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Voorwoord 
 

Voor u ligt de schoolgids van OBS de Eendracht. Een gids geschreven voor ouders die al 

kinderen bij ons op school hebben en voor ouders die nog aan het oriënteren zijn op een 

basisschool passend bij hun kind(eren). Deze gids bevat veel praktische informatie over hoe 

we ons onderwijs vormgeven op de Eendracht en we hopen met deze schoolgids een goede 

indruk te geven van onze school.  

 

De veranderingen in de wereld om ons heen gaan in rap tempo. Denk aan technologische 

vernieuwingen, manieren van communiceren, input van alle kanten waar we kritisch mee om 

moeten gaan. Deze veranderingen vragen ook wat van ons onderwijs en zorgen ervoor dat we 

voortdurend bezig zijn met ontwikkelen. Daarbij wel kritisch kijkend naar de toegevoegde 

waarde en het daadwerkelijke belang. Daarnaast zijn er tijdloze zaken die onze aandacht 

blijven vragen zoals een goede sfeer op school, groepsdynamiek, aandacht voor omgang met 

elkaar en de ontwikkeling van basisvaardigheden zoals leren lezen en rekenen. Kortom: elke 

dag zijn we met elkaar (kinderen, ouders en leerkrachten) aan het leren en groeien zodat 

iedereen een mooie rol kan innemen in onze maatschappij.  

 

Mocht u op basis van deze schoolgids vragen hebben, kunt u altijd langskomen of telefonisch 

contact opnemen. Als u nog op zoek bent naar een geschikte school voor uw zoon/dochter, 

nodigen we u graag uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Zo kunt u op school 

sfeer proeven en in de praktijk ervaren wat in deze schoolgids beschreven staat. U bent van 

harte welkom.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens het hele team,  

Kim Prummel  
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1. OBS de Eendracht 
 

De school 

De Eendracht is een kleinschalige, openbare basisschool met aandacht voor de ontwikkeling 

van leerlingen. Op OBS de Eendracht wordt hard gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs. 

Onderwijs waarin oog is voor de leerlingen, hun kennis en talenten. We hopen dat onze 

leerlingen de basisschool verlaten met zelfvertrouwen en voldoende kennis. Dat ze 

beschikken over de capaciteit om samen te werken, kritisch te zijn en te kunnen reflecteren 

op hun eigen handelen. Als stevige basis voor deze groei, zorgen we ervoor dat school een 

veilige plek is met een prettige sfeer, waar gewerkt wordt aan mooie herinneringen. 

 

Missie van de school 

Onze missie is om leerlingen klaar te stomen voor hun toekomst in de maatschappij. We 

ondersteunen leerlingen in hun ontwikkeling en helpen hen te groeien. Zowel op het gebied 

van kennis als op persoonlijk vlak. 

 

Identiteit van de school 

Wij zijn een openbare basisschool, waar iedereen in principe welkom is, ongeacht zijn/haar 

achtergrond.  Bij ons op school worden alle culturen en denkwijzen gerespecteerd. Deze 

gedachtegang heeft geleid tot een mooie populatie kinderen en ouders op school. We denken 

een goede weerspiegeling te zijn van de maatschappij. De manier waarop leerkrachten, 

kinderen en ouders met elkaar omgaan toont wederzijds interesse, respect en waardering 

voor elkaar.  

 

Locatie en schoolgrootte 

Het gebouw van OBS de Eendracht staat in de wijk Hofland in Mijdrecht. We delen het 

gebouw met RKBS Hofland en kinderopvang Kind & Co. Momenteel zijn wij druk met de 

realisatie van een nieuw schoolgebouw. Deze zal op nagenoeg dezelfde locatie gebouwd 

worden. Op de telling van 1 oktober 2019 telde onze school 108 leerlingen. Wij verwachten 

dat dit in de komende jaren stabiel zal blijven of dat er een stijging te zien zal zijn.  

 

OBS de Eendracht 

Eendracht 7 

3641 ML Mijdrecht 

 

tel: 0297 - 285 586 

www.obs-eendracht.nl 

directie@obs-eendracht.nl  

www.facebook.com/OBSdeEendracht.nl 

 

Schoolbestuur 

OBS de Eendracht is onderdeel van stichting AURO. Stichting AURO verzorgt openbaar 

onderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. Er behoren 9 scholen 

tot stichting AURO met in totaal rond de 2.400 leerlingen en zo’n 210 medewerkers.  

 

tel: 0297 - 255 116 

www.stichtingauro.nl 

secretariaat@stichtingauro.nl  

http://www.obs-eendracht.nl/
mailto:directie@obs-eendracht.nl
https://www.facebook.com/OBSdeEendracht.nl/
http://www.stichtingauro.nl/
mailto:secretariaat@stichtingauro.nl
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Samenwerkingsverband 

Onze school valt onder samenwerkingsverband Passenderwijs. Passenderwijs biedt 

ondersteuning aan alle basisscholen in de regio Utrecht West. Naast het bieden van 

ondersteuning op kind- en groepsniveau is Passenderwijs een netwerkorganisatie, waar 

kennisdeling centraal staat. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar 

www.passenderwijs.nl.  

 

 

  

http://www.passenderwijs.nl/
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2. Ons onderwijs  
 

Pijlers van ons onderwijs 

 

● Relatie, competentie en autonomie 

Relatie: ‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’ 

Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkracht als met andere 

kinderen. Pas als er sprake is van relaties en een veilig gevoel komen kinderen goed 

tot leren. We besteden aandacht aan het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een 

goede sfeer en als het soms eens lastig wordt, kunnen we rekenen op steun van 

elkaar.  

 

Competentie: ‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’  

Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dit vraagt 

om een omgeving waarin kinderen op de juiste manier begeleid en ondersteund 

worden. We stellen hoge (en reële) verwachtingen van onze leerlingen en dagen hen 

uit waar dat mogelijk is.  

 

Autonomie: ‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’  

Kinderen willen het gevoel hebben dingen zelf te kunnen doen. Zelf kunnen beslissen 

en zelf keuzes maken. We zorgen voor een leeromgeving waarin de eigenheid van 

kinderen gerespecteerd en gestimuleerd wordt. Waar kinderen bewust zijn van het 

feit dat ze leren voor zichzelf en niet voor hun leerkracht of ouders.  

 

● Basisvaardigheden en creativiteit  

Laten we vooral niet voorbij gaan aan een van onze primaire taken in het 

basisonderwijs, namelijk het leren lezen en rekenen. In groep 1 en groep 2 wordt 

aandacht besteed aan de taalontwikkeling en dit breidt zich steeds verder uit. Van 

leren lezen tot goed begrijpend lezen en in staat zijn geschreven informatie te kunnen 

verwerken en produceren. Daarbij nemen de vakken spelling en taal een prominente 

rol in. Ook besteden we veel aandacht aan goed rekenonderwijs met zijn leerlijnen en 

te behalen doelen. Hiervoor wordt elke dag ongeveer een uur van de onderwijstijd 

gereserveerd.  

 

Niet ieders talent zal liggen op het cognitieve vlak en om ieder kind tot zijn recht te 

laten komen vinden we het van belang om ook aandacht te besteden aan het 

creatieve. Dat is een breed gebied waarbij te denken valt aan sport, muziek, dans, 

drama, handvaardigheid, programmeren en dergelijke.  

 

● Wereldburgerschap 

We vinden het belangrijk om kinderen klaar te stomen voor hun rol in de 

maatschappij. Kritisch denken, een mening durven vormen en deze kunnen 

overdragen, presenteren en discussiëren, respect hebben voor zichzelf en de ander en 

kennis van de wereld zijn onderwerpen waar we aandacht aan besteden. Hier wordt 

onder andere aan gewerkt tijdens de nieuwsitems die dagelijks besproken worden, 

tijdens de lessen sociale vaardigheid en tijdens de projecten van onze geïntegreerde 

wereldoriëntatie methode Blink.  
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Onderwijsvisie  

Als kinderen na groep 8 onze school verlaten, kijken ze terug op hun basisschoolperiode met 

een positief gevoel en hebben ze goede herinneringen aan deze tijd. We vinden een fijne 

sfeer, waarbij iedereen op zijn eigen manier kan ‘groeien’, erg belangrijk. We bereiden de 

kinderen voor op hun deelname aan de maatschappij. Een goede basis aan kennis is 

essentieel, maar ook de ontwikkeling van een kritische houding en een positief zelfbeeld. 

Kinderen staan in dit leerproces niet alleen. Met en van elkaar leren krijgt aandacht en wordt 

begeleid door leerkrachten, die ook constant in ontwikkeling blijven. We benutten de 

talenten van onze leerkrachten, net als dat we aandacht geven aan talenten en creativiteit van 

onze leerlingen.  

 

Pedagogisch klimaat  

Pas als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, komen ze toe aan het optimaal benutten 

van hun mogelijkheden. Om die reden besteden we, zowel in als buiten de klas, veel 

aandacht aan het pedagogisch klimaat en de omgang met elkaar. Als gezamenlijke basis 

gebruiken we hiervoor de methode Kanjertraining.  Daarnaast hebben we afspraken in de 

school waar iedereen zich aan houdt en elkaar op aan kan spreken: 

- We doen rustig in de gang.  

- Wij helpen een ander. 

- Wij zijn aardig voor elkaar. 

- Wij gaan netjes om met alle spullen. 
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3. Organisatie van het onderwijs 

 
Schooltijden 

Op OBS de Eendracht hanteren we de volgende schooltijden.  
 

 Ochtend Middag 

Maandag 8.30 - 12.00  13.00 -15.00  

Dinsdag 8.30 - 12.00  13.00 -15.00  

Woensdag 8.30 - 12.30   

Donderdag 8.30 - 12.00  13.00 -15.00  

Vrijdag 8.30 - 12.00  13.00 -15.00* 

* Groep 1/2 is vrij op vrijdagmiddag 

 

Tijdens de middagpauze kunnen kinderen thuis lunchen, maar er is ook de mogelijkheid om 

op school te lunchen. Deze tussenschoolse opvang wordt, tegen betaling, verzorgd door Kind 

& Co. Kind & Co zit bij ons in het gebouw en zij verzorgen ook voor- en na schoolse opvang.  

 

Kleuteronderwijs 

We geloven dat kinderen in groep 1 en 2 de wereld om zich heen spelenderwijs verkennen 

door onderzoekend en ontdekkend te leren. Op de Eendracht werken we in de kleutergroep 

met thematisch onderwijs. Als leidraad wordt gebruik gemaakt van de methode Schatkist. 

Leerkrachten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en er wordt al vroeg 

aandacht besteed aan 21e eeuwse vaardigheden. Zo leren kinderen, ook al in de kleutergroep, 

samen te werken, kritisch en creatief te denken en problemen op te lossen. 

Vanaf groep 1 wordt veel gerichte aandacht besteed aan de taalontwikkeling en 

woordenschat van de leerlingen. In groep 2 wordt meer aandacht besteed aan de 

leesvoorwaarden om goed aan te sluiten op het leren lezen in groep 3.  

 
Doorgaande lijn 

Er wordt binnen de school gezorgd voor een doorgaande lijn. Kinderen leren op een bepaalde 

manier werken en hebben hier het volgende schooljaar profijt van omdat ze al bekend zijn 

geraakt met de werkwijze. Op deze manier houden we zoveel mogelijk effectieve leertijd over. 

Uiteraard hechten we ook waarde aan de authenticiteit van onze leerkrachten en is geen 

groep hetzelfde. Omdat we aansluiten op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen kan en 

zal het ene leerjaar geen kopie worden van het vorige.  

 
Lesgeven 

Op OBS de Eendracht hanteren wij het Expliciete Directe Instructie model (EDI). Het EDI-

model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs 

heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als 

risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de 
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verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken. 

Het EDI-model bestaat uit de volgende onderdelen: 

Activeren van de voorkennis 

Lesdoel benoemen 

Instructie geven 

Begeleide inoefening 

Zelfstandige verwerking 

Verlengde instructie 

Lesafsluiting 

 

Op onze school wordt gestructureerd gewerkt met planningen en methodes. In de 

onderbouw wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten en in de midden-en bovenbouw van 

dagroosters. Deze zorgen voor duidelijkheid en voorspelbaarheid. De klassenorganisatie is in 

elke groep zo ingericht dat er op verschillende niveaus gewerkt kan worden. Ook buiten de 

groep hebben we de optie om kinderen extra begeleiding te geven. Dit gaat altijd in overleg 

met u als ouder.  

 

Tijdens het zelfstandig werken, wordt gebruik gemaakt van een vragenblokje en het 

stoplicht. Hier wordt in groep 3 al mee gestart zodat kinderen vertrouwd raken hiermee te 

werken. Door het gebruiken van het vragenblokje en het stoplicht leren kinderen om te gaan 

met uitgestelde aandacht, kunnen ze hun tijd goed benutten en leren kinderen elkaar te 

helpen.  

 

Vakken en methodes 

Over het algemeen wordt in de groepen 3 t/m 8 de ochtend zoveel mogelijk benut voor de 

basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal. In de middag staan de zaakvakken, 

Engels, Sociale Vaardigheden, verkeer, muziek en creativiteit op het programma.  

 

In groep 3 leren kinderen lezen en spellen met de nieuwste versie van de methode Veilig 

Leren Lezen. In rap tempo leren leerlingen alle letters en maken ze veel leeskilometers met 

de bijbehorende boekjes en digitale oefensoftware. Voor kinderen die al op een hoger niveau 

kunnen lezen, is een apart programma binnen de methode. Gelijk aan het leren lezen van de 

letters, leren de kinderen de juiste schrijfwijze van deze letters. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de methode Pennenstreken. Deze methode wordt gebruikt voor 

schrijfonderwijs tot en met groep 6. 

 

Een methode die aansluit bij Veilig Leren Lezen in groep 3 is Estafette. Deze methode voor 

technisch en begrijpend lezen wordt gebruikt in de groepen 4 tot en met 8. Aanvullend 

maken we voor begrijpend lezen gebruik van Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip levert wekelijks 

nieuwe leesteksten met bijbehorende opdrachten. Deze teksten zijn gebaseerd op actuele 

onderwerpen en worden ondersteund door een video van het NOS Jeugdjournaal. Dit sluit 

aan bij onze werkwijze omdat we het belangrijk vinden om aandacht te besteden aan wat er 

speelt in de wereld. Door daar met elkaar over te spreken, leren kinderen kritisch denken en 

durven ze een mening te vormen en deze te uiten.  

 

Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Taal Actief voor taal en spelling. We hebben voor 

deze methode gekozen omdat er veel aandacht is voor woordenschat en het voldoende 

mogelijkheden biedt tot differentiatie. Ook bij deze methode maken we gebruik van de 
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digitale oefensoftware. Om dit mogelijk te maken heeft iedere leerling de beschikking over 

een chromebook op school. We besteden aandacht aan de ICT-vaardigheden van de 

leerlingen, die zich uitbreiden naarmate ze langer op school zitten.  

 

De groepen 3 tot en met 8 maken voor rekenen gebruik van de methode Wereld in Getallen. 

Elke dag wordt er minstens een uur besteed aan het rekenonderwijs. Er wordt lesgegeven op 

drie niveaus waarbij kinderen extra begeleiding of extra uitdaging kunnen krijgen.  

 

In het schooljaar 2020-2021 wordt gestart met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie 

(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek): Blink Wereld. Blink past bij onze 

werkwijze omdat onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren centraal staat. Leerlingen 

zijn iedere les zelf actief aan de slag en de 21st century skills zijn geïntegreerd. Van dezelfde 

uitgever gebruiken we de methode Groove.me voor Engels in alle groepen. Groove.me is de 

eerste complete lesmethode Engels, waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Met de 

methode leren onze kinderen Engels spreken, schrijven, lezen en zingen.  

  

Cultuur en creativiteit 
Op de Eendracht hebben we een cultuurcoördinator die zich bezighoudt met het 

cultuuraanbod en met het team uitzoekt wat toepasselijk is voor onze school. Jaarlijks 

nemen we voor elke groep een project af van Kunst Centraal. Ook gaat iedere groep jaarlijks 

op een educatieve excursie.  

 

Muziek, drama, beeldende vorming en gym worden gegeven door de groepsleerkrachten. 

Meerdere keren per jaar organiseren we cultuurmiddagen waarbij de kinderen zich in 

kunnen schrijven op workshops, geven door leerkrachten, specialisten, ouders of zelfs 

kinderen. Op deze manier ontdekken kinderen hun talenten en kunnen ze deze verder 

ontwikkelen.  
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Extra faciliteiten  

ICT  

Op OBS de Eendracht zetten we Chromebooks in om ons onderwijs te ondersteunen en te 

versterken. Voor iedere leerling van groep 3 t/m 8 is een chromebook beschikbaar. We leren 

de kinderen goed om te gaan met de devices en we verwachten van leerlingen dat ze hun 

verantwoordelijkheid nemen. Ook de kinderen in groep 1 en 2 leren al werken met een 

computer en/of chromebook. We maken gebruik van educatieve websites en methode 

gebonden oefensoftware. Een groot voordeel van deze software is dat leerlingen directe 

feedback krijgen op het gemaakte werk. Bij de keuzes die we maken voor de inzet van 

software, kijken we altijd naar de toegevoegde waarde voor het onderwijs. We zetten ICT in 

als middel en niet als doel op zich.  

Leerkrachten en leerlingen kunnen in elk lokaal gebruik maken van digitale schoolborden. 

Deze schoolborden en de bordsoftware behorende bij de ingezette methodes zorgen voor 

visuele ondersteuning tijdens de les.  Ook kunnen de kinderen deze borden inzetten tijdens 

bijvoorbeeld een spreekbeurt.  

 

Schoolbibliotheek 

Aan het begin van elk jaar, rond de kinderboekenweek, organiseren we een boekenmarkt. 

Van de opbrengsten van deze boekenmarkt kopen we jaarlijks nieuwe boeken voor in onze 

schoolbibliotheek. Zo is er altijd een vernieuwend aanbod voor elk leesniveau en dankzij de 

hulp van onze biebouders kunnen alle leerlingen 

 

Taalklas 

In gemeente De Ronde Venen is een taalklas voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 

die de Nederlandse taal nog niet (goed) beheersen. Deze taalklas bevindt zich in de 

Eendracht. Door het aanbieden van ondersteuning in het leren van het Nederlands zullen 

leerlingen in de taalklas voldoende kennis van het Nederlands verwerven om onderwijs te 

kunnen volgen. Deze leerlingen gaan dinsdag tot en met vrijdag in de ochtend naar de 

taalklas en zijn op de andere lesmomenten op hun eigen klas. De aanmelding wordt gedaan 

door de school, met toestemming van de ouders/verzorgers.  

 

VVE-programma 

VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. Kinderen met een risico op 

achterstanden kunnen via speciale programma’s extra aandacht krijgen voor hun 

ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 

aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt 

gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. De kleuters krijgen individueel of in kleine 

groepjes extra ondersteuning op school. Deze ondersteuning wordt bij ons op school 

verzorgd door een collega van de kinderopvang. Om deze ondersteuning mogelijk te maken, 

werken schoolbesturen samen met het gemeentebestuur. 
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4. Leerlingenzorg 
 

Organisatie van de leerlingenzorg 

We vinden het belangrijk dat ieder kind tot zijn recht komt en zich goed kan ontwikkelingen 

op zijn of haar eigen niveau. Voor ieder kind loopt deze ontwikkeling verschillend. Door 

middel van observaties en toetsing houden we de ontwikkeling van onze leerlingen 

nauwlettend in de gaten. Wanneer blijkt dat een leerling het gemiddelde leertempo niet kan 

volgen, krijgt hij/zij een aangepaste hoeveelheid leerstof of extra instructie binnen of buiten 

de groep. Binnen de groep wordt de extra begeleiding geboden door de leerkracht en buiten 

de groep door de onderwijsassistent of andere ondersteuners.  

 

Kinderen die meer aankunnen dan de basisleerstof die in de groep wordt aangeboden, 

krijgen extra uitdaging. Zij gaan sneller door de basisstof heen, waardoor er tijd overblijft 

voor uitdagende opdrachten die vragen om meer kennis, inzicht en probleemoplossend 

vermogen. Leerkrachten worden op het gebied van leerlingenzorg begeleid door de Intern 

Begeleider (IB-er).  

 

Leerlingvolgsysteem (LVS) 

We maken op de Eendracht gebruik van ParnasSys voor het bijhouden van leerlingdossiers. 

Hierin bewaren we gespreksverslagen en zien we overzichten van methodetoetsen en niet-

methodetoetsen terug. Ook is dit de plek waar we handelingsplannen voor leerlingen maken 

en evalueren. In een handelingsplan beschrijft de leerkracht welke extra begeleiding een 

leerling krijgt en hoe deze extra begeleiding wordt vormgegeven. Aan het einde van een 

periode evalueert de leerkracht het handelingsplan met de intern begeleider en wordt 

besloten in welke vorm het plan zal worden voortgezet.  

 

Naast methodetoetsen maken we, om de voortgang van leerlingen te volgen, gebruik van Cito 

als leerling-en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Tweemaal per jaar nemen we Cito-toetsen af in 

de groepen 3 t/m 8. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen die kennis en vaardigheid van 

de leerling meten met betrekking tot een vakgebied over een langere periode. Cito-toetsen 

zijn landelijk genormeerd en geven een goed beeld van de ontwikkeling van leerlingen.  

 

Rapportage en gesprekken 

De resultaten van toetsen worden met ouders gedeeld via het rapport dat leerlingen twee 

keer per jaar meekrijgen. Het eerste rapport in februari/maart wordt door de leerkracht 

verder toegelicht in het bijbehorende tienminutengesprek. Bij het tweede rapport in juni/juli 

is het tienminutengesprek facultatief en kan het gesprek worden aangevraagd door de 

leerkracht of de ouders. Een eerste gesprek tussen leerkracht en ouders vindt plaats in het 

najaar. We noemen dit het omgekeerde oudergesprek, waarin de ouders vertellen over hun 

zoon/dochter. Dit gesprek zal voornamelijk gericht zijn op het sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerling.  

Naast deze geplande gesprekken, kan er op elk moment in het jaar door ouders of door de  

leerkracht een gesprek aangevraagd worden. We prefereren persoonlijk contact en houden 

graag de lijntjes kort.  

 

Volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling 

Op de Eendracht volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar 

ook de sociaal emotionele ontwikkeling. We maken gebruik van het instrument ZIEN!.  
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Hierbij vullen de leerkrachten vragenlijsten in, maar ook de leerlingen vanaf groep 5 vullen 

vragenlijsten in over het leer- en leefklimaat op school en sociale vaardigheden. De 

vragenlijsten bevatten onderdelen als relaties tot anderen, autonomiebeleving, pestbeleving, 

pestgedrag en veiligheidsbeleving. De resultaten worden op groepsniveau geanalyseerd door 

de leerkracht(en) en op schoolniveau door een werkgroep, bestaande uit de intern 

begeleider, respect coördinator en leerkrachten. Op basis van de resultaten en analyse 

kunnen zowel op individueel niveau als op groeps- en schoolniveau interventies gepleegd 

worden. Als het wenselijk is, zetten we de expertise van een externe in.  
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5. Ouders en school 
 

Ouderparticipatie  

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en vinden het belangrijk dat 

ouders zich betrokken voelen bij de school. Dat hopen we zo goed mogelijk voor elkaar te 

krijgen door goede communicatie en ouders te betrekken bij evenementen in en rondom de 

school.  

 

Ouderraad  

De Ouderraad (OR)  is een groep enthousiaste ouders die samen met het onderwijsteam 

invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op De Eendracht gevierd worden. 

Daarnaast is de OR verantwoordelijk voor de volgende taken: Innen ouderbijdrage, de 

jaarlijkse begroting en heeft daarbij budgetverantwoordelijkheid, algemeen en financieel 

Jaarverslag, afstemming actuele stand van zaken Medezeggenschapsraad (MR) en OR. 

 

Ook neemt de OR een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden 

op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen 

zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met 

de directeur of doorgespeeld naar de MR. 

 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) spant zich in om de school te ondersteunen bij het dagelijks 

streven naar kwaliteit en borging van uitstekend onderwijs. De MR van onze school bestaat 

uit twee ouders en twee leerkrachten van de school.  

 

De MR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op 

scholen. De MR heeft aandachtspunten die vooral met het onderwijsbeleid van de school te 

maken hebben, zoals personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en onderwijsbeleid. De MR kijkt dus 

vooral naar de uitvoering van het beleid en heeft daarin een adviserende en soms 

instemmende rol. De MR overlegt met directie en personeel om af te stemmen, te informeren 

en meningen te kunnen vormen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR 

instemmingsrecht of adviesrecht. Het adviesrecht is, zoals het woord al zegt, niet bindend en 

de directie kan hier van afwijken. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dat wil zeggen dat 

ze zaken bespreekbaar kan maken en zelf voorstellen kan doen. Deze voorstellen kunnen 

besproken worden in de MR vergadering, maar hoeven niet aangenomen te worden door de 

directie. De MR heeft zich te houden aan de statuten. De vergaderingen zijn openbaar, 

sommige hebben een besloten karakter. 

 

Naast de MR van onze school, is er ook de GMR. Dit is de Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van alle scholen die vallen onder ons bestuur AURO. 

 

Communicatie met ouders 

Op verschillende manieren zorgen wij voor een goede communicatie met ouders. Allereerst 

kan er altijd gebeld of gemaild worden naar de school. In principe zijn de leerkrachten voor 

ouders het eerste aanspreekpunt. Er is een aantal vaste momenten in het schooljaar waarop 

ouders met de leerkrachten om tafel kunnen zoals het omgekeerde oudergesprek aan het 

begin van het schooljaar en het 10-minutengesprek in februari/maart. Uiteraard kunnen 

ouders ook buiten deze momenten om met de leerkracht een afspraak maken.  
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Eens per maand ontvangen ouders via de mail onze nieuwsbrief: de PEN (Periodiek 

Eendrachtig Nieuws). Hierin delen wij belangrijks informatie en om die reden verwachten 

we van ouders dat ze deze nieuwsbrief goed lezen. Overige informatie, leuke updates en 

foto’s versturen wij via de app Social Schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


