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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 Basisschool De Zwaluw

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Zwaluw
Pastoor van Zantenlaan 10
1189WD Amstelveen
 0297582612
 http://www.dezwaluw.nl
 kids@dezwaluw.nl

Schoolbestuur
AmstelWijs, stichting voor openbaar primair onderw.
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 3.312
 http://www.amstelwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Ingrid Poelstra

kids@dezwaluw.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Amstelronde passend onderwijs.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

85

2019-2020

Basisschool 'De Zwaluw' is een kleine school met ongeveer 100 leerlingen. Door het kleine aantal
leerlingen werkt de school deels met gecombineerde groepen. Schooljaar 2020/2021 zijn de leerlingen
verdeeld over de groepen 1/2, 3/4, 5/6a, 5/6b en 7/8
De leerlingen van De Zwaluw komen deels uit Nes aan de Amstel en deels uit de gemeenten
Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Ronde Venen en Uithoorn.

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.

Kernwoorden
Persoonlijke aandacht

Verbondenheid

De eigenwaarde van een kind

Samen Leren

Jezelf Zijn

Missie en visie
Op ‘De Zwaluw’ is Leren leuk, waardoor onze leerlingen gemotiveerd zijn. Het samenhangend
onderwijs dat in thema’s gegeven wordt is uitdagend en sluit goed aan bij het individuele kind.
Onze onderwijsfilosofie is: “We streven naar het vergroten van het gevoel van eigenwaarde van ieder kind
als voorwaarde om tot optimaal leren en presteren te komen.” Daarom is het motto van De Zwaluw:
Samen Leren Jezelf Zijn.
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De woorden Samen Leren Jezelf Zijn hebben op ‘De Zwaluw’ een diepere betekenis.
Samen zit je op school, ben je een groep, ben je niet alleen.
Samen Leren doen we door de coöperatieve werkvormen die structureel worden ingezet tijdens de
lessen. Hierdoor krijgen de leerlingen vaardigheden en strategieën aangeleerd, waardoor ze leren
samen te werken en samen te leren.
Jezelf zijn mag je op ‘De Zwaluw’. Geen enkele leerling is hetzelfde, ieder kind is uniek. Wij waarderen
de eigenheid van de leerlingen en denken in oplossingen en mogelijkheden.
Op onze school Zijn wij er voor elkaar, helpen we elkaar en zorgen we voor elkaar.
Dit is waarom ons onderwijs werkt.
“We streven naar het vergroten van eigenwaarde van ieder kind als voorwaarde om tot optimaal leren en
presteren te komen.”
Met deze filosofie als basis wordt het onderwijs op ‘De Zwaluw’ als volgt vormgegeven;
Werken aan de eigenwaarde van ieder kind
Dit doen we door uit te gaan van wat een leerling wél kan ipv. wat het niet kan; er wordt gelet op de
sterke kanten van een kind.
We vragen niet : ‘Hoe knap ben jij’, maar ‘Hoe ben jij knap?’.
De leerkrachten denken en praten positief over en met de leerlingen, waarbij de individualiteit en
persoonlijkheid van ieder kind wordt gewaardeerd. Hierdoor wordt een sterke basis ontwikkeld en dat
maakt leren en groeien mogelijk.
Persoonlijke aandacht
Er is op basisschool De Zwaluw veel persoonlijke aandacht voor de individuele leerling, zijn leerstijlen
en zijn onderwijsbehoeften. De school is kleinschalig van opzet
Verbondenheid
Op ‘De Zwaluw’ heerst een sterk ‘gevoel van verbondenheid’. Iedereen kent elkaar en doet veel samen.
De leerlingen werken samen, de leerkrachten werken samen met elkaar en met de leerlingen en de
ouders. We zorgen voor elkaar, helpen elkaar verder, maken elkaar sterk(er), vanuit een gevoel van
verbondenheid met school.
Het resultaat van deze aanpak is dat onze leerlingen elkaar onderling waarderen, steunen en stimuleren
vanuit respect voor wie de ander is. Dit is onze kracht als school.
Met deze filosofie voldoen we ook ruimschoots aan de normen van de Onderwijsinspectie.

Identiteit
Basisschool 'De Zwaluw' is een openbare basisschool. Dat betekent dat alle kinderen, ongeacht hun
afkomst, huidskleur of religie welkom zijn. We vinden het belangrijk onze leerlingen uit te dagen na te
denken over hun rol als burger in de Nederlandse maatschappij. Onderwerpen als zorg voor de
omgeving, respect voor anderen, omgaan met vooroordelen en morele dilemma’s komen aan de orde
in de lessen. Werkvormen kunnen daarbij zijn: verhalen, film/documentaires, klassengesprekken, de
krant in de klas en discussiëren en debatteren.
In groep 7/8 wordt iedere dag gekeken naar het jeugdjournaal. We sluiten aan bij de actualiteit: denk
bijvoorbeeld aan lessen rond Prinsjesdag, een jaarlijks project rond vrijheid enz. Ook vinden wij het
belangrijk dat de leerlingen kennismaken met de verschillende grote geloofsrichtingen en de andere
cultuur die daarbij hoort, zeker omdat onze leerlingen door de enigszins geïsoleerde ligging van de
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school weinig in contact komen met kinderen uit andere culturen.
Onderwijs in burgerschap is in alle projecten die wij aanbieden met de methode Alles -in-1
geïntegreerd.
Verder is er op De Zwaluw ook een leerlingenraad waarin leerlingen van groep 5 t/m 8
vertegenwoordigd zijn, zodat de leerlingen in de praktijk leren over democratie, overleg en inspraak.De
leerlingenraad heeft een belangrijke stem in de keuze van de goede doelen die zullen worden gesteund.
Naast de lessen die in de projecten van Alles-in-1 voorkomen steunen wij met de leerlingen ook
regelmatig goede doelen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op De Zwaluw zijn de volgende specialisten aanwezig:
•
•
•
•
•
•
•

Specialist gedrag
Specialist rekenen
Specialist lezen
Specialist meer- en hoogbegaafde leerlingen
Twee specialisten Jonge kind
Een leerkracht heeft de opleiding tot excellente leerkracht gevolgd
Twee leerkrachten hebben de post HBO opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd en zijn bevoegd
om gymles te geven aan alle groepen. Dat laatste is op dit moment niet nodig omdat we dit
schooljaar een vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben kunnen aanstellen.

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

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

Verlof personeel
Een leerkracht wordt in principe altijd vervangen. Bij een vervanging streeft de directie ernaar een
leerkracht te vinden die bekend is met de school.
Met het huidige leerkrachtentekort is het soms niet te vermijden dat een vervanging wordt gedaan
door meerdere leerkrachten. Ook kan het voorkomen dat de leerlingen van een groep worden verdeeld
over de andere groepen. Hiervoor is een verdeelrooster gemaakt dat alle leerkrachten in hun
klassenmap bewaren. De leerlingen gaan dan met hun taak aan het werk in een andere groep en olv
een andere leerkracht. De leerlingen van de groepen 1 tm 4 worden in principe niet verdeeld.
Deze oplossing kan slechts kort gebruikt worden omdat door het verdelen van de leerlingen over
andere groepen het onderwijs aan de alle leerlingen onder druk komt te staan.
Het naar huis sturen van een groep is een maatregel die alleen in uiterste nood zal worden toegepast.
Het is op De Zwaluw nog niet eerder gebeurd.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

7 u 30 min

7 u 30 min

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

3 uur

3 uur

Gecijferd bewustzijn
Fonemisch bewustzijn
Begrijpend luisteren
Woordenschat
Arbeid naar keuze
Bewegingsonderwijs
Creatief
Muziek
Buiten spelen

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

Lezen
Rekenen/wiskunde
5 uur

5 uur

7

Bewegingsonderwijs
2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

14 uur

14 u 30 min

16 uur

16 uur

16 uur

16 uur

Schrijven
Samenhangend
onderwijs

Op De Zwaluw wordt Samenhangend onderwijs in thema’s gegeven. Er worden jaarlijks vijf thema’s
aangeboden uit de volgende domeinen: aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. In
ieder thema komen alle vakken aan het bod. Door voor het taalonderwijs de bijpassende methode Alles
Apart te gebruiken voldoet het onderwijs op De Zwaluw m.u.v. rekenen & wiskunde,
bewegingsonderwijs en handschriftontwikkeling aan de kerndoelen. Voor de laatste 3 vakgebieden
worden aparte methodes gebruikt.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Alle leerlingen kunnen zowel voor thuis als voor op school boeken lenen in onze uitgebreide
bibliotheek.
•

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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 is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
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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.
Basisschool De Zwaluw is een school met oog voor verschillen. Geen leerling is hetzelfde. Ons
onderwijs kunnen we door het werken met Alles-in-1 aanpassen aan de verschillen in niveau en de
manier van leren. Naast klassikale lessen werken de leerlingen ook zelfstandig, coöperatief en
individueel.
Vanuit onze visie waarderen we de verschillen tussen leerlingen en zoeken we naar oplossingen en
mogelijkheden. Op deze manier is het mogelijk om tegemoet te komen aan de individuele
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Denk hierbij aan de inzet van een rustige werkplek, een
statafel om aan te werken, een buddy of de inzet van structurerende materialen. Wij streven ernaar dat
er voor elke leerling een plek zou kunnen zijn binnen De Zwaluw.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

3

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent

9

Rekenspecialist

10

Remedial teacher

5

Specialist hoogbegaafdheid

4

Vakleerkracht Beweging en Sport 4
Leespecialist

3.2

10

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Op De Zwaluw proberen we een fijne sfeer te creëren, zodat iedereen zich thuis kan voelen. Dit komt
de sociale emotionele ontwikkeling en de leerprestaties ten goede. De Kanjertraining is een effectief
antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. Deze Kanjertraining is ontwikkeld door drs. G.
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Weide, onderwijzer en psycholoog. Hij ontwikkelde in samenspraak met ouders een training waarbij de
leerlingen leren positief over zichzelf en anderen te denken. De training geeft de leerlingen handvatten
in de omgang met anderen. De essentie van de Kanjertraining blijkt uit de volgende Kanjerregels die
zorgen voor rust, respect en regelmaat:
•
•
•
•
•

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas Niemand lacht een ander uit
Niemand doet zielig
Laat geen dingen gebeuren waarbij jij je vervelend voelt. Zeg dan: “Dat vind ik vervelend!”

Er wordt gewerkt met ‘Het kleine Kanjerboek’, de (werk) boeken ‘Max en de klas’, ‘Max en de zwerver’,
‘Het grote kanjerboek’. Zodra er aanvullingen of nieuwe materialen worden uitgegeven door het
Kanjerinstituut worden deze aangeschaft. We streven ernaar nieuwe leerkrachten direct de
basisopleiding tot kanjertrainer (Licentie A) te laten volgen. Alle nascholingen worden ook door de
teamleden gevolgd, waardoor we het predicaat Kanjerschool hebben.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KanVas.
Elke leerling vanaf groep 5 vult twee keer per jaar de lijst sociale veilgheid in van KanVas
(Kanjertraining). De resultaten hiervan worden ook doorgestuurd naar Onderwijsinspectie.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Versteeg. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
bianca.v@dezwaluw.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. de Haan. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
jose.h@dezwaluw.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun dag op school door. Daarmee heeft het onderwijs veel
invloed op hun vorming en ontwikkeling. Het is dus van belang dat ouders zoveel mogelijk bekend zijn
met wat hun kind tijdens de schooluren leert en beleeft.
Op De Zwaluw vinden wij goed en regelmatig contact met de ouders een voorwaarde om een zo
passend mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Ouders zijn welkom op onze school en worden op
meerdere manieren betrokken bij het onderwijs.. Door informatie die school en ouders samen hebben
te delen met elkaar, kunnen we komen tot de juiste ondersteuning die een kind nodig heeft. Samen
kijken naar welke aanpak of welke ondersteuning een kind nodig heeft is wenselijk voor een optimale
ontwikkeling. Daarnaast hebben ouders, net als onze leerlingen, talenten. Deze talenten willen we
steeds meer benutten en ons onderwijs hiermee verrijken binnen het samenhangend en thematisch
onderwijs.
Let op:
Helaas hebben ouders als gevolg van de Coronacrisis tot nader order alleen in uitzonderlijke gevallen
toegang tot de school. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Het
inloopkwartier, de begeleiding bij activiteiten en excursies ed kunnen daarom momenteel niet
plaatsvinden
•

•
•

Iedere dag start met een inloopkwartier voor alle ouders en leerlingen van De Zwaluw. Ouders
kunnen kort iets tegen de leerkracht zeggen, de leerlingen kunnen hun ouders laten zien waar ze
mee bezig zijn.
De directie staat ‘s morgens in de hal van de school om ouders en leerlingen welkom te heten. Zij
houdt voor korte vragen tot 9 uur tijd vrij.
Ouderbetrokkenheid bij schoolactiviteiten.De activiteiten waarbij ouderhulp wordt gevraagd zijn
divers; begeleiding bij excursies, het meehelpen bij projecten, assisteren bij creatieve lessen, of
het geven van een gastles over beroep of hobby .

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De school probeert op verschillende manieren de ouders op de hoogte te houden van het reilen en
zeilen op de Zwaluw. Zoals:
•

•
•

•
•

De jaarkalender voor ouders met daarop alle relevante informatie van het hele schooljaar, de
verjaardagen van kinderen en team, de vakanties, de toetskalender enz. In de jaarkalender vindt
u veel praktische informatie over de school zoals de rol van de OR, de MR, de gymtijden enz.
De schoolgids: Hierin vindt U informatie over de school, het beleid en de organisatie.
De nieuwsbrief met actuele informatie en nieuwtjes. Het Zwaluwnieuws komt minimaal 1x per
maand uit en wordt op de website van de school geplaatst, per mail verzonden aan de ouders,
verzonden via Parro en opgehangen op het prikbord in de hal van de school.
De website: www.dezwaluw.nl
Algemene informatie avond
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•

•

•

•

•

Ieder schooljaar start met een algemene informatieavond in de 2e week van het schooljaar.
Tijdens deze avond vertelt de leerkracht van de groep over het reilen en zeilen in de klas, welke
regels en afspraken er gemaakt zijn en wordt kort verteld over de inhoud van het lesprogramma.
Deze informatie wordt tevens meegegeven. Ouders kunnen ook de gebruikte methoden inzien.
Startgesprekken
Bij aanvang van het schooljaar worden de startgesprekken met alle ouders gehouden, waarbij
ouders tips en tops kunnen uitwisselen met de leerkracht van hun kind(eren) en over en weer
verwachtingen kunnen worden uitgesproken.
Bij alle gesprekken worden -vanaf groep 5- de leerlingen uitgenodigd om actief deel te nemen.
Voortgangsgesprekken.
Deze vinden in november en april plaats. In deze gesprekken staat de ontwikkeling van de
leerling zowel op leergebied als sociaal- emotioneel centraal.
Rapportgesprekken.
Twee keer per jaar ( februari en juni) schrijven de leerkrachten een rapport over de ( leer)
ontwikkeling van ieder kind. Dit rapport wordt zowel met de leerlingen als met de ouders
besproken.
Ouderavond: Het team organiseert (in samenwerking met de Ouderraad) 1x per jaar een
algemene ouderavond voor alle ouders rond een thema. Daarbij wordt vaak een deskundige
uitgenodigd.
De afgelopen 3 jaar is ieder jaar een avond georganiseerd met als doel kennismaken met elkaar
om zo betrokkenheid bij de school te vergroten en waardering van het team naar de ouders toe
te benadrukken.

Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over allerlei
zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost
worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Er wordt door de school dan ook
geconstateerd dat er van goed onderling overleg een oplossende werking uitgaat. Mocht men er om
welke reden dan ook niet uitkomen dan kan er een beroep worden gedaan op het in de wet vastgelegde
klachtrecht. Dit houdt o.a. in dat ouders, (ex)leerlingen, maar ook personeel klachten kunnen indienen
over o.a. gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, directie en overig personeel van de
school, ouders/verzorgers of een leerling. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure
klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage op de school.
Soorten klachten
De school kan te maken krijgen met uiteenlopende klachten. Zo kunnen klachten gaan over
schoolorganisatorische maatregelen onderwijskundige maatregelen en klachten over ongewenst
gedrag.
Meldplicht personeel Amstelwijs
Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht,
aanranding of een ander zedendelict, is iemand die in dienst is bij Amstelwijs verplicht tot het melden
hiervan bij de directie. Deze dient op zijn/haar beurt het bestuur van Amstelwijs in te lichten. Het
bestuur is vervolgens verplicht de vertrouwensinspecteur onderwijs te raadplegen en na overleg
hiermee, eventueel tot aangifte bij de officier van justitie over te gaan, omdat mogelijk de veiligheid
van meerdere kinderen in het geding is.
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•

Ouders kunnen zich aanmelden als klassenouder, voor de Ouderraad (OR) en de
Medezeggenschapsraad (MR).
De klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij de invulling van praktische zaken die de groep van
hun kind betreft.
In de Ouderraad wordt op praktische wijze meegedacht, georganiseerd en gewerkt aan
schoolactiviteiten voor alle leerlingen van de school.
In de MR wordt mee gedacht en besloten over beleidsmatige zaken die voor de school van belang zijn
zoals bv het schooljaarplan, de formatie en de begroting.
Op De Zwaluw heerst een grote ouderbetrokkenheid. Gedurende het schooljaar zijn er veel momenten
waarbij hulp van ouders op prijs gesteld wordt. Natuurlijk geldt dit voor Sint, Kerstmis, Pasen en
schoolreisje, maar door het werken met 'Alles-in-1' worden ouders ook vaker uitgenodigd bij een thema
opening of een thema afsluiting. Soms houdt dit in meedoen aan een quiz en op andere momenten
meer actief (denk aan koken, sportactiviteiten, excursies of een basis voor een thematafel maken).

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 € 60,00
Daarvan bekostigen we:
•

sportdag

•

uitstapjes ivm samenhangend onderwijs

•

zomerfeest/juffendag, cultuur

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Vanuit het schoolfonds, waarin ouders vrijwillig een bijdrage kunnen storten, worden materialen
bekostigd waarvoor de school vanuit de overheid geen of niet genoeg bekostiging ontvangt. Het
afgelopen schooljaar zijn dat extra Chromebooks, Zwaluw t-shirts en een deel van het Schoolwise
abonnement geweest.
Elk jaar hoopt de ouderraad ongeveer €3000,- te ontvangen als vrijwillige bijdrage voor het
Schoolfonds. De hoogte van de bijdrage ligt niet vast en mag zelf bepaald worden. Richtbedrag is
ongeveer €30,- per kind.

4.3

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:
Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is, horen wij dat graag vóór 8.15 uur. Het telefoonnummer is (0297) 582612.
Iedere ziekmelding wordt geregistreerd in ons administratiesysteem. Wanneer uw kind langer dan drie
weken ziek is of als aan het begin van de ziekte verwacht wordt dat deze zeker drie weken zal gaan
duren, dan bestaat de mogelijkheid om thuis of elders les te krijgen. Nadere informatie hierover is bij de
intern begeleider te verkrijgen.
Voor een dokters/tandartsbezoek e.d. vult u het formulier 'Absentiemelding' in (te vinden op de website
onder het kopje formulieren of voorin in de school). Dit formulier levert u in bij de groepsleerkracht van
uw kind.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Buiten de schoolvakanties om is het maar zeer beperkt mogelijk extra vrij te krijgen. De Leerplichtwet
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omschrijft enkele gevallen waarin extra vakantieverlof of verlof in geval van gewichtige
omstandigheden mogelijk is. De schooldirecteur en de leerplichtambtenaar kunnen u hier meer over
vertellen. In ieder geval dient een verzoek voor extra vrij 8 weken van te voren te worden ingediend bij
de directeur. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Om de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te volgen gebruiken wij op De Zwaluw de methode
toetsen. Naast de methode toetsen maken we ook gebruik van de toetsen van het IEP leerling
volgsysteem. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. Aan de hand van deze toetsen
wordt de ontwikkelingsgroei in kaart gebracht.

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 resultaten van schooljaar 2019/2020 zijn niet beschikbaar. In dit schooljaar is er geen eindtoets
afgenomen door de coronacrisis.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Schooljaar 2019/2020

16

Uitstroom groep 8
Totaal aantal leerlingen: 15
VWO

4

HAVO/VWO
HAVO

3
1

VMBO-T/HAVO 2
VMBO-T

2

VMBO-K/T

1

VMBO-K

1

VMBO-B/K

1

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k / vmbo-(g)t

4,0%

vmbo-(g)t

12,0%

vmbo-(g)t / havo

12,0%

havo

24,0%

havo / vwo

32,0%

vwo

8,0%

onbekend

8,0%

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:
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samen

leren

jezelf zijn

De onderwijsfilosofie van De Zwaluw is: 'We streven naar het vergroten van een gevoel van
eigenwaarde als voorwaarde om tot optimaal leren en presteren te komen'. Vanuit die filosofie
kenmerkt ons onderwijs zich door:
1. Werken aan de eigenwaarde van ieder kind – Dat doen we door uit te gaan van wat het kind wèl kan
ipv wat het niet kan; letten op de sterke kanten van het kind; denken in mogelijkheden; we denken en
praten positief over en naar kinderen. Daarbij waarderen we de individualiteit/persoonlijkheid van
iedere leerling als kind; iedereen mag er zijn, vanuit zijn eigen kracht. Daarmee krijgen onze kinderen
een sterke basis in zich zelf en gevoel van eigenwaarde. Deze basis maakt leren, groeien en
ontwikkelen makkelijker.
2. Persoonlijke aandacht – Er is veel persoonlijke aandacht voor de individuele leerling en zijn
leerstijlen/groeibehoeften. Dat lukt omdat de school kleinschalig van opzet is (kleine overzichtelijke
klassen, beperkt aantal totaal leerlingen [max. 130 leerlingen]; de menselijke maat)
3. Verbondenheid – Op school heerst een sterk ‘gevoel van verbondenheid’. Iedereen kent elkaar en doet
veel samen: leerlingen werken samen, leerkrachten (team), leerkrachten en leerlingen, leerkrachten en
ouders; we zorgen voor elkaar, helpen elkaar verder, maken elkaar sterk(er), vanuit een verbondenheid
met elkaar via de school.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op De Zwaluw proberen we een fijne sfeer te creëren, zodat iedereen zich thuis kan voelen. Dit komt
de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerprestaties ten goede. De Kanjertraining is een effectief
antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. Deze Kanjertraining is ontwikkeld door drs. G.
Weide, onderwijzer en psycholoog. Hij ontwikkelde in samenspraak met ouders een training, waarbij de
leerlingen leren positief over zichzelf en anderen te denken. De training geeft de leerlingen handvatten
in de omgang met anderen.
De essentie van de Kanjertraining blijkt uit de volgende Kanjerregels die zorgen voor rust, respect en
regelmaat:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht een ander uit
Niemand doet zielig
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Laat geen dingen gebeuren waarbij jij je vervelend voelt. Zeg dan: “Dat vind ik vervelend!”
Door de inzet van coöperatieve werkvormen, klassenbouwers en teambouwers gaan leerlingen een
band met elkaar opbouwen. Ze leren elkaar beter kennen, waarderen en respecteren.
De vijf doelen van TeamBouwers zijn:
Elkaar leren kennen.
Bouwen aan een teamidentiteit
Wederzijdse ondersteuning
Verschillen waarderen
Synergie ontwikkelen

5.5

Kwaliteitszorg en 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.

Doelen in het schoolplan
Onze school werkt continu aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit We doet dit planmatig en
cyclisch. Het schooljaarplan dat ieder jaar wordt geschreven maakt onderdeel uit van die cyclus.
Jaarlijks bekijken we welke verbeteringen zijn bereikt en welke vervolgstappen er nodig zijn. Deze
cyclus wordt geïntervenieerd door kwaliteitsmetingen. Dat kan zijn een analyse van de leerresultaten,
een tevredenheidspeiling of een inspectiebezoek.
De bewaking van de onderwijskwaliteit doen we als volgt:
De kwaliteitsbewaking op groeps- en leerlingniveau is de verantwoordelijkheid van de
groepsleerkrachten. Zij stellen hun groepsplan bij op basis van observaties, toetsresultaten van
methodegebonden en IEP-lvs-toetsen en registraties (zoals bijv. in Kanvas en n.a.v. de doelen en
leerlijnen van het digitaal keuzebord in groep 1/2).
In de groepsbesprekingen met de IB’er wordt vastgesteld hoe de leerkracht het onderwijs en de
ondersteuning optimaal af kan stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en van individuele
leerlingen. In het school ondersteuningsplan kunt u informatie vinden over de grote en de kleine cyclus.
De intern begeleider maakt een analyse van de resultaten, op basis van de medio toetsen
(trendanalyse) en de eindtoetsen (jaaranalyse). Deze analyses worden besproken met de directie en
vervolgens in een apart teamoverleg met het hele team. Bij de analyses worden de resultaten van de
school naast de inspectienormen gehouden en beoordeelt de school a.d.h.v. de vaardigheidsgroei het
leerrendement dat bereikt is met de leerlingen.
De directeur houdt regelmatige flitsbezoeken in de klassen: ‘management by walking around’ en
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bespreekt waar nodig haar bevindingen met de leerkrachten. Met elk teamlid vindt jaarlijks minimaal
een start-, voortgangs- en eindgesprek plaats.
Om de twee jaar nemen we tevredenheidspeilingen af onder ouders, leerkrachten en leerlingen. Aan de
hand van dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt.
Tweemaal per jaar wordt een (onderwijskundige) vergadering of een werkavond gehouden
Regelmatig is er een teamvergadering waarbij in ieder geval de majeure verander onderwerpen op de
agenda staan naast agendapunten die door het team worden ingebracht.
Dit schooljaar start het team met het houden van bordsessies. Hierin wordt wekelijks aan
onderwijsontwikkeling gewerkt onder het motto: 'Elke Dag Een Beetje Beter'.
De directeur betrekt een externe adviseur/coach bij het maken van het nieuwe schooljaarplan. Deze
denkt mee en bevraagt de directeur over de schoolontwikkeling en de keuzes die zij daarin maakt.
Alle verbeteringen leiden uiteindelijk tot een verandering in werkwijze, didactiek of leerstofaanbod.
Deze veranderingen worden geborgd door nieuwe afspraken vast te leggen in de diverse
schooldocumenten, zoals

•
•
•
•

Schooljaarplan
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Jaar- en trendanalyse en onderwijsplannen
Schoolgids

Hoe bereiken we deze doelen?
Hoe de doelen bereikt worden en daar zicht op te houden kunt u lezen in het bovenstaande stuk.
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6

Schooltijden en 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

-

08:45 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Dinsdag

-

08:45 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Woensdag

-

08:45 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:45 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Vrijdag

-

08:45 - 12:00

13:00 - 15:15

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1-4 's middags vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinder Service Hotels (KSH), in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en KinderServiceHotels
(KSH), in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KinderServiceHotels ( KSH ) , in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

Vrije dagen en studie(mid)dagen:
Maandag 14-09-2020:

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Vrijdag 09-10-2020:

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Maandag 16-11-2020:

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Vrijdag 18-12-2020:

Groep 1 t/m 4 de hele dag vrij (groep 5 t/m 8 naar school)

Maandag 01-02-2021:
Vrijdag 19-02-2021:

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Alle leerlingen de hele dag vrij

Donderdag 01-04-2021: Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Maandag 05-04-2021:

Alle leerlingen de hele dag vrij

Donderdag 09-04-2021: Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Maandag 26-04-2021:

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Maandag 14-06-2021:

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

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)

Directeur

maandag t/m donderdag

op afspraak

Intern begeleider

maandag

op afspraak

Gedragsspecialist

woensdagochtend en vrijdag

op afspraak

Leerkrachten

dagelijks op afspraak

na 15.15uur
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De school is dagelijks bereikbaar vanaf 8.15 uur tot 17.00 uur.
De administratie is op donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur aanwezig.
Via de intern begeleider of de directeur kunt u een afspraak aanvragen met de ouder/kindcoach Pauline
Lionarons. Zij zal dan met u contact opnemen om een datum en tijd te prikken.
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