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Welkom beste lezer! 

In deze schoolgids presenteren we u onze openbare basisschool De Eendracht en geven we een inkijkje 
in wat onze school aan uw kind te bieden heeft.

De Eendracht is volop in ontwikkeling, net zoals het leren van de kinderen dat is. Verderop in deze 
schoolgids vindt u de speerpunten voor dit schooljaar.

Voor de toekomst hebben we een mooi perspectief; we gaan een nieuwe school bouwen, helemaal 
gericht op het onderwijs van de toekomst. Nieuwsgierig? Ik vertel u er in een persoonlijk gesprek graag 
meer over!

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw kind en is uw interesse gewekt? Dan maak ik 
graag een afspraak met u voor een vrijblijvende kennismaking en rondleiding door de school!

met vriendelijke groet, mede namens het team van De Eendracht,

Gerko Kuiper, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool De Eendracht
Eendracht 7
3641ML Mijdrecht

 0297285586
 http://www.obs-eendracht.nl
 info@obs-eendracht.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Gerko Kuiper gkuiper@obs-eendracht.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Auro voor Openbaar Primair Onderwijs
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 2.143
 http://www.stichtingauro.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs.
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Aantal leerlingen in 2017-2018 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

125

2017-2018

Het aantal leerlingen op De Eendracht begint zich, na een daling de laatste jaren, inmiddels te 
stabiliseren. We zijn een relatief kleine school met veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van 
de leerlingen. De prognose is dat het leerlingenaantal de komende jaren mede door een aantal in gang 
gezette mooie ontwikkelingen, waaronder nieuwbouw en het neerzetten van een toekomstgericht 
onderwijsconcept, verder zal toenemen. 

Kernwoorden

vertrouwen

kwaliteitrespect

plezier betrokkenheid

Missie en visie

Waar staan en gaan wij voor op De Eendracht? Onderwijs op maat, passend bij uw kind, waarde(n)vol 
onderwijs.

Wij willen alle kinderen op school de kans en de ruimte geven om actief, betrokken, met plezier en met 
succes te kunnen leren, met elkaar en van elkaar. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat elk kind 
verschillende mogelijkheden, talenten en behoeften heeft. De kinderen werken zelfstandig én samen 
met anderen, onder gedeelde verantwoordelijkheid, aan hun eigen ontwikkeling. Daarbij neemt het 
accent op het ‘leren leren’ tijdens de basisschoolperiode toe. De leeromgeving moet veilig en uitdagend 

1.2 Profiel van de school

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.
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zijn.

De school draagt zorg voor een zo goed mogelijk onderwijsaanbod, met hoge 
opbrengstverwachtingen. Op De Eendracht maken we, aansluitend bij en soms ook vooruitlopend op 
de ontwikkelingen in de maatschappij,  gebruik van een steeds verder gaande digitalisering van het 
onderwijs, waardoor de leerlingen al vroeg, vanaf groep 1, gedeeltelijk leren met gebruikmaking van 
chromebooks. Ook de toetsing vindt gedeeltelijk digitaal plaats. De lessen worden ondersteund door 
veel gebruik te maken van het digitale schoolbord. 

Om onderwijs op maat, passend bij ieder kind, te realiseren hebben we drie basisuitgangspunten: 
autonomie (ik wil het zelf doen), competentie (ik kan het) en relatie (ik voel me thuis). Dit uit zich in het 
geven van adaptief onderwijs (onderwijs dat uitgaat van verschillen tussen leerlingen en het 
onderwijsaanbod daarop aanpast), in combinatie met talentontwikkeling en coöperatief leren. De klas 
wordt ingedeeld in kleine groepen leerlingen. In deze coöperatieve leergroepen discussiëren zij over en 
werken zij met elkaar over de leerstof en geven elkaar uitleg en informatie, overhoren ze elkaar en 
vullen elkaar aan. Dit kan op verschillende manieren en dit kan voor ieder anders zijn; op het gebied van 
taal, rekenen, beeld, muziek, beweging, mens en natuur.

Wij werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het team van De Eendracht is net als de 
leerlingen steeds lerend; we staan daarmee model voor deze werkwijze en laten dit zien in concreet 
gedrag. 

Prioriteiten

Op De Eendracht staan drie speerpunten de komende jaren centraal:

1. Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect (onder andere door het volgen van en 
implementeren van de Kanjertraining en het samen met ouders en leerlingen verder bouwen aan 
de driehoek leerling - leerkracht - ouder)

2. Resultaten omhoog (vooral gericht op lezen en toetsing, o.a. Centrale Eindtoets)
3. Nieuwbouw, gekoppeld aan een nieuw onderwijsconcept 

Identiteit

Het is de taak van de school om elk kind zich optimaal te laten ontplooien. De Eendracht is een 
openbare basisschool waar iedereen in principe welkom is, ongeacht haar/zijn achtergrond. Wij 
verwachten van iedereen dat men andere culturen én denkwijzen respecteert. Daarnaast wordt er, met 
name in de hogere groepen, aandacht besteed aan de verschillende wereldgodsdiensten en geestelijke 
stromingen.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Voor vervanging bij verlof van de leerkrachten kunnen we een beroep doen op een invalpool; daarnaast 
is een aantal in deeltijd werkende leerkrachten bereid om incidenteel extra te werken om een groep op 
te vangen. Op De Eendracht is ook een onderwijsassistent voor 4 dagen aangesteld, die een groep mee 
kan opvangen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal een groep verdeeld worden over de andere 
groepen of zal er een verzoek aan de ouders komen om de kinderen thuis op te vangen. 

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Voor kleuters is het belangrijk om spelenderwijs te leren. In het onderwijsprogramma zie je daarvoor 
een breed aanbod, van de huishoek tot beginnende geletterdheid, van bouwen tot liedjes zingen. 
Globaal komen de volgende onderdelen in een weekprogramma aan bod:

taal/rekenen/lezen  7.00 uur; vrij spelen/arbeid naar keuze 4.00 uur; werken met 
ontwikkelingsmaterialen 4.00 uur; Engels/wereldoriëntatie /sociaal emotionele ontwikkeling 2.45 uur; 
muziek 1.30 uur; bewegingsonderwijs/spel  4.00 uur.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 4 u 30 min 4 uur 4 uur 3 u 45 min 3 u 45 min

Taal
5 u 15 min 6 u 15 min 6 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
1 u 15 min 1 u 30 min 2 u 15 min 3 uur 3 u 15 min 3 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
15 min 30 min 30 min 30 min 45 min 45 min

schrijven
30 min 30 min 30 min 15 min

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

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Computerlokaal

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

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.
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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.

Openbare basisschool De Eendracht biedt onderwijs aan aan de reguliere doelgroep. Daarnaast 
begeleiden wij leerlingen, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. We differentiëren in ons 
onderwijsaanbod naar tempo en naar capaciteiten, en ook in verwachtingen die we van de leerlingen 
hebben. We houden rekening met individuele verschillen, leerstijlen en talenten. De leerlingen worden 
op diverse momenten extra ondersteund door leerkrachten, door de intern begeleider en door een 
onderwijsassistent. We bieden:

• een veilige, gestructureerde leeromgeving
• eigen verantwoordelijkheid
• en goed onderwijsaanbod met moderne methoden en materialen
• diverse ondersteunende programma's 
• chromebooks
• motorische en logopedische screening

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider -

Onderwijsassistent -

Taalspecialist -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Met ingang van dit schooljaar De Kanjertraining; training door en begeleiding bij de implementatie 
door Onderwijsadvies.  Twee leerkrachten begeleiden voor alle groepen de implementatie. 

Sociale en fysieke veiligheid

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

8



ZIEN!.
Document is op dit moment nog niet beschikbaar aangezien de vragenlijst nog wordt afgenomen c.q. 
verwerkt. Daarnaast is de school voornemens om de vragenlijst van Vensters / Scholen met succes te 
gaan afnemen. Voor de oudertevredenheid wordt die laatste al ingezet. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De school heeft een contactpersoon in de communicatie naar de vertrouwenspersoon die voor de 
Stichting AURO beschikbaar is. Voor pestgedrag is vooralsnog de directeur de contactpersoon. 
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Ouderinspraak

Klachtenregeling

Klachten kunnen altijd rechtstreeks met de leerkrachten dan wel met de directie worden besproken. 
Daarnaast is een van de leerkrachten contactpersoon voor de bovenschools aangestelde 
vertrouwenspersoon. Voor de klachtenregeling verwijzen wij u verder naar de vastgestelde 
klachtenregeling van de Stichting AURO.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De ouders van de leerlingen worden tijdens een schooljaar minimaal 2 keer door de groepsleerkracht 
uitgenodigd om de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind te bespreken tijdens zogenaamde 10-
minuten gesprekken. Het eerste gesprek is een zogenaamd omgekeerd oudergesprek; de ouder wordt 
gevraagd om vanuit zijn eigen perspectief aan te geven of het kind het naar de zin heeft op school en 
hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Vanaf eind groep 2 ontvangen de leerlingen tweejaarlijks 
een rapport. In groep 8 worden de ouders in de eerste helft van het schooljaar 2 keer uitgenodigd in 
verband met het bepalen van de keuze voor het voortgezet onderwijs.

De ouders worden daarnaast periodiek geïnformeerd over zaken die op school spelen door een digitale 
nieuwsbrief, de PEN (periodiek eendracht nieuws) en door mailing per groep of voor de hele school 
door zowel leerkrachten als directie. Op de website, op Facebook en in de plaatselijke media zij ook 
actuele ontwikkelingen op De Eendracht te volgen. 

De school draagt zorg voor een zo goed mogelijke samenwerking met de ouders en de leerlingen. 
Ouders en leraren hebben vertrouwen in de ontwikkeling van de leerling, waardoor de leerling met al 
haar/zijn (on)mogelijkheden en talenten aanvaard wordt. We zijn samen met de ouders 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voor het leren van de leerlingen. De afstemming in de 
driehoek school-ouders-leerlingen achten wij essentieel om doelen te kunnen bereiken. We betrekken 
ouders op diverse manieren bij het onderwijs; door te  informeren en bevragen; door de ouders te 
vragen om zelf contact op te nemen met school bij problemen; door  ouders en leerlingen te betrekken 
bij afspraken die voor hen gelden, zodat de leerlingen medeverantwoordelijk worden voor hun leren. 
Verder worden ouders op diverse manieren betrokken bij de school. Denk aan vieringen, ouderraad / 
medezeggenschapsraad, hulpouders bij de bibliotheek. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 65,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

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.

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 

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Meedenken bij actuele ontwikkelingen

Ouders worden ingezet bij diverse activiteiten. Ouders kunnen aan het begin van elk schooljaar 
kenbaar maken via een vragenlijst waar ze bij zouden willen en kunnen assisteren. Te denken valt aan 
vieringen, hoofdluiscontrôle, ondersteuning in de groep, begeleiden  van excursies, bibliotheek.

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch of per mail.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof kan worden aangevraagd bij de directeur, via een daarvoor bestemd aanvraagformulier zoals dat 
gebruikt wordt in de gemeente De Ronde Venen. 

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en de Intern begeleider met 
behulp van Leeruniek en het Leer- en OnderwijsVolgSysteem van Cito. De leerlingen worden in drie 
niveaugroepen ingedeeld (verrijking, basis en intensief) en krijgen les zoals dit door de methodemakers 
wordt geadviseerd. Bij een hoge of lage score worden andere materialen ingezet. 

5.2 Eindtoets

De resultaten van de eindtoets zijn onder het door ons gewenste resultaat. Enkele omstandigheden 
waaronder de toets het betreffende jaar werd afgenomen hebben het resultaat helaas negatief 
beïnvloed. We nemen dit uiteraard serieus, maar de resultaten van de jaren ervoor en de verwachtingen 
voor dit schooljaar geven ons voldoende vertrouwen dat dit een incident is geweest. Alle resultaten in 
het nu lopende schooljaar wijzen daar ook op. 

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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 voorgezet 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.

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 21,4%

vmbo-k 7,1%

vmbo-(g)t 17,9%

havo 25,0%

vwo 28,6%

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.

respect voor de ander

zelfredzaamheidsamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Het onderwijsprogramma biedt ruim mogelijkheden om de leerlingen te leren met elkaar en daarmee 
om met elkaar om te gaan. Daarnaast heeft De Eendracht met ingang van dit schooljaar voor het leren 
omgaan met elkaar, het respect hebben voor de ander en voor de zelfredzaamheid een begin gemaakt 
met het invoeren van de Kanjertraining, in een doorgaande lijn voor alle groepen. Ouders worden hier 
nadrukkelijk bij betrokken. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds 
respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 
Voor De Eendracht zijn dit kernwaarden om een veilig en uitdagend leef- en leerklimaat voor leerlingen 
en leerkrachten te creëren. 

De kernwaarden van de school zijn verankerd in het schoolconcept. Een concept dat overigens 
voortdurend in ontwikkeling is. Vanuit het adagium 'teach as you preach' is vooral in ons handelen 
zichtbaar hoe we daarmee omgaan. Denk daarbij aan de openheid die we uitstralen, de saamhorigheid 
die we hebben, de manier waarop contact wordt onderhouden en waarop wordt gecommuniceerd; het 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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open en passend tegemoet treden van personen en situaties, het bieden van ontwikkelingsperspectief , 
het creëren van een prettige sfeer, het hebben van positieve en realistische verwachtingen van zichzelf 
en anderen. 

5.5 Kwaliteitszorg

De Eendracht werkt met een plan van aanpak op twee niveaus; enerzijds op jaarniveau en daarnaast 
een meerjaren plan van aanpak. 

Op de Eendracht worden groepsbezoeken, onder andere de zogenaamde flitsbezoeken, afgelegd door 
de directeur om de kwaliteit van de leerkrachten te monitoren.  Deze vormen een basis voor het 
gesprek over het functioneren en daarmee voor de kwaliteit van het onderwijs. Doel is om uiteindelijk 
ook collegiale consultaties mogelijk te maken voor alle leerkrachten. De gesprekken over de manieren 
van lesgeven zijn onderwerp van gesprek in teambesprekingen en/of krijgen een plaats in het 
(uiteindelijk binnen de stichting AURO op dit moment in ontwikkeling zijnde en tot die tijd 
schoolspecifieke) systeem van de gesprekscyclus. 

Het team wordt dit jaar geschoold voor De Kanjertraining; individueel woorden scholingswensen in 
onderlinge afstemming gewogen en indien mogelijk gehonoreerd, als ze bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van het onderwijs op De Eendracht. Andere verbeterthema's zijn het leesonderwijs en het 
ontwikkelen van een toekomstbestendige onderwijsvisie, gerelateerd aan nieuwbouw van de school. 

Ten slotte is samen met een nieuw benoemde beleidsmedewerker kwaliteitszorg van de stichting 
AURO een begin gemaakt met een jaarlijkse zelfevaluatie van de kwaliteit van het onderwijs. 

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.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind & Co, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind & Co, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

Op basisschool De Eendracht is op maandagen, dinsdagen en donderdagen voorschoolse, 
tussenschoolse en naschoolse opvang mogelijk. Deze opvang wordt door een professionele organisatie 
uitgevoerd, KMN Kind&Co. Er zijn kosten aan verbonden. Op de woensdagen en  vrijdagen is er geen 
opvang. De leerlingen zijn op die dagen 's middags vrij.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30

Vrijdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3 t/m 8 maandag en woensdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2018-2019

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 20 oktober 2018 28 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 06 januari 2019

Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 24 februari 2019

Meivakantie 27 april 2019 05 mei 2019

Hemelvaartvakantie 30 mei 2019 10 juni 2019

Zomervakantie 19 juli 2019 01 september 2019

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

met directie dinsdag t/m vrijdag op afspraak

De deur staat bijna altijd open voor een kort overleg of een vraag. Voor langer overleg met de 
leerkracht en/of met de directeur is het wenselijk om een afspraak te maken. 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind & Co, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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