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Wij bieden u de schoolgids van basisschool Het Rondeel voor het schooljaar 2022-2023 aan. Deze gids is 
geschreven om u zo goed mogelijk inzicht te geven in onze school en is bedoeld voor de ouders van 
onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is digitaal te lezen via onze 
website www.het-rondeel.nl

Scholen verschillen in sfeer, manieren van werken en resultaten. Om ouders te helpen bij het kiezen van 
een goede school voor hun kind vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te maken. 
Hierin kunt u lezen wat u van onze school mag verwachten. U vindt veel praktische informatie over 
schooltijden en de schoolorganisatie. Er is ook het een en ander te lezen over de doelstellingen van ons 
onderwijs, de manier waarop we die doelen proberen te bereiken. Verder kunt u gegevens vinden over 
de contacten met de ouders, de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling. Goede informatie geven 
aan de ouders vinden wij heel belangrijk. Naast de jaarlijkse schoolgids informeren wij ouders met een 
nieuwsbrief “Rondeel-info” die ook op onze website wordt geplaatst:  www.het-rondeel.nl.  

Onze schoolkalender staat aan het begin van het schooljaar op de website en wordt in ieder jaar op 
papier uitgegeven. Hierop zijn data ingevuld die voor leerlingen en ouders van belang zijn: 
vakantiedagen, ouder- en thema-avonden, feestdagen, enzovoorts.  

Vanzelfsprekend bent u van harte welkom voor een toelichting op deze gids. U kunt onze 
school bereiken op telefoonnummer 0316-531453.  

Wij hopen dat deze vernieuwde schoolgids met plezier wordt gelezen. Mocht u na het lezen 
vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan horen wij dat graag. Suggesties tot verbetering van 
de schoolgids zijn altijd welkom.  

Wij wensen iedereen een leuk, leerzaam en succesvol schooljaar 2022-2023.

Een hartelijke groet,  

namens het team van basisschool Het Rondeel en de Medezeggenschapsraad,    

Marieke Fielt-Wanders, 

Directeur basisschool Het Rondeel 

Voorwoord
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Contactgegevens

Het Rondeel
Schoolstraat 29
7037AS Beek (Gem. Montferland)

 0316531453
 http://www.het-rondeel.nl
 info@het-rondeel.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marieke Fielt-Wanders m.fielt@pro8.nu

De directeur geeft onderwijskundig leiding aan de school. Ze stuurt het onderwijskundig team aan dat 
bestaat uit vakspecialisten en groepsleerkrachten. 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

136

2021-2022

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 3.111
 http://www.pro8.nu

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Kwalitatief goed onderwijs

Coöperatief lerenInspelen op onderwijsbehoeften

Kanjerschool Didactisch Coachen

Missie en visie

Op basisschool Het Rondeel bieden wij betekenisvol, kwalitatief goed onderwijs. 

Wij bieden een veilige basis zodat kinderen: 

• Vertrouwen in zichzelf en de ander hebben.
• Verantwoordelijkheid durven nemen voor de eigen ontwikkeling.
• Brede interesses en talenten ontwikkelen en benutten. 
• Doel- en oplossingsgericht kunnen denken. 
• Positief en zelfredzaam in het leven staan. 

Samen met ouders zorgen wij voor de beste ontwikkeling van ieder kind. Wij zorgen voor een omgeving 
met een fijne sfeer waarin ervaringen gedeeld en successen gevierd worden.   

Basisschool Het Rondeel is een lerende organisatie. Dat wil zeggen dat iedereen in de school van en 
met elkaar leert, dat wij reflecteren op ons onderwijs en dit aanpassen waar nodig. Door het stellen van 
denkstimulerende vragen krijgt de leerkracht meer zicht op het denkleerproces van de leerling, 
waardoor hij of zij de onderwijsbehoefte nauwkeuriger kan afstemmen. (Didactisch Coachen). 
Initiatieven om te experimenteren met verbeteringen worden gestimuleerd en resultaten worden met 
elkaar gedeeld. Deze lerende houding willen wij kinderen ook meegeven.   

Met een kritische houding staan wij open voor veranderingen in de maatschappij en maken keuzes in de 
vaardigheden die wij bijbrengen. Naast ambitieus cognitief onderwijs vinden wij de sociale vorming van 
kinderen belangrijk. Wij willen dat onze leerlingen opgroeien tot mooie mensen die een waardevol 
aandeel hebben in de maatschappij. Wij besteden veel aandacht aan sociale vorming en 
omgangsnormen. Wij werken vanuit een respectvolle omgeving waarin de ontwikkeling van ieder kind 
centraal staat. Kinderen zijn zich bewust van hun eigen kennis en gedrag en kunnen hierop reflecteren 
en verantwoording over afleggen. Hier spelen wij op in door coöperatief te werken met differentiatie in 
leerstof, verwerking en leertijd. In de school heerst een stimulerende sfeer om samen te werken, samen 
te spelen, samen te delen en samen op te lossen.   

We gaan uit van gestructureerd en resultaatgericht onderwijs in een veilige omgeving waar het kind 
zich prettig voelt en waar elke dag met veel enthousiasme wordt gewerkt. 

Elke dag zetten we nieuwe stappen op weg naar de toekomst. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten.       
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Identiteit

Het Rondeel is een katholieke school. In onze levensbeschouwelijke vorming wordt rekening gehouden 
met niet- of andersgelovige leerlingen. Het accent ligt sterk op algemeen menselijke waarden.  

Bij de levensbeschouwelijke opvoeding is het in eerste instantie aan de ouders of en hoe zij de 
religieuze gevoeligheid van hun kinderen willen stimuleren. De eerste verantwoordelijkheid voor de 
geloofsopvoeding ligt thuis, bij de ouders of verzorgers, maar de school kan en wil daarbij helpen. De 
vanuit de parochie georganiseerde activiteiten (gezinsvieringen, speciale vieringen, voorbereidingen op 
de communie, het vormsel, etc.) worden ook op school onder de aandacht gebracht. Dit gebeurt vanuit 
de parochiële werkgroepen.
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Op basisschool Het Rondeel wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht 
voor individuele behoeften van kinderen.  In de onderbouw wordt gewerkt met gemengde groepen. 
Hierin zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep. Vanaf groep 3 t/m 8 wordt in 
homogene-, en in combinatiegroepen gewerkt. 

De intern begeleider heeft de taak de leerling ondersteuning te coördineren en vorm te geven. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

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

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal/
spel in de hoeken

8 uur 8 uur 

Taal
3 u 30 min 3 u 30 min

Rekenen/wiskunde
2 u 30 min 2 u 30 min

Sociale redzaamheid
1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs/bui
tenspel 7 u 15 min 7 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 45 min 2 u 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 15 min 4 u 15 min

Taal
2 uur 6 uur 6 u 30 min 6 u 30 min 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
45 min 45 min

Sociale redzaamheid
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

Zelfstandig 
werken/taakbrief 1 u 30 min 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Burgerschap
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Digitale geletterdheid
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Atelier
• Leerplein
• Kinderopvang (Peuteropvang en BSO)

Extra faciliteiten

Verlof personeel

De school/het bestuur is een contract aangegaan met het personeelscluster Oost Nederland (PON) om 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Humankind.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De doelen staan beschreven in het Schoolvisiedocument en schoolplan 2022-2023. Dit document staat 
op Scholen op de kaart gepubliceerd. 
Hierin staan de doelen, zowel op strategisch niveau en op schoolniveau beschreven.

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.

Kwaliteitszorg zien we als een cyclisch leerproces, waarbij Het Rondeel systematisch de kwaliteit van 
een aantal vooraf vastgestelde beleidsterreinen bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt of laat 
beoordelen en evalueert, gericht op het vasthouden of verbeteren van onze kwaliteit.Kwaliteitszorg 
richt zich primair op schoolontwikkeling, op de ontwikkeling van het team als geheel.

Het is ook gericht op het continue verbeteren of vernieuwen van het primaire proces en op het 
vergroten van het leervermogen van de medewerkers.

Hoe bereiken we deze doelen?

bij afwezigheid (door ziekte, verlof of nascholing) van een leerkracht een vervanger te regelen.Als er 
geen vervangers van de PON beschikbaar zijn proberen we zelf een vervanger te vinden. Mocht ook dit 
niet lukken, dan kan het gevolg zijn dat we in het uiterste geval een groep naar huis moeten sturen. Dit 
is beschreven in het beleidsstuk “vervangingsbeleid” en is in de MR besproken.  

9



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.

Het leerstofaanbod voor de leerlingen op basisschool Het Rondeel wordt gedifferentieerd aangeboden. 
Door deze aanpak kunnen veel leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften de aangeboden 
leerstof  blijven volgen. Voor leerlingen die het onderwijsaanbod volgen middels een eigen leerlijn 
wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de intern begeleiders en besproken met de 
ouders. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe 
deskundigheid). Op deze manier lukt het ons om aan de onderwijsbehoeften van elke leerling toe te 
komen. 

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Taalspecialist

De interne begeleider is belast met het coördineren van de uitvoering van het ondersteuningsbeleid in 
de dagelijkse praktijk. De intern begeleider ondersteunt collega's met betrekking tot specifieke 
ondersteuningswerkzaamheden in de groep.

De taalcoördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en adviseert leerkrachten bij de 
inzet van de methoden, onderzoeken knelpunten in de methoden en geeft advies aan de directeur.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om zoveel mogelijk alle leerlingen (nabij) met talenten en beperkingen gezamenlijk 
onderwijs te geven binnen de groep. Leerlingen leren veel van elkaar en kunnen elkaar helpen. Wij 
moeten daarbij als school wel heel goed onze mogelijkheden maar zeker ook onze grenzen in kaart 
blijven brengen.  Dit schept duidelijkheid naar ouders (verwachtingen), kinderen en het team. Dankzij 
de ‘autonome inzet’ van de middelen “Passend Onderwijs” zijn wij in staat gebleken passend onderwijs 
te (kunnen blijven) bieden aan de kinderen uit Beek en omgeving. 
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Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

De gedragsspecialist volgt de uitvoering van de sociaal emotionele programma's in de groepen, volgt 
de inzet van het anti pestprogramma "Kanjertraining".

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Kanjertraining

Sociale en fysieke veiligheid

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

We gebruiken de leerlingenquête van Vensters voor de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De 
gedragsspecialist, de intern begeleiders en directie verzamelen de informatie en bespreekt deze in het 
team. Indien gewenst worden aanpassingen gedaan waardoor de veiligheidsbeleving van kinderen 
verbetert.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Fielt m.fielt@pro8.nu

vertrouwenspersoon Lueb r.lueb@pro8.nu

12

mailto://m.fielt@pro8.nu
mailto://r.lueb@pro8.nu


Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Educatief partnerschap met ouders 

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: ‘Het realiseren van optimale omstandigheden 
realiseren voor de ontwikkeling, het leren en de opvoeding van leerlingen, thuis en op school.’ Daarom 
gaan we als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen. Er zijn 
wel verschillen in de eindverantwoordelijkheid (voor het leren ligt dat bij school, voor de opvoeding bij 
de ouders). Ouders en leerkrachten zijn de voorbeelden voor de leerlingen. Hun gedrag, gewoontes, 
stijlen enz. zijn dus ook medebepalend hoe leerlingen zich ontwikkelen. We houden rekening met de 
groeiende eigen verantwoordelijkheid van het kind. We praten zoveel mogelijk met de leerlingen, in 
plaats van over de leerlingen.  

Kennismakingsgesprek 

In het eerste kennismakingsgesprek informeren we u graag over de gang van zaken bij ons op school. 
We vertellen over de dagelijkse praktijk en er is ruimte om de vragen van uw kant te beantwoorden. U 
krijgt een rondleiding door het schoolgebouw. Het is prettig als u ook iets over uw kind(eren) vertelt 
zodat wij hiermee rekening kunnen houden als ze bij ons op school komen. Na de aanmelding volgt een 
startgesprek met de ouders en een leerkracht(en) van de groep. Dit gesprek vindt plaats voordat het 
kind op school komt. De nieuwe kleuters mogen een aantal dagen meedraaien/inlopen vóór hun vierde 
verjaardag. De leerkracht maakt hiervoor met u een afspraak.  

Informatievoorziening 

Ouderbetrokkenheid op basisschool Het Rondeel betekent dat kinderen, ouders/verzorgers en 
leerkrachten respectvol, open en gelijkwaardig communiceren. Vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid worden kinderen ondersteund in hun voortgang en ontwikkeling zowel thuis als 
op school.  

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: ‘Het realiseren van optimale omstandigheden 
realiseren voor de ontwikkeling, het leren en de opvoeding van leerlingen, thuis en op school.’ Daarom 
gaan we als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen. Er zijn 
wel verschillen in de eindverantwoordelijkheid (voor het leren ligt dat bij school, voor de opvoeding bij 
de ouders). Ouders en leerkrachten zijn de voorbeelden voor de leerlingen. Hun gedrag, gewoontes, 
stijlen enz. zijn dus ook medebepalend hoe leerlingen zich ontwikkelen. We houden rekening met de 
groeiende eigen verantwoordelijkheid van het kind. We praten zoveel mogelijk met de leerlingen, in 
plaats van over de leerlingen. 

Ouders kunnen via Medezeggenschapsraad en Oudervereniging betrokken zijn bij de school en 
meedenken over de opzet, de inhoud en de organisatie van ons onderwijs.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Klachtenregeling

De stichting PRO8 heeft een klachtenregeling waarin staat hoe de school omgaat met klachten. U kunt 
de klachtenregeling ter inzage krijgen als u daar om vraagt of via deze site downloaden: 
https://www.pro8.nu/index.php/ouders/klachtenregeling

De intern vertrouwenspersoon op de school kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij 
of zij bespreekt de klacht inhoudelijk met u en zal als u dat wilt proberen een probleem eerst binnen de 
school op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u ook helpen bij het indienen van een klacht. De naam 
en contactgegevens van de vertrouwenspersoon staat in de schoolgids en/of op de website van de 
school.

Het bestuur heeft een extern vertrouwenspersoon. Bij haar kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u 
wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te 
dienen bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij helpen. Ellen te Winkel: 
telefoon 06 - 14 00 41 60

Door het schooljaar heen proberen wij u zo goed mogelijk te informeren. Wij doen dat via 
de schoolgids, door middel van nieuwsbrieven, de website, Facebook, tijdens oudergesprekken, 
tijdens leerstofinformatieavonden en tijdens directe contacten op school. Zelf kunt u ook op een 
andere manier actief met de school bezig zijn. Dit kan door te assisteren bij onderwijsactiviteiten, 
excursies, overblijven, sportdagen en schoolfeesten. Dat kan ook door in de Oudervereniging of de 
Medezeggenschapsraad mee te denken over de opzet, de inhoud en de organisatie van ons onderwijs. 
Daar kunt u ook uw ideeën over het onderwijs en de school kwijt. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
altijd terecht bij de betreffende groepsleerkracht of bij de directie.  

Nieuwsbrieven 

Tien keer per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief van de school.  

Website en Facebook 

Op www.het-rondeel.nl vindt u naast informatie over onze school en de nieuwsbrieven ook regelmatig 
foto’s van schoolactiviteiten. Mist u nog iets, laat het ons weten. Wij zijn voortdurend bezig de website 
zo actueel mogelijk te houden. De allerlaatste nieuwtjes vindt u echter op onze  Facebook-pagina. Op 
onze FB-pagina staan de allerlaatste foto’s en filmpjes. De pagina wordt al door vele mensen bezocht.  

U merkt dat er veel georganiseerd wordt om u als ouder op de hoogte te houden. Maar naast al deze 
geplande activiteiten hechten we ook waarde aan de informele contacten. Komt u gerust langs om een 
praatje te maken, de teamleden geven het wel aan als het niet uitkomt en zij graag een afspraak met u 
maken. Tijdens de ochtendinloop hebt u de gelegenheid om even met uw kind mee de groep in te 
lopen. Wilt u er zeker van zijn dat we tijd hebben voor een inhoudelijk gesprek, maakt u dan even een 
afspraak. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Kinderboekenweek

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

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

Schoolreis en Schoolkamp.

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.

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

• Medezeggenschapsraad
• Oudervereniging

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Onze school heeft een oudervereniging (OV). De OV stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders 
en school te bevorderen. Verder is de OV betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van alle 
evenementen gedurende het schooljaar. De OV meldt haar activiteiten in de nieuwsbrief van de school. 

De medezeggenschapsraad (MR) speelt een belangrijke rol in de manier waarop basisschool Het 
Rondeel functioneert. Ze houdt zich bezig met het beoordelen (toetsen) van allerlei beleidszaken die 
binnen een school spelen zoals het borgen van de kwaliteit van onderwijs en de zorg voor de kinderen, 
het aantal groepen binnen de school of het vaststellen van vakantieperiodes. Daarbij zijn de 
verantwoordelijkheden tussen de ouder- en de personeelsgeleding van de MR gescheiden.
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De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. De school zal geen 
kinderen uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
niet kunnen of willen betalen.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

U kunt uw kind ziekmelden via de Parro app.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school 
gaan. Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren. Voor bepaalde 
gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan:     

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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• een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; verhuizing (1 
dag);    

• het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (1 of ten hoogste 2 
dagen);     

• bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met de 
directie);     

• bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- of 
aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e 
graad (ten hoogste één dag); 

• bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders (1 dag);

• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.

Op school zijn formulieren verlofaanvraag beschikbaar.

Geen redenen voor verlof zijn onder andere:     

• een verjaardag van een familielid;    
• een nationale feest- of gedenkdag van een ander land;    
• een vakantie.

Een uitzondering vormt de situatie waarbij extra vakantieverlof verleend wordt wanneer op grond van 
de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is om in de 
schoolvakantie verlof op te nemen. In voorkomende gevallen zal er bijvoorbeeld een 
werkgeversverklaring gevraagd worden. Hoe vraagt u extra verlof aan? Een verzoek moet zo vroeg 
mogelijk (zeker 10 dagen van tevoren) schriftelijk bij de directie van de school worden aangevraagd. Op 
school zijn hiervoor formulieren beschikbaar. Als het om een verzoek voor extra vakantieverlof gaat, 
moet dit minimaal een maand van tevoren gebeuren. (Boek uw vakantie niet zolang u niet zeker weet 
of u toestemming heeft, ook niet als een soort geschenk van derden) Een verzoek om verlof ten 
gevolge van belangrijke omstandigheden moet indien mogelijk vergezeld gaan van bijvoorbeeld een 
huwelijksaankondiging.

Basisschool Rondeel is een school van stichting PRO8: Op onze scholen leert iedereen!

We staan voor optimistisch en kindgericht onderwijs en staan open voor elke leerling. In overleg met 
direct betrokkenen zetten we de leerling centraal en kijken wat hij of zij nodig heeft. Samen met ouders 
zoeken we naar een passende leeromgeving zo thuisnabij mogelijk. We werken nauw samen met 
partners vanuit het speciaal (basis)onderwijs en de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op 
school als thuis passende ondersteuning krijgen. Kinderen die (tijdelijk) meer specifieke ondersteuning 
nodig hebben, kunnen aangewezen zijn op (tijdelijke/deeltijd) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.

Bij de aanmelding van een nieuwe leerling vraagt de school aan ouders of hun zoon of dochter 
specifieke ondersteuning nodig heeft. Wellicht is er informatie beschikbaar vanuit een onderzoek, de 
voorschoolse voorziening of de huidige school. Van ouders wordt verwacht dat zij die informatie met de 
school delen. De school kan, na instemming door ouders, informatie opvragen. Als specifieke 

4.4 Toelatingsbeleid
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ondersteuning nodig is dan kan het ondersteuningsteam ingeschakeld worden om mee te denken. 

4.5 Aanmelding nieuwe leerlingen

U bent op basisschool Het Rondeel altijd welkom voor een oriënterend gesprek, maar u bent ook altijd 
welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op onze school.Voor een oriënterend gesprek kunt u 
een afspraak maken met de directeur. U krijgt een rondleiding door de school en de nodige informatie 
wordt gegeven. Informatie over onze school kunt u ook lezen in de schoolgids. De schoolgids staat op 
deze website. 

De school maakt een inschatting of we op dat moment de gewenste ondersteuning kunnen bieden 
waar uw zoon/ dochter recht op heeft. Indien dit mogelijk is kan de inschrijving worden afgerond. 
Indien dit niet het geval is gaan we, samen met de ouders, op zoek naar een passende plek binnen ons 
samenwerkingsverband. 

Nadat de school alle gegevens heeft ontvangen en de nieuwe leerling aangemeld is op de school 
ontvangen ouders een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Vervolgens wordt er, 6 weken 
voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u opgenomen door de leerkracht om 3 kijkmomenten in te 
plannen. 

De zorgplicht geldt als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Natuurlijk spelen ook de volgende 
zaken een rol:

• Er is plaatsruimte op de school van aanmelding
• Ouders respecteren de grondslag van de school
• Plaatsing kan vanaf 4 jaar. (5 dagdelen meedraaien vanaf 3.8 jaar)
• Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog 

meer is aangemeld en de scholen vragen aan de ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze 
school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.

De school heeft 6 weken de tijd om te bepalen of een leerling de juiste ondersteuning kan ontvangen of 
een passende alternatieve plek vinden. Eventueel kan deze termijn nog met 4 weken worden verlengd.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Leerlingen komen naar school om zich optimaal te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als 
school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Maar we willen ook 
controleren of onze aanpak resultaat heeft. In de eerste plaats zijn de observaties van groot belang, 
omdat je naar de verschillende aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen van de 
leerkrachten kijkt en het effect hiervan op het leren van de leerlingen. Ook geven methodegebonden 
toetsen gedurende het jaar een geld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is afgestemd op de 
ontwikkeling van de leerling. Daarnaast gebruiken we de Cito LOVS-toetsen. Deze methode 
onafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen 
hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het 
schooljaar en aan het eind van het schooljaar. 

Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep n.a.v. de 
dwarsdoorsnedes, verder ingezoomd op de groepsanalyses en leerlinganalyses. Aan de hand van deze 
groepsanalyse en leerlinganalyse maakt de leerkracht en/of vakspecialist een plan van aanpak voor de 
verschillende vakken voor de komende periode.  Aan het eind van deze periode wordt de werkwijze 
geëvalueerd en worden de evaluaties weer meegenomen, samen met de verschillende analyses voor 
het volgende plan van aanpak. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de 
intern begeleider.  

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 

5 Ontwikkeling en resultaten
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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.

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

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Het Rondeel
94,3%

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)

Het Rondeel
62,1%

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 8,3%

vmbo-k 16,7%

vmbo-(g)t 25,0%

vmbo-(g)t / havo 16,7%

havo 12,5%

havo / vwo 4,2%

vwo 12,5%

onbekend 4,2%

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.

Met elkaar, voor elkaar!

Waardeer jezelf en de ander!Leerl. verschillen en dat mag!

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Leerlingen verschillen en dat mag!

Omdat er meer ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en verschillen in ontwikkeling meer worden 
geaccepteerd, zullen er minder leerlingen als ‘zorgleerling’ bestempeld worden. Pas bij echte 
ontwikkelingsstoornissen, waar structurele hulp nodig is, wordt over een ‘zorgleerling’ gesproken.

Ondersteuning kan op verschillende manieren geboden worden. Dit gebeurt in de eerste plaats in de 
groep, door de eigen leerkracht. Op vaste momenten, wanneer andere leerlingen zelfstandig een taak 
maken. We geven kinderen verlengde instructie (na de klassikale instructie extra herhaling/in oefening) 
of pre-teaching (voor-instructie zodat kinderen goed voorbereid de klassikale instructie kunnen volgen). 
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Soms sluit het niveau van een kind niet meer aan op het niveau van de jaargroep en wordt na overleg in 
het ondersteuningsteam een document eigen leerlijn opgesteld.

De school heeft een duidelijk pedagogisch profiel dat door alle leerkrachten wordt gedeeld en 
uitgevoerd.Het kunnen aangaan van relaties is een zeer belangrijke vaardigheid in onze samenleving. 
Leerlingen werken veel met andere leerlingen samen, maken afspraken, wisselen gegevens uit, 
ontspannen en sporten samen en bouwen zo relaties op. Ook met de volwassenen bouwen zij banden 
op, omdat volwassenen meewerken, een leerbron zijn en voor rust, regelmaat en veiligheid zorgen. Elk 
kind is autonoom. Het krijgt de kans veel eigen keuzes te maken, zelf verantwoordelijkheid te nemen 
en initiatieven te tonen. Zo groeit het gevoel voor eigenwaarde op een natuurlijke manier.We willen 
graag dat leerlingen zich ontwikkelen tot leerlingen die

• Zichzelf en anderen waarderen.
• Vertrouwen hebben in zichzelf.
• Eigen normen en waarden hebben.
• Verantwoordelijkheid zijn voor hun eigen gedrag.
• Zich breed ontwikkeld hebben, hun plek in de maatschappij kennen en daarin kunnen bewegen.
• Respectvol omgaan met zichzelf en de ander en belangstelling tonen.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat de volwassenen binnen de school dit gedrag laten zien en 
voorleven. Leerlingen leven dit na en zien dit dan als gewoon gedrag.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Tijdens vakantie samenwerking met BSO 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Woensdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Vrijdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00 14:00 - 18:30

Maandag: BSO op school
Dinsdag: BSO op school
Woensdag: BSO in 's-Heerenberg
Donderdag: BSO op school
Vrijdag: BSO in 's-Heerenberg
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 29 augustus 2022 29 augustus 2022

Studiedag 05 oktober 2022 05 oktober 2022

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Studiedag 03 februari 2023 03 februari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 24 februari 2023

Studiedag 27 februari 2023 27 februari 2023

Studiedag 06 april 2023 06 april 2023

Pasen 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023 29 mei 2023

Studiedag 20 juni 2023 20 juni 2023

Zomervakantie 10 juli 2023 18 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)

Dagelijks maandag t/m vrijdag 08.00 uur tot 16.00 uur

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen afspraken maken met leerkrachten (van 14.30 uur tot 16.00 uur), interne 
begeleiders en de directeur.        

Drakenbergh te 's-Heerenberg.
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