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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van De Drie Linden
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Drie Linden
2e Braamstraat 5
2563HJ Den Haag
 0703255286
 http://www.basisschooldedrielinden.nl
 info@drielinden.lucasonderwijs.nl
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Schoolbestuur
Stichting Lucas Onderwijs
Aantal scholen: 80
Aantal leerlingen: 34.864
 http://www.lucasonderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Anne Bloemarts

abloemarts@drielinden.lucasonderwijs.nl

Managementlid - onderbouw

Inge Morgan

imorgan@drielinden.lucasonderwijs.nl

Adjunct-directeur

Josephine Gerner

jgerner@drielinden.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH .

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

198

2018-2019

We werken op onze school in heterogene groepen, waarbij het leerlingenaantal per groep ca. 25 is. De
leerlingen van De Drie Linden zijn afkomstig uit alle sociale groepen van de samenleving en hebben
verschillende culturele en verschillende godsdienstige achtergronden. Er komt een wijziging in de
gewichtenregeling per 01-08-2019. Dit is een overgangsregeling. Naar verwachting zal dit voordelig
uitpakken voor onze school. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven. De prognose is
dat het leerlingaantal voor de komende jaren stabiel blijft.

1.2

Profiel van de school
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Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Samen

Ontwikkelen

Toekomst gericht

Missie en visie
Op De Drie Linden werken we vanuit onze drie kernwaarden: Samen, Ontwikkelen en
Toekomstgericht.
Hiermee bedoelen we:
· Op De Drie Linden leer je respect te hebben voor jezelf, elkaar en onze planeet;
·

Op De Drie Linden leer je in een vertrouwde structuur je talenten kennen,
ontwikkelen en waarderen;

·

Op De Drie Linden krijg je een veilige start in het onderwijs, zodat je vol vertrouwen,
betrokken en nieuwsgierig de wereld in kan.

De Drie Linden is een katholieke school voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Elk kind is welkom op
onze school, ongeacht religie, cultuur of sociale achtergrond. Op onze school zitten gemiddeld
genomen 200 leerlingen, die samen meer dan 50 nationaliteiten tellen. Hierdoor kunnen we onszelf
echt een multiculturele school noemen en hier zijn we trots op. Er is geen ‘overheersende’ nationaliteit.
Wat ons bindt, is dat we samen met elkaar in Den Haag wonen, we ons willen ontwikkelen en willen
voorbereiden op de toekomst.
Samen
Samen met alle leerlingen, ouders, het team en de buurt werken we eraan respect te krijgen voor
onszelf, elkaar en onze planeet. Dit doen we door onder andere veel samenwerkingsvormen te
gebruiken tijdens de lessen, door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van jezelf als mens tijdens
de Vreedzame Schoollessen en daarbuiten en door bewust bezig te zijn met onderwerpen als
afvalscheiden door middel van lessen milieueducatie. Ook werken de leerlingen groeps-doorbrekend
tijdens de cultuurprojecten. De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en hun
eigen gedrag, maar ook voor het klimaat in hun groep en de school. Daarom vinden wij het belangrijk
dat de leerlingen samen met de leerkracht(en) een fijne sfeer creëren, waarbij iedereen zich prettig
voelt. Aan het begin van het schooljaar worden gezamenlijk de afspraken in de klas opgesteld en de
taken verdeeld. Binnen het Kindcentrum Lindenkwadrant werken we intensief samen met onze
partners peuterleerplek De Kleine Linde (JongLeren), kinderopvang Laura Dak en het jeugd- en
jongerenwerk van Voor welzijn. De directieleden hebben maandelijks overleg en daarnaast zijn er
diverse werkgroepen waaraan werknemers van de verschillende partijen deelnemen.
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Ontwikkeling
Een kerntaak van ons als school is om onze leerlingen te ontwikkelen. Basisvaardigheden als taal, lezen
en rekenen nemen een belangrijke plaats in op R.K. basisschool De Drie Linden. Wij besteden hier dan
ook veel tijd en aandacht aan. Wij stimuleren de leerlingen om goede prestaties te leveren. Ieder kind
heeft zijn eigen mogelijkheden en leert op zijn eigen wijze. Wij komen hieraan tegemoet door
gestructureerde en gevarieerde leersituaties in te richten en te stimuleren dat leerlingen zelf zoeken
naar oplossingen en zich adequate denkgewoonten eigenmaken. Er wordt gedifferentieerd onderwijs
gegeven. Het uitgangspunt hierbij is dat er bij de verschillende vakken gewerkt wordt in drie groepen;
· De verkorte instructie groep bestaat uit leerlingen die weinig instructie behoeven. Zij kunnen na
een korte instructie van de leerkracht aan het werk;
·

De basisgroep bestaat uit de leerlingen die na de volledige instructie
van de leerkracht zelfstandig aan het werk kunnen;

·

De verlengde instructiegroep bestaat uit leerlingen die na de klassikale instructie
een verlengde instructie van de eigen leerkracht aan de instructietafel krijgen.
Zodat zij daarna in de klas zelfstandig aan het werk kunnen.

Er wordt gedifferentieerd op instructie, verwerking, tempo en materiaalgebruik. Zelfstandig werken en
coöperatieve werkvormen nemen dan ook een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Ook maken
wij gebruik van de nieuwste hulpmiddelen om ons onderwijs te verbeteren. Met regelmatige toetsingen
een leerlingvolgsysteem volgen wij nauwgezet de ontwikkeling van ieder kind. Als het nodig is, kunnen
wij snel actie ondernemen en indien noodzakelijk, leerlingen ook individueel of in kleine groepjes buiten
de klas helpen. De Drie Linden laat je groeien, betekent voor ons dat wij hulp bieden aan leerlingen die
extra oefening nodig hebben, maar ook aan leerlingen die méér leerstof of moeilijker leerstof nodig
hebben. Ontwikkeling betekent voor ons ook dat wij aandacht geven aan de creatieve, motorische en
lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Wij besteden veel aandacht aan bewegingsonderwijs en
brengen de leerlingen in contact met verschillende spel- en sportvormen. Door het werken met een
vakleerkracht gym kunnen leerlingen zich op dit gebied optimaal ontwikkelen. Wekelijks besteden we
aandacht aan verschillende culturele disciplines als drama, dans en muziek via het programma
Cultuuronderwijs Op z’n Haags. Dit is naast het aanbod van de creatieve vakken; beeldende vorming,
tekenen en muziek. Alle groepen maken regelmatig uitstapjes naar musea, theater, natuurprojecten
e.d. In degroepen 7 en 8 wordt Engels gegeven.
Toekomstgericht
De basis om goed te presenteren, is dat ieder kind zich veilig en prettig voelt op school. Om een veilig
klimaat te behouden, wordt in alle groepen gewerkt met De Vreedzame School. Deze methode geeft
handvatten om te leren respectvol met elkaar om te gaan. De leerlingen leren hoe ze elkaar
complimenten kunnen gevenen hoe ze eventuele conflicten kunnen oplossen. Ook worden leerlingen
uit de bovenbouw opgeleid tot mediator, zodat zij weer andere leerlingen kunnen helpen bij het
oplossen van conflicten. Leerlingen leren elkaar te waarderen voor wat ze allemaal kunnen en ze leren
elkaar te ondersteunen in dingen die ze minder goed kunnen. In onze kindbenadering houden wij
zoveel mogelijk rekening met al die individuele kenmerken van de leerlingen. Wij brengen waar
mogelijk verschil aan in tempo en niveau en geven hiermee de individuele capaciteiten en talenten de
kans zich te ontplooien. De leerlingen maken vanaf groep drie twee keer per jaar een citotoets. Via
deze toetsen kunnen wij de cognitieve ontwikkeling van iedere leerling in de gaten houden. Het doel is
om iedere leerling hoger uit te laten stromen dan dat ze ingestroomd zijn. In groep 8 wordt de IEP
eindtoets afgenomen. De resultaten van deze toets liggen de laatste jaren boven het landelijk
gemiddelde. Wij willen de zelfstandigheid van leerlingen bevorderen en tegelijkertijd werken aan
sociale vaardigheden zoals samenwerken. Zodat ieder kind is voorbereid op de toekomst. In de lessen
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wordt dagelijks gebruik gemaakt van digitale schoolborden, tablets (vanaf groep 4), laptops en iPads.
De digitale schoolborden zorgen voor een optimale ondersteuning van de lessen. In groep 3 werken de
leerlingen individueel op laptops en vanaf groep 4 hebben alle leerlingen een tablet. Omdat ze hier
individueel op werken, oefenen ze de lesstof op deze manier op eigen niveau in. We gebruiken hierbij
het adaptieveprogramma Snappet voor de vakken taal, rekenen en spelling.
Visiebeleid
Het beleid van R.K. Basisschool De Drie Linden om de visie levend te houden:
·

Visie en kernwaarden vormen de basis van alle plannen van de school;

·

Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids en terug te vinden op
onze website;

·

Tijdens teamvergaderingen komt de visie regelmatig aan bod;

·

Tijdens studiedagen wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken
en borgen van de visie.

Prioriteiten
De doelstellingen die we onszelf gesteld hebben voor dit schooljaar:
•
•
•

Herijken van onze visie en deze actief uitdragen door leerlingen, leerkrachten en ouders
Verdiepen van onze cyclus van Handelingsgericht Werken
Doorgaande leerlijnen voor woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen verstevigen

Identiteit
We zijn een Rooms Katholieke school waar iedereen welkom is. Onze leerling populatie is een
afspiegeling van de hedendaagse samenleving.
We geven invulling aan onze identiteit door stil te staan bij de feesten van het Rooms Katholieke
geloof, waarbij overeenkomsten altijd het uitgangspunt zijn van de viering.
Ook besteden we aandacht aan de andere Wereldgodsdiensten om onze kinderen voor te bereiden op
onze samenleving.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

We zijn een gezonde 1-stroom school. Dit betekent dat we van iedere groep 1 klas hebben. Gemiddeld
zitten er 25 leerlingen in een groep.
We hanteren het leerstof jaarklassen systeem. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij
elkaar in de groep zitten. Met behulp van het Directe Instructiemodel zijn wij in staat leerlingen op
niveau les te geven.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
Stap 1: Vervangingspool
Stap 2: Intern vervangen
Stap 3: Collega's vragen extra te komen werken
Stap 4: Verdelen van de klassen
Stap 5: Leerlingen naar huis sturen (eerst de 4-jarigen)

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het
taalgebruik

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd
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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.
We werken op school met een dagplanning. Iedere dag komen de kernvakken taal, lezen en rekenen
aan bod. Daarnaast verdelen we de overige vakken over de week, waarbij rekening wordt gehouden
met een afwisselend aanbod voor alle kinderen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

8 uur

8 uur

5 uur

5 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

Rekenen
Taal
Woordenschat
Lezen
Bewegen
Sociale Vaardigheden
eten/drinken/pauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

7 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
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Sociale Vaardigheden
1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 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

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

eten/drinken/pauze
woordenschat

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Speellokaal
Gymlokaal
De speelzaal en de gymzaal hebben een volledig nieuwe set met materialen gekregen in 2017. In 2019
zijn de vloeren vernieuwd en hebben we twee moderne beweeglokalen.
•
•
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuterleerplek de Kleine Linde en KDV Laura Dak. We
gebruiken daarbij Schatkist en Ko-totaal .
Peuters en kleuters volgen hetzelfde taalontwikkelingsprogramma, met gezamenlijke thema's. De
intern begeleider van de basisschool werkt op contractbasis ook in de peuterspeelzaal (observatie van
kinderen, aanpassen ontwikkelingsprogramma, begeleiding leerkrachten en leidsters). Ook de
observatieprogramma's voor peuters en kleuters zijn op elkaar afgestemd (Kijk) en doen zowel peuters
als kleuters mee aan het schoolbrede programma "De Vreedzame School" waarbij de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd en ontwikkeld.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
De Drie Linden heeft de basiskwaliteit op orde. Wij volgen de cyclus van het Handelings Gericht Werken
(HGW). Telkens maken wij de afweging of wij in staat zijn in de ondersteunings- en onderwijsbehoefte
van de leerling te voorzien. Dit doen wij in samenwerking met deskundigen in de school, de adviseur
van het samenwerkingsverband en eventueel externe deskundigen. Voor meer informatie verwijzen wij
u naar het schoolondersteuningsprofiel
In de school hebben wij: een intern begeleider zonder groepstaken; de onderwijsassistente werkt in de
drie kleutergroepen. Gezien de kleine omvang van de school zijn functies als rekenspecialist, specialist
hoogbegaafdheid, e.d. ondergebracht bij de groepsleraren, waarmee in hun taakbeleid rekening wordt
gehouden. In school zijn ook aanwezig: logopedie (2 dagdelen) en kinder-fysio-therapie (1 dagdeel),
schoolmaatschappelijk werk (1 dagdeel) en externe remedial teaching (via arrangementen).

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

8

Onderwijsassistent

6

Remedial teacher

-

Taalspecialist

1

Rekenspecialist

1

Gedragspecialist

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De school gebruikt de methode "De Vreedzame school" Dit gebruiken wij in de gehele school.

Sociale en fysieke veiligheid
11

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
SCOL.
Wij nemen twee keer per jaar de SCOL vragenlijst af. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vullen
daarnaast de vragenlijst zelf, anoniem, digitaal in. De leerkrachten analyseren, samen met de intern
begeleider, de resultaten. Op basis van deze analyse worden, waar nodig, individuele of op de groep
gerichte acties uitgezet. Bij individuele acties worden deze besproken met ouders.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Christie van den Bergh. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via cvdbergh@drielinden.lucasonderwijs.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Jessy Cleophas. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via jcleophas@drielinden.lucasonderwijs.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De school biedt de ouders op verschillende manieren gelegenheid om op de hoogte te zijn van de
vorderingen van hun kind(eren). De school vindt de betrokkenheid van ouders van wezenlijk belang
voor de ontwikkeling van hun kind(eren). Ouders kunnen op meerdere manieren (al naar gelang hun
mogelijkheden) participeren: er is een zeer actieve ouderraad en medezeggenschapsdraad; ouders
nemen deel in de organisatie van diverse activiteiten, creatieve middagen, enz.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Het medium dat wij gebruiken om ouders te
informeren is "Social Schools". Ook vinden er drie keer per jaar gesprekken met de ouders en het kind
plaats over de ontwikkeling van het kind. Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport over hun
kind.

Klachtenregeling
De school hanteert de klachtenregeling van ons schoolbestuur de Stichting Lucas Onderwijs. Deze
klachtenregeling is te vinden op de site van onze school.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Er is een zeer actieve ouderraad en medezeggenschapsdraad; ouders nemen deel in de organisatie van
diverse activiteiten, creatieve middagen, begeleiding van excursies, enz.

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 € 55,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Creatieve middagen

•

Laatste schooldag viering

•

Pasen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Groep 5 en 6 gaan naar zwemles. De gemeente Den Haag subsidieert de lessen, maar vraagt een
bijdrage van de ouders in de kosten van het busvervoer van 22,00 euro per jaar.
Ouders waarvan de kinderen gebruik maken van de voor- tussen- en/of na-schoolse opvang zijn
daarvoor kosten verschuldigd, de hoogte is afhankelijk van het aantal dagen/uren dat het kind
deelneemt.

De gemeente Den Haag verstrekt aan ouders beneden een bepaald minimum inkomen een
Ooievaarspas. Met deze Ooievaarspas kan € 50,00 van de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald.

4.3

Schoolverzekering
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Er is geen sprake van een schoolverzekering.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch ziek melden voordat de school gaat beginnen. Zij kunnen er ook
voor kiezen hun kind via "Social Schools" ziek te melden. Dit heeft onze voorkeur. Elke dag, een
kwartier nadat de school begonnen is, wordt door de conciërge bij alle leerkrachten gecontroleerd of er
leerlingen afwezig zijn waarvan geen melding is ontvangen. De ouders van de leerlingen die met
onbekende reden afwezig zijn worden direct gebeld door de conciërge of de directie.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Op de site van de school vinden de ouders het aanvraagformulier voor het aanvragen van verlof. Het
ingevulde formulier kunnen zij mailen of inleveren bij de directeur van de school. De directeur neemt
een besluit over de aanvraag en deelt dit schriftelijk mee aan de aanvrager. Wij volgen hierin strikt de
leerplichtwet.
Te laat komen wordt, conform de leerplichtwet, gezien als ongeoorloofd verzuim. Bij 3 en 6 keer te laat
komen hebben school en ouders (eventueel met de leerlingen) contact met elkaar. Bij 9 keer te laat
komen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten zijn afkomstig uit de methode-gebonden toetsen en methode-onafhankelijke
toetsen. Deze toetsen worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. Er
worden trendanalyses gemaakt en besproken op studiedagen en/of teamvergaderingen. Naar
aanleiding hiervan worden onderwijsprogramma's waar nodig aangepast.

5.2

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.
De toetsresultaten bevestigen het schooladvies.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

De schooladviezen zijn zorgvuldig tot stand gekomen; en afgestemd op de mogelijkheden van de
individuele leerling. Informatie van het voortgezet onderwijs wijst uit, dat de leerlingen die van De Drie
Linden in de afgelopen jaren naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, over het algemeen nog steeds
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goed op hun niveau zitten; sommigen zijn doorgestroomd naar een hogere vorm van onderwijs.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

15,4%

vmbo-b / vmbo-k

15,4%

vmbo-k / vmbo-(g)t

23,1%

vmbo-(g)t

15,4%

vmbo-(g)t / havo

15,4%

havo

7,7%

vwo

7,7%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect voor jezelf en elkaar

Samenwerken

Veiligheid en vertrouwen

Op De Drie Linden willen wij graag dat de kinderen die onze school verlaten hebben geleerd dat zij
respect hebben voor zichzelf en elkaar. Dat zij zelfvertrouwen hebben en vertrouwen kunnen hebben in
de ander. Dat zij voor zichzelf kunnen opkomen, hun mening en gevoelens onder woorden kunnen
brengen en rekening kunnen houden met een ander.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De visie van de school wordt regelmatig in de teamvergadering besproken. Tijdens studiedagen in de
vorige twee schooljaren is, met externe begeleiding, de visie ontwikkeld. Gekozen is voor de
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Vreedzame school omdat deze aanpak een gezamenlijke, herkenbare aanpak geeft voor alle kinderen
en medewerkers van de school en kinderen ook een actieve bijdrage laat leveren. Kinderen worden op
deze manier mede-verantwoordelijk en mede-eigenaar van het sociale klimaat op school. Twee keer
per jaar wordt de SCOL afgenomen. De leerkracht en intern begeleider analyseren de resultaten en
stellen, waar nodig, een plan van aanpak op voor individuele leerlingen (in overleg met ouders) of voor
een gehele groep.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
De leerkrachten hanteren het directe instructiemodel. Het pedagogisch en didactisch aanbod wordt,
voor de vier hoofdvakken, vastgelegd in groepsplannen die als planning en evaluatie document dienen.
De directie van de school en de intern begeleider zien toe op de uitvoering van de afspraken. Het
instrument dat daarvoor gebruikt wordt is (on) aangekondigde klassenbezoeken.
Eén verbeterthema is begrijpend lezen. De feedback en controle vindt plaats door de externe
begeleider en de taalcoaches. De ontwikkelingen op het gebied van Snappet worden begeleid door een
externe coach in samenwerking met de adjunct directeur.
Na de twee registratiemomenten van KIJK, na een CITO periode en na een SCOL periode, analyseren
de leerkrachten samen met de intern begeleider de resultaten. Deze worden aan het team
gepresenteerd en besproken. De intern begeleider voegt daar de trendanalyses op leerling- en
groepsniveau aan toe.
Op basis van feedback en eigen reflectie voeren de leerkrachten jaarlijks een gesprek met de directie.
De ontwikkelvraag kan leiden tot een individuele scholing. Op basis van de schoolontwikkeling wordt
gekeken naar de behoefte/noodzaak van teamgerichte scholing. Vanuit onze visie werken wij continu
aan verdere professionalisering.
Het komende schooljaar zullen wij het traject voor verbetering van het taalonderwijs, met name
begrijpend lezen. Als speerpunt wordt daaraan toegevoegd het rekenen en wiskunde onderwijs met
een accent op het voorbereidend rekenen in de kleutergroepen. Hiervoor hebben wij tijd vrijgemaakt
voor een rekencoördinator.
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6

Schooltijden en opvang

Iedere ochtend gaat de eerste bel om 8.20 uur. De leerlingen hebben dan 10 minuten om afscheid
te nemen, de jas op te hangen en naar de klas te lopen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de
lessen.
De ouders van groep 1 t/m 3 mogen mee naar binnen, vanaf groep 4 gaan leerlingen zelfstandig naar
binnen.
Om 12.00 uur worden de leerlingen naar het plein gebracht om opgehaald te worden. Behalve op
woensdag.
Tussen de middag gaat de eerste bel om 12.55 uur en starten de lessen om 13.00 uur bij de tweede bel.
Om 15.15 uur komen alle leerlingen met de leerkracht naar buiten. Op woensdag om 12.15 uur
Het overblijven (tussenschoolse opvang) wordt verzorgd door welzijnsorganisatie Voorwelzijn, afdeling
jeugdwerk. Stichting Voorwelzijn heeft een grote vestiging aan hetzelfde schoolplein als De Drie
Linden. Het overblijven wordt verzorgd door jeugdwerkers, gediplomeerde ouders, stagiaires. Zij
maken daarvoor gebruik van o.a. de gymzaal van de school, de jeugdruimtes, enz.
Laura Dak Kinderopvang verzorgt de voor- en naschoolse opvang.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

15:15 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

15:15 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:15

-

12:15 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

15:15 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

13:00 - 15:15

15:15 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
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Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 1 -8

maandag, woensdag, vrijdag

De gymleerkracht geeft aan de groepen 1/2 op woensdag les in de grote gymzaal die aan onze school
vast zit. Daarnaast hebben de groepen 1/2 minimaal twee keer per week gymles in het speellokaal.
De groepen 3 t/m 8 krijgen op maandag en op vrijdag les van de gymleerkracht in de grote gymzaal. De
leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben ook zwemles

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Laura Dak , buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en Stichting Vóór, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Laura Dak, buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Doordat onze school gebouwd is rondom het
schoolplein en Laura Dak en Voorwelzijn ook in ons gebouw zitten kunnen we samen de opvang
verzorgen van 7.30 uur tot 18.30 uur.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

16 september 2019

16 september 2019

Prinsjesdag

17 september 2019

17 september 2019

werkmiddag groep 1 - groep 8

14 oktober 2019

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Studiedag

31 oktober 2019

31 oktober 2019

Werkmiddag groep 1 - groep 8

04 november 2019

Werkmiddag groep 1 -2

28 november 2019
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Vrije dag

20 december 2019

20 december 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Studiedag

21 februari 2020

21 februari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Werkmiddag groep 1 - groep 8

03 april 2020

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

10 april 2020

13 april 2020

Studiedag

14 april 2020

14 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Studiedag

20 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

01 juni 2020

01 juni 2020

Werkmiddag groep 1 - groep 8

22 juni 2020

Vrije dag

17 juli 2020

17 juli 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020

Op de werkmiddagen zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
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