onderwijs aan alle 
leerlingen: openbaar onderwijs. Aan het begin van de twintigste eeuw werd ook het Christelijk 
Onderwijs bekostigd door de overheid, waarmee het Katholiek, het Protestants Christelijk Onderwijs 
enz. financieel gelijkgesteld werd met het openbaar onderwijs. Op veel plaatsen werden in de loop van 
de jaren openbare scholen omgezet naar bijv. Christelijke Scholen. In Babyloniënbroek werd die 
omzetting nooit gedaan, mede omdat juist het openbare karakter zo bijzonder was aan de kleine 
school: de school vormt een afspiegeling van de maatschappij, met ruimte voor iedereen. Leerlingen 
waarvan de ouders diverse levensovertuigingen hebben spelen met elkaar in de straat. Dat 
saamhorigheidsgevoel is tot aan de dag van vandaag op den Biekûrf zichtbaar. 

Het openbare karakter kenmerkt de school niet alleen door het saamhorigheidsgevoel, maar ook door 
de ruime aandacht voor geloof. Vanaf groep 3 kunnen ouders hun kind(eren) opgeven voor de 
wekelijkse les Vormingsonderwijs vanuit de christelijke levensbeschouwing, gegeven door de 
vakdocent van het Vormingsonderwijs. De overige leerlingen volgen dan de les Geestelijke Stromingen, 
waarin inzicht gegeven wordt in verschillende religies en levensbeschouwingen. Deze lessen worden 
door de eigen leerkracht verzorgd.
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Werkwijze in de 3 groepen. 

Bij ons op school wordt er gewerkt in 3 groepen, namelijk een onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw.

In de onderbouw zitten de groepen 1 en 2 samen. Er wordt gewerkt vanuit diverse thema’s. 
Gemiddeld loopt een thema ongeveer zes weken. In ieder thema schenken we aandacht aan 
verschillende tussendoelen die terugkomen in de hoeken, kringactiviteiten, circuits en taken. We 
stimuleren de zelfstandigheid en planningsvaardigheden van leerlingen door hen de taken op het 
digikeuzebord te laten indelen. Hierbij ondersteunen de leerkrachten waar nodig. Kringactiviteiten 
worden klassikaal of in een kleine kring, met bijvoorbeeld een specifiek doel voor leerlingen van groep 
2, aangeboden. Daarnaast werken we dagelijks met ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels en 
kralenplanken. Er worden wekelijks ook circuits georganiseerd waarbij letters of rekenspellen centraal 
staan. 

De ontwikkeling van elke leerling wordt gevolgd middels KIJK!-leerlingregistratiesysteem. Hiermee 
wordt het niveau van de individuele leerling op zeventien verschillende leerlijnen, opgedeeld in vier 
domeinen, in kaart gebracht middels observaties. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een KIJK!-
rapport mee en aan het einde van de kleuterperiode een portfolio met daarin allerlei (knutsel)werk.

In de middenbouw zitten de groepen 3, 4 en 5 samen. In groep 3 wordt er gestart met lezen, spelling 
en schrijven. Voor lezen en spelling wordt hierbij uitgegaan van de methode van LIJN 3. Vanaf groep 3 
wordt er gestart met een weektaak. Hierop staan per leerling taken afgestemd die passen bij de 
ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan verwerking van eerder aangeboden lessen, maar ook extra 
oefenen met een bepaald vak of onderdeel (bijv. keersommen). Voor de taken van de weektaak hebben 
de leerlingen een Chromebook nodig. Iedere leerlingen heeft vanaf groep 3 een eigen Chromebook tot 
zijn/haar beschikking. De leerlingen leren hiermee ook op ICT-gebied vaardiger te worden. Vanaf groep 
4 worden de kernvakken (zoals taal, rekenen en spelling) o.a. verwerkt middels de Chromebook. Er is bij 
deze kernvakken gekozen voor een combinatie van verwerken door middel van werkbladen, spelletjes 
en oefeningen op de Chromebook. 

In de middenbouw wordt er vanaf groep 5 huiswerk geïntroduceerd. Groep 5 krijgt dan wekelijks één 
taak mee naar huis. Deze taak wisselt per week tussen rekenen en taal.   

In de bovenbouw zitten de groep 6, 7 en 8 samen. Net als in de middenbouw wordt er tijdens de 
verwerking van de lessen gewerkt met een afwisseling tussen werkbladen, spelvormen en oefeningen 
op de Chromebook. Er vindt verdieping plaats in de lessen van wereldoriëntatie. Er wordt hierbij 
projectmatig gewerkt. In de bovenbouw wordt de weektaak uitgebreid met meer taken. De leerlingen 
gaan in de bovenbouw meer kijken naar hun planning en gaan leren plannen. Het is niet erg als de 
planning een keer niet uitkomt. We vinden het belangrijk dat de leerling in deze groep leren hoe je het 
aan moet pakken en hoe je het de volgende keer anders aan kan pakken waardoor het wel lukt. Het 
huiswerk wordt vanaf groep 7 uitgebreid met werkwoordspelling. De leerlingen krijgen vanaf dit jaar 
ook twee huiswerktaken per week.

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Spelen en werken
5 u 15 min 5 u 15 min

Taal/lezen
4 u 05 min 4 u 05 min

Rekenen/wiskunde
2 u 55 min 2 u 55 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 20 min 1 u 20 min

Bewegingsonderwijs en 
buitenspelen 6 u 30 min 6 u 30 min

Levensbeschouwing
20 min 20 min

Engels/verkeer
20 min 20 min

Sociale- emotionele 
vorming 1 u 15 min 1 u 15 min

Inloop met 
ontwikkelingsmateriale
n

1 u 15 min 1 u 15 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
2 uur 2 u 20 min 2 u 20 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min

Rekenen/wiskunde
4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Invulling onderwijstijd
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Wereldoriëntatie
1 u 45 min 1 u 45 min 2 uur 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

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
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Sociaal- emotionele 
vorming 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven en motoriek
2 u 30 min 2 uur 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Weektaak
30 min 40 min 55 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Op OBS Den Biekurf werken wij met de volgende groepen:                                                                                           

• Onderbouw groep 1/2: Amber Spiessens en Ilse Oerlemans
• Middenbouw groep 3/4/5: Mandy Kommers
• Bovenbouw groep 6/7/8: Manon Peters

Onderwijsassistentie: Elize Koekkoek

Directie: Nadia Verhoeff

Bewegingsonderwijs

De lessen lichamelijke opvoeding (gymlessen) worden in de midden- en bovenbouw gegeven door de 
bewegingsspecialisten van de Gemeente Altena, ook wel bekend als de Sportcoach. In de onderbouw 
worden de gymlessen verzorgd door de groepsleerkracht.

Geestelijke stromingen

We gebruiken hiervoor de methode ‘Kleur op school’ (www.kleuropschool.nl). 

Deze lessen gaan over levensbeschouwing en we doen dit aan de hand van sociaal-emotionele thema’s. 
‘Kleur’ gaat uit van verscheidenheid aan achtergronden in school en maatschappij. Leerlingen maken 
kennis met anderen. Zij leren de eigen identiteit en religie of levensbeschouwing verstaan en 
ontwikkelen. 

In de ‘Kleur’-lessen hebben we het met elkaar over vragen als: wat vind je belangrijk, waar kom je 
vandaan, waar geloof je in, waar verlang je naar, wat past bij jou? Het gaat dan bijvoorbeeld over samen 
leven, over gevoelens, over zelfvertrouwen of over omgaan met conflicten. In de lessen komen 
verhalen en symbolen uit verschillende levensbeschouwingen, geloven en culturen voor. Bovendien 
besteden we regelmatig aandacht aan feesten uit verschillende culturen, die we ook graag met elkaar 
vieren. Op deze manier hopen we dat alle leerlingen zich nog meer thuis zullen voelen op onze school, 
omdat iedereen zichzelf kan zijn én oor en oog leert hebben voor verschillen en overeenkomsten.

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind vanaf groep 3 lessen godsdienstig vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo 
geregeld dat in elke openbare basisschool vormingsonderwijs vanuit een specifieke levensbeschouwing 
wordt gegeven als ouders daarom vragen. Op onze school betreft dat het protestants 
vormingsonderwijs en wordt gegeven door vakdocent mevrouw Aagje Sterrenburg. In deze lessen 
vormen Bijbelverhalen de rode draad. Er wordt gelezen en gekleurd, gelegenheid gegeven tot 
meebidden enz. Wij roosteren deze lessen in naast het het vak Geestelijke stromingen. Uw kind volgt 
dus of Geestelijke stromingen bij de eigen leerkracht of Vormingsonderwijs bij de vakdocent. Er zijn 
voor u geen kosten aan verbonden aan de lessen Vormingsonderwijs. Deze worden bekostigd door de 
rijksoverheid (www.vormingsonderwijs.nl). Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan 

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Kinderdagverblijf De Schat, Eethen.

In het gebouw van Den Biekurf bevindt zich geen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Wanneer de leerkracht verlof heeft gekregen, wordt er direct gezocht naar een invalleerkracht om de 
desbetreffende groep over te nemen. Ouders worden hierover geïnformeerd. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

deze lessen.

Juf Aagje legt uit:

"De lessen protestants vormingsonderwijs helpen de leerlingen:

• een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; 
• vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, feestdagen en rituelen; 
• uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof; 
• als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. 

De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan bijbel- en 
spiegelverhalen. Leerlingen leren zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ik nodig leerlingen uit om 
zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld. De verhalen helpen leerlingen 
om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven."

Brabants Verkeerveiligheid Label (BVL)

OBS Den Biekurf is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label. Het label is het bewijs dat 
verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen 
en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Daarnaast is er een verkeersouders betrokken 
bij de verkeerseducatie.
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De kwaliteitszorg is verdeeld over meerdere facetten:

In de groep:

Vanaf groep 3 worden er per leerling individuele leerdoelen opgesteld. Deze doelen worden vastgesteld 
in het individuele leerplan van de leerling. Deze doelen worden ministens twee keer per jaar 
geëvalueerd. Leerkrachten stellen vast of de gestelde doelen zijn behaald, welke interventies succesvol 
waren en stellen nieuwe doelen op voor de komende periode. Ook beschrijven zij op welke manier zij 
denken de gestelde doelen te behalen. Tijdens overleg met het team, IB-er en directeur wordt 
besproken waar leerkrachten tegenaan lopen en leren van en met elkaar.

School:

De directeur volgt een jaarlijkse gesprekscyclus met alle medewerkers die bestaat uit observaties, een 
ambitiegesprek, een voortgangs- en een beoordelingsgesprek. Zij biedt in overleg scholing of 
trainingen aan.

De intern begeleider en de directeur bewaken de opbrengsten en analyseren wat er gebeurt in de 
school. In de teamvergaderingen wordt gezamenlijk besproken hoe een gewenste situatie bereikt kan 
worden.

Wij hebben ons voor de komende vier jaar de volgende doelen gesteld:

• Op onze school werken we groepsdoorbrekend op de vakgebieden rekenen, taal, spelling en 
technisch lezen door uit te gaan van leer- en ontwikkelingslijnen;

• Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die cognitief extra ondersteuning 
nodig hebben;

• De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te 
verhelpen;

• Er is sprake van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de 
school/scholen;

• Er wordt cyclisch gewerkt aan ons onderwijssysteem;
• De school pleegt systematische kwaliteitszorg;
• Onze school is zichtbaar en bekend in de omgeving.

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.

Het komende schooljaar richten wij ons op onderstaande doelen:

Hoe bereiken we deze doelen?
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• Implementeren Begrijpend Lezen methode;
• Vervolg ontwikkeling leer- en ontwikkelingslijnen individuele leerling;
• Zorg voor mogelijke achterstanden nav de corona-periode;
• Vergroting naamsbekendheid en zichtbaarheid in de omgeving.
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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.

De ondersteuning voor alle leerlingen   

Leerplannen 

Om in kaart te brengen wat de mogelijkheden van de leerlingen zijn, wordt er door de leerkracht vanaf 
groep 1 een individueel leerplan opgesteld. In een leerplan wordt er o.a. per leerling overzichtelijk 
gemaakt wat bevorderende en belemmerde factoren bij het leren zijn en welke pedagogische en 
didactische onderwijsbehoeftes een leerling heeft. De (didactische) ontwikkeling die een leerling 
doormaakt wordt in het leerplan beschreven. Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning op een 
bepaald gebied nodig heeft. Dit wordt beschreven in het leerplan. Het leerplan wordt minimaal 2x per 
schooljaar geëvalueerd en aangepast. Daarbij worden nieuwe doelen en onderwijsbehoeften voor de 
volgende periode vastgesteld. De interne begeleider (IB) ondersteunt de leerkrachten daarbij. Door 
deze werkwijze volgen we per leerling de ontwikkeling op de voet.   

Leerlingvolgsysteem 

Methode onafhankelijke toetsen (CITO) geven een goed beeld van de ontwikkeling van leerlingen in 
vergelijking met andere leeftijdsgenoten in ons land. De resultaten worden verwerkt in het leerplan. 
Het leerplan komt in het dossier van de leerling, samen met andere relevante informatie zoals: 

• Het inschrijfformulier 
• Verslag van leerling-besprekingen 
• Uitslag van onderzoeken 
• Handelingsplannen/leerplannen 
• Rapportgegevens 
• Verslagen van de gesprekken met de ouders

Het dossier van uw kind is een digitale map met de gegevens van uw kind bij elkaar verzameld. Dit 
dossier is altijd in te zien door u en nooit inzichtelijk voor derden zonder uw toestemming. Bij het woord 
“derden” moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de onderwijsbegeleidingsdienst. Met toestemming 
van de ouder(s) kan er informatie over het kind (o.a. uit het dossier) overgedragen worden. 

Overleg 

We begeleiden op school alle leerlingen zo goed mogelijk, ook de leerlingen met een leer- en/of 
ontwikkelingsbelemmering of -voorsprong. Kort gezegd: leerlingen met een andere onderwijs-
behoefte. 
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Op drie momenten per schooljaar houden de IB-er en de leerkracht een groepsbespreking, waarbij de 
resultaten en onderwijsbehoeften van de gehele groep besproken worden. Daarnaast worden er 
leerlingbesprekingen gepland voor individuele leerlingen.   

Hoe volgen we alle leerlingen? 

• door dagelijkse correctie (hun werk te controleren) 
• door gerichte observaties 
• door het geven van beurten 
• door het afnemen van schooltoetsen 
• door het afnemen van schoolonafhankelijke toetsen 
• door het houden van LOL-gesprekken    

Gegevens vanuit externe onderzoeken 

De gemeente is met ingang van de wet Passend Onderwijs verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ouders 
en school kunnen bij het zorgteam aankloppen wanneer er extern onderzoek nodig is ten behoeve van 
de ontwikkeling (op school). 

Op school vinden wij het prettig om deze mogelijkheden samen met de ouders te kunnen bespreken 
met het doel het kind verder te kunnen helpen. Wij kunnen dan ook alleen wat met de resultaten van 
een eventueel onderzoek, indien alle gegevens aan de school ter beschikking worden gesteld. 
Daarnaast staan wij altijd open voor contact met de instantie die uw kind verder kan helpen.  

Meerbegaafdheid 

Op school hanteren we het Digitaal Handelingsprotocol Hoogebegaafdheid (DHH). Binnen dit protocol 
worden leerlingen 3x in hun schoolloopbaan gescreend middels een vragenlijst die door de leerkrachten 
in wordt gevuld. Daarnaast wordt bij de instroom in groep 1 op de eerste dag een menstekening 
gemaakt. Deze wordt beoordeeld op een aantal criteria die een link kunnen hebben met 
hoogbegaafdheid. 

De afnamemomenten voor de vragenlijsten van het DHH zijn: 6 weken na de start van groep 1, eind 
groep 3 en eind groep 5. Via een korte vragenlijst worden de leerlingen gescreend op kenmerken van 
meerbegaafdheid. Indien een leerling gesignaleerd wordt, zal er ook door ouders een vragenlijst 
ingevuld worden. Nadat beide vragenlijsten ingevuld zijn, wordt verder gekeken hoe het traject vorm 
kan krijgen. Zo kan het aanpassen van de leerstof of aanvullend onderzoek naar intelligentie wenselijk 
zijn.  

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt rekentijgers en/of Briljant aangeboden.

Hoogbegaafdheidsonderwijs 

Binnen SOOLvA is het mogelijk voor hoogbegaafde leerlingen, om een keer per week 
hoogbegaafdheidsonderwijs te volgen op de Almgaard. Op deze HB-instroom dag gaan leerlingen aan 
de slag met de taxonomie van Bloom en krijgen onderwijs op maat, waar ze vervolgens in de eigen 
groep weer mee verder kunnen.   

Extra ondersteuning

Indien er zorgen zijn over de (sociaal-emotionele, cognitieve en/of motorische) ontwikkeling van een 
leerling wordt dit met de ouders overlegd. Dit zodat ouders op de hoogte blijven van de zorgen die wij 
over een leerling hebben. Ouders kunnen aangeven wat in hun ogen nodig is qua zorg voor hun kind. Er 
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zal in overleg met IB gekeken worden welke zorg de school kan bieden. Als blijkt dat de geboden zorg 
niet toereikend is of gegeven kan worden door school, kan de school hulp van een externe deskundige 
inschakelen, gericht op advisering van de leerkracht van het betreffende kind en advies van de IB-
er. Het besluit om een leerling te bespreken is in overleg met de ouders.   

Wanneer er na extern onderzoek en extra ondersteuning nog altijd te weinig vooruitgang zichtbaar is, 
kan de school de expertise vanuit de Toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) van het 
samenwerkingsverband inschakelen. De TAC bekijkt op welke wijze zij kunnen ondersteunen  en geeft 
adviezen en/of ondersteuningsarrangementen aan de scholen.
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Lees coördinator: Mandy Kommers

 

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Kanjer coördinator (in opleiding): Amber Spiessens

De Kanjer coördinator waarborgt de Kanjertraining in de school en ziet erop toe dat het pedagogisch 
klimaat goed is.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Cultuur coördinator: Manon Peeters

 

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Sportcoach: gemeente Altena

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Corona heeft grote impact gehad op onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk om de komende jaren 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken. Het team volgt hier diverse 
trainingen voor.  

Er zal extra begeleiding ingezet worden op vakinhoudelijk gebied bij leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte. Hierbij kan gedacht worden aan het verkleinen van achterstanden of het 
verrijken van het plusaanbod voor de sterke en meer-begaafde leerlingen.

Voor al onze leerlingen wordt een compact, persoonlijk leerplan geschreven, waarbij er aandacht is 
voor motivatie, gericht leren en kans op succes. 
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• BHV-ers: Mandy Kommers en Manon Peeters

• EHBO-er (incl. EHBO voor kinderen): Amber Spiessens

  

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Naast alle leervakken, zaakvakken en creatieve vakken is het natuurlijk ook heel belangrijk dat 
leerlingen zich op sociaal-emotioneel gebied goed ontwikkelen. De Kanjertraining is een methode die 
vanaf groep 1 tot en met groep 8 een aanbod heeft op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Eigenlijk is het veel meer dan een methode; het is een manier van omgaan met elkaar. Onze 
leerkrachten zijn “Kanjertrainer” en weten dat leerlingen op verschillende manieren in de maatschappij 
staan. Wij vinden het een uitdaging (maar eigenlijk ook heel normaal) om vanuit al deze verschillen 
toch respectvol met elkaar om te gaan en met elkaar rekening te houden.

De Kanjertraining leert ons dat er 4 typen gedrag bestaan:

• De tijger (witte pet): is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier 
grappig en stoer. Zonder witte pet moet hij ervoor oppassen niet naïef te worden.

• Het konijn (gele pet): gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt zij zich 
echter terug en doet bang.

• De aap (rode pet): gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte pet 
gaat hij echter meelopen en slooft hij zich uit.

• De vogel (zwarte pet): vertoont leider-schapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte 
pet speelt hij echter de baas, zoekt hij ruzie en kan hij pesten.

Leerlingen in de kleuterklas leren op een veilige manier met deze gedragingen kennis te maken. Later 
in groep 3 en groep 4 komt steeds meer het eigen gedrag aan de orde en worden klassikale situaties 
behandeld. Vanaf groep 5 staan er maatschappelijke thema’s op het programma. Voorbeelden van 
thema’s die aan bod komen zijn: 

• Hoe doe ik? 
• Het is goed dat ik er ben 
• Niet iedereen vindt jou aardig en dat hoort zo 
• Ik luister naar kritiek 
• Ik durf een eigen mening te hebben 
• Miscommunicatie 
• Conflictbeheersing   

Elke week wordt er klassikaal aandacht besteed aan de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben een 
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kanjerlicentie. Tot en met groep 5 wordt er vaak door de leerkracht een hoofdstuk van het 
kanjerverhaal verteld. De kleuters zingen ook graag kanjerliedjes. Af en toe worden er door leerlingen 
(m.b.v. Kanjer-petjes) gedragssituaties uitgespeeld in de klas. Ook worden er regelmatig (klassikale) 
vertrouwensoefeningen gedaan. In de bovenbouw wordt door middel van voorbeelden 
gedragssituaties besproken en uitgespeeld. De leerlingen praten veel over hun zienswijze bij bepaalde 
situaties en hoe ze daarin kunnen handelen. De omgangsvormen van de Kanjertraining zijn altijd 
inzetbaar: op het schoolplein, tijdens het samenwerken of bij het luisteren naar elkaar in de kring. De 
Kanjertraining loopt als een rode draad door ons onderwijs.

De volgende regels, horende bij de Kanjertraining, vormen de basis voor hoe leerlingen, het team en de 
ouders van onze school met elkaar omgaan. Zij zijn overal in onze school te vinden in de vorm van 
petjes en van posters:

• We vertrouwen elkaar    
• We helpen elkaar        
• Niemand speelt de baas          
• Niemand lacht uit          
• Niemand doet zielig

Op den Biekurf hanteren wij een pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid

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

Een belangrijk product dat het kenniscentrum van de Kanjertraining heeft ontwikkeld is het digitale 
Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVas). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een 
leerlingenvragenlijst, een docentenvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De 
leerlingenvragenlijst is goedgekeurd door COTAN en kan door scholen eveneens gebruikt worden om 
de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. De onderwijsinspectie gebruikt 
vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst voor het beoordelen van de sociale competenties van 
leerlingen (indicator 1.5). Indien een machtiging wordt ingediend kan de Sociale Veiligheidslijst van de 
Kanjertraining gebruikt worden om te voldoen aan de wet Sociale Veiligheid.

OBS Den Biekurf heeft deze machtiging reeds in het verleden afgegeven. Er is met onze Kanjerproject-
methode doorlopend aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. We mogen over het algemeen 
trots zijn op de door onze leerlingen behaalde resultaten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Ilse Oerlemans ilse.oerlemans@denbiekurf.nl

vertrouwenspersoon Manon Peters manon.peters@denbiekurf.nl
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Klachtenregeling

Onze school heeft een klachtenregeling die voor alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs 
Land van Altena is vastgesteld. Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken die de school 
betreft, kunt u hiervan gebruik maken. De klachtenregeling kunt u vinden op de website van onze 
school.

Onvrede over een bepaalde gang van zaken wil de school graag z.s.m. van u vernemen. De school wil 
vervolgens graag de klacht samen met u oplossen. Het liefst in korte lijnen en met heldere 
gezamenlijke afspraken. Wacht u liefst niet met het uitspreken van schoolaangelegenheden die u niet 
goed vindt. Hoe eerder u in gesprek gaat des te beter. Van onze school mag u eenzelfde houding 
verwachten als er aanleiding is de ontwikkeling van uw kind tussentijds te bespreken.    

Lukt het niet in overleg met de leerkracht(en) de klacht op te lossen dan is het goed contact op te 
nemen met de directie. Komt u er op dat niveau samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de 
algemeen directeur die namens het bestuur de klachten met u kan bespreken. Tussentijds staat voor u 
de weg open de contactpersoon, die iedere school heeft, te benaderen. Voor onze school is dat Manon 
Peters. De contactpersoon kan u advies geven over de te volgen route en in contact brengen met één 
van de twee externe vertrouwenspersonen die door het bestuur zijn aangesteld voor alle scholen van 
onze stichting. Heeft u twijfels hoe de klacht bespreekbaar te maken dan kunt u dus het beste contact 
opnemen met de genoemde contactpersoon.

Alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena, dus ook onze school, zijn 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:We vinden het belangrijk dat de ouders zoveel 
mogelijk weten over de school en het onderwijs. Dit doen we via ons ouderportaal: Social Schools. 
Middels Social Schools worden door het team berichten geplaatst over school. Dit kan 
groepsgerelateerd zijn, denk hierbij aan huiswerk of uitstapjes. Er kunnen ook berichten geplaatst 
worden die schoolbreed betrekking hebben, zoals het vermelden van een extra hoofdluiscontrole, 
oproepen voor ouders die kunnen begeleiden bij activiteiten of het delen van foto’s en filmpjes met 
betrekking tot gehouden activiteiten. Als ouder kunt u via Social Schools reageren op geplaatste 
oproepen. Ook rapportgesprekken worden ingepland via dit ouderportaal. De leerkracht stelt data en 
tijden open en als ouder plant u dan zelf in de oproep uw oudergesprek in.

In onze school is er volop gelegenheid voor u als ouder om extra betrokken te worden bij het leven op 
en om de school. U kunt bijvoorbeeld helpen bij diverse activiteiten. Wij staan heel positief tegenover 
het betrokken zijn van ouders bij de school. Op deze wijze ziet en begrijpt u als ouder veel meer 
waarmee en hoe de leerlingen op school bezig zijn. Het werken met ouders houdt wel in, dat de 
organisatie daarop aangepast is. Wanneer er een hulpvraag is wordt dit naar ouders gecommuniceerd 
via SocialSchools. Doordat wij een kleine school zijn, zullen weinig schouders veel werk dragen. 
Hierdoor zullen we wellicht wat vaker beroep op u doen. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Oudercommissie

aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs (LKC). Voor een goed begrip: dit zijn 
mogelijke stappen, u beslist uiteindelijk zelf over de te volgen route. De interne vertrouwenspersoon 
zijn door het bestuur aangewezen personen. Zij vormen het meldpunt voor klachten. Onze school heeft 
een leerkracht aangewezen, te weten Manon Peters. De vertrouwenspersoon van SOOLvA kunt u 
vinden op de website http://www.soo-lva.nl.

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie www.onderwijsgeschillen.nl.
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Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage 

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.

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Oudercommissie (OC):
De OC ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten zoals Sint, Kerst en Bazaar. Voor de 
OC kunnen ouders zich verkiesbaar stellen. Bij meerdere kandidaten wordt er door alle ouders een stem 
uitgebracht. Diegene met de meeste stemmen zal worden gekozen als nieuw lid. Ouders nemen voor 
twee jaar zitting, maar hebben het recht zich herkiesbaar te stellen. Ouders die deel uitmaken van de 
OC moeten aftreden als ze geen leerlingen meer op school hebben.
Henrieke van Loon
Jeroen Boots
Wilma Groenenberg
Koen Lankhaar
Nick Uithoven
Anita Slagboom
Anton Luijendijk
Amber Spiessens (personeelsgeleding)
De medezeggenschapsraad (MR):
De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft 
voor een groot aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Deze onderwerpen zijn o.a. : 
vakanties, schoolplan, veiligheid, schooltijden, huisvesting. De MR denkt mee, neemt een standpunt in 
en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een wettelijk 
regelement. In de MR zitten zowel ouders (oudergeleding) als personeelsleden (personeelsgeleding). 
De directeur is meestal ook bij de vergaderingen aanwezig. Zij heeft een adviserende rol.
De leden van onze MR zijn:
Oudergeleding

Ilse de Graaf 
Theo Sprangers
Personeelgeleiding
Ilse Oerlemans (voorzitter) 
Manon Peters
Net als bij de OC nemen ouders zitting voor twee jaar en zijn hierna herkiesbaar.
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Op onze school betaalt u geen ouderbijdrage. Dit vraagt echter wel om een toelichting. Op school 
wordt namelijk één keer per jaar een bazaar gehouden. Deze is meestal in de maand juni of juli. Uit de 
opbrengst van deze bazaar worden veel van de activiteiten op school betaald. U moet denken aan de 
sinterklaasviering, een schaatsactiviteit, kerstviering en een deel van de schoolreis. Bovendien stelt de 
Oudercommissie een deel van de opbrengst beschikbaar voor de aanschaf van extra middelen. U 
begrijpt misschien al wel: zolang de opbrengst van de bazaar goed is, ziet de school geen noodzaak tot 
het vragen van een ouderbijdrage. Mocht dit onverhoopt later toch noodzakelijk zijn; dan is de 
ouderbijdrage altijd vrijwillig.

Schoolreisje 

De ouders betalen het grootste deel van de kosten van het schoolreisje: ongeveer € 25,00. Rond de 
periode van de schoolreis wordt gecommuniceerd over de wijze van betaling. Ook de bijdrage voor de 
schoolreis is vrijwillig. Leerlingen van ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, 
worden nooit uitgesloten van activiteiten die de school organiseert naast het verplichte 
onderwijsprogramma.

Voor de leerlingen van groep 1 en 2 kan er sommige jaren een eigen schoolreisje zijn. We streven ernaar 
dit reisje dan wel op dezelfde dag te laten plaatsvinden, zodat alle leerlingen in “de schoolreissfeer” 
zijn.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer een kind thuis moet blijven omdat het ziek is, kunnen ouders dat voor schooltijd melden via 
Social Schools.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
U dient ruime tijd van te voren een verlofaanvraag in bij de directeur van de school. Het formulier vindt 
u op de website of u kunt het aanvragen bij de leerkracht of directie.

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.

Na een telefoontje van uw kant (of als u even bij ons binnenloopt), nodigen we u van harte uit voor een 
informatief gesprek en een rondleiding door de school, zodat u de sfeer kunt proeven. De door u 
aangereikte gegevens ontvangt die leerkracht(en) waarbij uw kind in de klas komt. De 
kennismaking/intake met de leerkracht vinden wij erg belangrijk. Het helpt ons om er voor te zorgen 
dat de leerling zich welkom voelt bij ons op school. De door u en door de eventueel bezochte 
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en/of vorige basisschool aangeleverde gegevens, helpen ons op 
de hoogte te zijn van de (voorschoolse) ontwikkeling van uw kind. Voordat uw kind vier jaar wordt, kunt 
u in overleg met de leerkracht uw kind een aantal keren laten wennen. Graag komt de leerkracht 
voorafgaand aan de vierde verjaardag even op huisbezoek om nader kennis te maken en eventuele 
vragen te beantwoorden.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Overige groep gerelateerde zaken
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Verjaardagen van de leerlingen

Wanneer de leerlingen jarig zijn mogen ze trakteren in de eigen groep. De traktatie mag voor aanvang 
van de school binnengebracht worden. We geven het jarige kind op zijn/haar verjaardag extra 
aandacht, in iedere klas op eigen wijze. De leerling ontvangt van school een verjaardagskaart en er 
wordt in de klas voor de jarige gezongen. Ouders van de leerlingen van de onderbouw mogen in de klas 
het verjaardagsfeestje bijwonen. In overleg met de leerkracht wordt er een tijd afgesproken.   

Juffendag en eindfeest 

Ergens in het jaar wordt een feestdag gepland waarop de verjaardagen van alle juffen wordt gevierd. 
Aan het eind van het schooljaar vindt het eindfeest plaats, waarbij we het schooljaar gezellig afsluiten. 
Er wordt soms gekozen om de juffendag en het eindfeest op dezelfde dag te houden.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Rapportgesprekken 

Uw kind ontvangt twee keer per jaar een rapport, medio en eind schooljaar. Voor de kleuters is dit een 
KIJK!-rapport.

Aan de rapporten zit een oudergesprek gekoppeld. Vanaf groep 3 vindt er tevens in de eerste helft van 
het schooljaar een LOL-gesprek (leerling-ouder-leerkracht) plaats. Tijdens dit gesprek bespreekt uw 
kind met de leerkracht aan welke doelen hij of zij dat jaar wil werken. U bent daar als ouder ook bij 
aanwezig. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 maken twee keer per jaar de Cito toetsenop het gebied van 
rekenen, spelling, en begrijpend lezen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de DMT (Drie Minuten 
Toets) en de AVI toets om het leesniveau van de leerlingen te bepalen.

Iedere leerling heeft een eigen leerplan. Per leerling stellen wij eigen doelen vast aan de hand van 
resultaten. De algemene doelen worden twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. We volgen de 
leerlingen binnen de leerlijn van de klas en bedienen hen op eigen niveau.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

De Eindtoets

Groep 8 neemt jaarlijks deel aan de Cito-eindtoets. De afnamedata voor de eind-Cito zijn in 
april 2023. De uitslag van deze toets biedt, naast een overzicht van de prestaties van de individuele 
leerlingen, óók een mogelijkheid om ons onderwijs objectief te evalueren. De behaalde resultaten 
worden vergeleken met de gemiddelden van alle deelnemende scholen van dat jaar. Het aantal goed 
gemaakte opgaven wordt uitgedrukt in een percentage.   

De Cito-toetsen geven ook de minder sterke punten aan, waaraan wij door aanpassing van de 
methoden of lessen aandacht kunnen besteden (dit geldt niet alleen voor de Cito-eindtoets).  We 

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.
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vinden het belangrijk dat de opbrengsten aan het eind van de basisschool overeenkomen met de 
verwachtingen die we van de leerlingen mogen hebben.    

Toch is een kanttekening m.b.t. de Cito-eindtoets op zijn plaats:   

Hoewel de Cito-eindtoets een goed beeld geeft van de prestaties van de hierboven beschreven onderdelen 
per individuele leerling, is de gemiddelde score van de groep die hieruit voort komt voor kleine scholen lastig 
te interpreteren. Bij een groepsgrootte van minder dan 10 leerlingen is het namelijk moeilijk spreken van 
groepsgemiddelde, door het kleine aantal kan de score van één leerling een enorme invloed op 
het groepsgemiddelde hebben waardoor er een uitschieter naar boven of naar beneden kan voorkomen.    

De uitstroom   

Het aantal leerlingen dat door onze school per jaar verwezen wordt naar een speciale school voor 
basisonderwijs is nihil.   

De leerlingen van onze school stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs. Een en ander 
hangt af van de mogelijkheden, wensen en eigenschappen van het kind.   

In het voortgezet onderwijs volgen wij onze leerlingen minstens twee jaar om onze prognoses te 
vergelijken met de werkelijkheid. De resultaten van de leerlingen waren steeds goed en klopten met 
het schooladvies dat gegeven is. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

OBS Den Biekûrf
94,9%

95,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

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

OBS Den Biekûrf
53,8%

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 20,0%

vmbo-k 20,0%

vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t / havo 20,0%

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.

Sociale veiligheid

RespectVertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij vinden het toepassen van de gouden driehoek tussen leerlingen, ouders en leerkrachten ontzettend 
belangrijk. Om tot optimale groei van een kind te komen is samenwerking tussen deze drie partijen 
essentieel. Door ouders te laten meedenken en meedoen kunnen we de kleinschaligheid van onze 
school inzetten als krachtig element. We willen dat ouders zich welkom en gehoord voelen. Onze 
school staat dan ook altijd open voor ouders. Wij dragen namelijk samen de zorg voor het kind (onze 
leerling) opdat het kan uitgroeien tot een zelfbewuste en gelukkig wereldburger.

Wij gebruiken op school de Kanjertraining als methode om goed te leren omgaan met jezelf en de 
ander. Alle leerkrachten zijn geschoolde Kanjertrainers. In het geval er nieuwe leerkrachten het team 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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komen versterken, worden ook zij opgeleid tot erkend Kanjertrainer. Kanjertraining is niet alleen het 
leren uit een boekje: het is een basishouding.
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6 Schooltijden en opvang

Start en eind van een schooldag

De school begint 

Om 8.25 uur en 12.55 uur gaan de deuren open en gaat er een bel die het signaal geeft dat de leerlingen 
naar binnen mogen komen. De jassen en tassen worden opgehangen en de leerlingen gaan naar de 
eigen groep. De leerlingen begroeten de leerkracht bij de ingang van het klaslokaal. De ouder(s) van de 
leerlingen van de onderbouwgroep mogen in de ochtend even mee de school in lopen.
Om 8.30 uur en 13.00 uur gaat er nog een bel die aangeeft dat we starten met de lessen.

Pauze

Halverwege de ochtend is er een pauze waarin tijd is om te eten en te drinken. Wij vinden het belangrijk 
dat de leerlingen een zo gezond mogelijk tussendoortje meenemen. Op maandag, woensdag en vrijdag 
zijn onze fruitdagen. Dan is het is de bedoeling dat leerlingen voor de ochtendpauze naast het drinken, 
iets van groente of fruit meenemen naar school.     

De school gaat uit 

De leerkracht van de onderbouw loopt met de leerlingen naar buiten en zorgt dat de leerlingen door 
een ouder/verzorger worden opgehaald. De leerlingen van de midden- of bovenbouw mogen zelf naar 
huis gaan, nadat zij afscheid hebben genomen van de leerkracht.

 

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  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

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

Vrijdag  - 08:30 - 12:30  -  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum Genderen, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en TSO OBS Den 
Biekûrf, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum Genderen, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor informatie over de Tussenschoolse 
opvang verwijzen wij u naar de website.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 24 februari 2023

Goede vrijdag / Pasen 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Koningsdag 27 april 2023

Hemelvaartsdag 18 mei 2023 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 17 juli 2023 25 augustus 2023

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)

Leerkracht of directie Alle werkdagen Op afspraak

Als er leer- en/of gedragsproblemen zijn, nemen de leerkracht of de ouders(s) contact met elkaar op, zo 
ook bij langdurige ziekte of andere omstandigheden. Ouders kunnen altijd een afspraak maken om 
over hun kind te praten.

Telefoonnummer op werkdagen: 0416 - 351 622

Directie

Nadia Verhoeff - info@denbiekeurf.nl

IB

Ilse Oerlemans - ib@denbiekurf.nl

Onderbouw: groep 1/2

Amber Spiessens - dinsdag, woensdag en donderdag

amber.spiessens@denbiekurf.nl

Ilse Oerlemans - maandag en vrijdag

ilse.oerlemans@denbiekurf.nl

Middenbouw: groep 3/4/5
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Mandy Kommers - hele week

mandy.kommers@denbiekurf.nl

Bovenbouw: groep 6/7/8

Manon Peters - hele week

manon.peters@denbiekurf.nl

Onderwijsassistentie

Elize Koekkoek 

Elize.Koekkoek@denbiekurf.nl
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