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Voorwoord
De basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van
huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur
toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van
een kinderleven. Een school kiest u dan ook met zorg.
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt
het kiezen niet eenvoudig. OBS Harlekijn heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het
kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke
uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.
Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen
we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op behalen.
De schoolgids wordt ieder schooljaar aangepast, waardoor er steeds actuele informatie verstrekt
wordt. De gids is online beschikbaar op de internet site van de school (www.obsharlekijn.net), is digitaal
verkrijgbaar via de mail en kan op papier verstrekt worden. Een samenvatting van deze gids en waar
onze school voor staat is ook te bekijken in een animatiefilmpje, dat terug te vinden is op onze YouTube
pagina: https://www.youtube.com/watch?v=ZWJwQYMY9yQ.
De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld in overleg met directie en team van OBS Harlekijn en ter
instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Natuurlijk mag u op de inhoud reageren. Deze
reacties dragen bij aan de voortdurende verbetering van de inhoud en de sfeer op onze school. Wij
wensen u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids.
Met vriendelijke groeten,
Het team van OBS Harlekijn
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
OBS Harlekijn
Strijthagerweg 10
6372AC Landgraaf
 0455690204
 http://www.obsharlekijn.net
 info.obsharlekijn@movare.nl
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Schoolbestuur
Onderwijsstichting MOVARE
Aantal scholen: 47
Aantal leerlingen: 11.413
 http://www.movare.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Wim de Groot

info@obsharlekijn.movare.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o..

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

414

2019-2020

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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Kernwoorden
Respect

Samenwerken

Bekwaamheid

Eigenaarschap

Missie en visie

Missie van de school
Als OBS Harlekijn vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Daarom richt ons onderwijsaanbod zich op balans in de 3 doeldomeinen (Biesta):
- Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
- Socialisatie (omgaan met de ander)
- Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)
Wij willen kinderen voorbereiden op het leven in de huidige, steeds veranderende samenleving; zowel
nu als straks. We geven hen de bagage mee, die hiervoor nodig is. Het welbevinden van het kind vinden
wij daartoe een belangrijke voorwaarde. Daarom werken wij samen aan een veilige en uitdagende
leeromgeving, waarin alle kinderen erkend en gewaardeerd worden zoals zij zijn.
Visie van de school
Aan het eind van de komende schoolplanperiode zien we de volgende zaken als we naar onze school
kijken:
Zien we leerlingen die willen leren en actief betrokken zijn. Onze leerlingen werken samen, leren met
en van elkaar en krijgen kansen om hun eigen leerproces te sturen. Eigenaarschap, zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke eigenschappen.
Zien we leerkrachten die een positieve relatie aangaan met de kinderen. Zij geven hen een basis aan
kennis en vaardigheden mee, maar stimuleren kinderen ook om talenten en mogelijkheden zo te
benutten dat zij zich in balans kunnen ontwikkelen. Leerkrachten:
-waarderen verschillen tussen kinderen: we geven onderwijs op maat en gaan daartoe steeds op zoek
naar de passende aanpak en organisatievorm.
- gebruiken interactieve werkvormen uit coöperatief leren, meervoudige intelligentie en
systeemdenken als tools om de doelen te realiseren.
- werken samen in een professionele cultuur, waarbij keuzes gemaakt worden op basis van visie en
waarin elkaars kwaliteiten, kennis en expertise benut wordt.
Zien we een leeromgeving die rijk is en kinderen uitdaagt om ervaringsgericht te leren en te
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onderzoeken. Het leren vindt plaats binnen en buiten het klaslokaal. We vinden het belangrijk dat
kinderen de samenleving leren kennen en ervaren en maken hierbij gebruik van onze omgeving en
partners.
Zien we ouders die helpen, meeleven en meedenken met de ontwikkelingen binnen onze school.
Zien we samenwerking tussen alle (kind)partners op het gebied van onderwijs, opvoeding,
ontspanning en opvang.
Zien we een organisatie waarin we onze leerlingen indelen in heterogene of homogene stamgroepen,
die samen een unit vormen. Meerdere leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
leerlingen in de unit. Er wordt op momenten van de dag groepsoverstijgend samengewerkt. De
basisgroep/ stamgroep blijft voor ons een belangrijke groeperingsvorm waarin kinderen in een veilige,
kleinschalige omgeving onder begeleiding van een vaste leerkracht altijd “thuiskomen”.
Kernwaarden
Respect: We zien het welbevinden van leerlingen als voorwaarde tot leren. Daarvoor is veiligheid en
respect nodig voor zichzelf, de ander en de omgeving.
Samenwerking: We staan in verbinding met iedereen en alles om ons heen. Op deze manier komen we
tot een optimale samenwerking en ontwikkeling van ons onderwijs, zoveel mogelijk passend bij ieder
kind. We vinden het belangrijk dat kinderen de samenleving leren kennen en ervaren en maken hierbij
gebruik van onze uitdagende (leer)omgeving en al onze (kind)partners. Ook ouders leveren daaraan
een actieve, belangrijke bijdrage.
Bekwaamheid: We werken aan de kennis, vaardigheden en daarmee kwaliteit die nodig is om goed
onderwijs te verzorgen aan en met onze kinderen. Dat vraagt om bekwaamheid, meesterschap van
onze leerlingen en leerkrachten.
Eigenaarschap: Onze leerlingen en leerkrachten voelen zich actief betrokken bij hun leerproces. Ze
leren met en van elkaar en krijgen kansen om hun eigen leerproces te sturen, vanuit een zelfstandige en
zelf verantwoordelijke houding.
Slogan: 'OBS Harlekijn, bijzonder in beweging!'
‘Bijzonder’ zijn betekent voor OBS Harlekijn dat we plek bieden aan zoveel mogelijk leerlingen, ook
leerlingen met een beperking. Bijzonder betekent ook dat we als beweegschool deelnemen aan de
Gezonde Basisschool van de Toekomst, dat we een Opleidschool zijn en dat we een hecht team
vormen.‘In beweging’ zijn heeft een aantal betekenissen:
1) Als symbool voor de ontwikkelingen en veranderingen waar onze school zich de komende jaren voor
gesteld ziet, zoals verwoord in onze visie ‘We willen kinderen voorbereiden op het leven in de huidige,
steeds veranderende samenleving’;
2) OBS Harlekijn als onderdeel van Movare, waarvan de slogan ‘onderwijs in beweging’ is;
3) Als verwijzing naar onze Harlekijn als beweegschool;
4) Als één van de betekenissen van het woord Harlekijn, die ook een bloemsoort kan zijn. Een Harlekijn
beweegt in de wind, ontwikkelt zichzelf tot volle bloei , maar ook als onderdeel van een bloemenveld
met hulp van anderen.
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Identiteit
Onze school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele
achtergrond toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een
ontmoetingsplaats waar de kinderen (en de ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan
culturen, denkbeelden en zienswijzen. Als Kanjerschool en vanuit onze kernwaarde respect versterken
we die ontmoeting. Wij zijn van mening dat de kinderen mede hierdoor goed voorbereid worden op het
functioneren binnen de huidige, steeds veranderende samenleving; zowel nu als straks.
Gezonde school
Passend bij wat hierboven beschreven staat, zijn wij er trots op dat onze school in het schooljaar 20192021 het vignet Gezonde School heeft behaald en zich vanaf nu "Gezonde School" mag noemen.
Daarbij hebben wij speciale aandacht voor het themacertificaat “Welbevinden”.

Prioriteiten
De komende jaren zal de school vooral bezig zijn met het inrichten van het onderwijsleerproces volgens
onze visie rondom kindgericht onderwijs. Het gaat hierbij om steeds beter aan te sluiten bij de
(onderwijs) behoeften van onze kinderen en ze kansen te bieden om zelf verantwoordelijk leren met
hierin zelfsturing en eigenaarschap verder te ontwikkelen. Hier hoort ook samenwerkend leren bij,
waarbij er van en met elkaar geleerd wordt door het inzetten en gebruik maken van elkaar kennis,
talenten en vaardigheden. Dit heeft zich bijvoorbeeld al vertaald richting een schoolbreed opgezet
klassenmanagement rondom zelfstandig werken.
Komend schooljaar gaan we het werken met dag- en weektaken verder verfijnen en conceptualiseren.
We bouwen het inzetten van adaptieve digitale hulpmiddelen als middel ter ondersteuning van ons
onderwijs verder uit.
Daarnaast gaan we aan de slag met het inrichten van een rijke, uitdagende en flexible leeromgeving
waarbij o.a. ook de open ruimtes als leef- en leerplekken ingezet zullen worden.
Verder zal het zich nog vertalen in het steeds meer werken vanuit leerlijnen, het volgen van leerlingen
met portfolio's en een iets andere flexibelere organisatie.
Uiteraard willen de opbrengsten rond de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) borgen.
Daarmee stimuleren we een gezonde leefstijl hetgeen weer bijdraagt aan het welbevinden van onze
kinderen. Samen met onze ouders en partners van de GBT bepalen we in het schooljaar 2020-2021 hoe
we dit uiteindelijk gaan vormgeven, passend bij de gezonde leefstijl- visie van school.
Hiermee hangt samen dat we het belangrijk blijven vinden de samenwerking met onze interne en
externe stakeholders verder uit te bouwen en te versterken.
Tot slot willen we steeds verder doorgroeien naar een professionele kwaliteitscultuur.

Identiteit
OBS Harlekijn is een openbare basisschool die de kinderen als individuen, als mens wilt zien. Wil een
mens zich, in deze, kunnen ontwikkelen dan zal er de nodige ruimte, rust, vrijheid en veiligheid moeten
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worden gegeven. Veel waarde hechten we dan ook aan een gelijke behandeling van iedereen. We
hechten waarde aan het leren omgaan met elkaar, verdraagzaam zijn maar ook kennis op doen van
andere culturen en opvattingen. Vorenstaande willen wij realiseren en optimaliseren in een zo veilig
mogelijke situatie. Een veilige situatie, in de meest brede betekenis van het woord, voor iedereen die bij
de school betrokken is of die de school bezoekt.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Er zijn op dit moment vier heterogene kleutergroepen.
Daarnaast zijn er twaalf andere groepen. Iedere jaargroep heeft twee klassen. Er wordt nauw
samengewerkt tussen de diverse groepen. En zoals eerder vermeld maken we verdere stappen richting
het werken in units met de stamgroep als basisgroep waarbij autonomie, eigenaarschap en leren van en
met elkaar in een hoog vaandel staan. Deze doelen zijn terug te vinden in het schoolplan 2019-2023.
Interne en externe vakdocenten:
Komend schooljaar verzorgt een leerkracht die grote affiniteit heeft met creatief bezig zijn en het
verzorgen van lessen hierin, de creatieve lessen voor de groepen 3 tot en met 8.
De muzieklessen voor de groepen 1 tot en met 8 zullen wekelijks worden verzorgd door vakdocenten
verbonden aan het Muziekprogramma "Meer Harmonie in de samenleving" in samenwerking met SMK
muziek- en dansonderwijs.
Wat betreft de gymlessen bieden combinatiefunctionarissen van onderwijs & sport,
docentondersteuning aan collega's die nog geen bevoegdheid bewegingsonderwijs hebben / een
leerwens hebben. Dit geldt ook voor studenten vanuit het Cios die in diverse groepen de gymles
verzorgen. Daarnaast wordt er bij de groepen 1 en 2 één keer per week een gymles verzorgd door een
vakdocent.
Enerzijds draagt dit alles bij aan kwalitatief goed onderwijs en mooie doorgaande ontwikkelingslijnen
binnen de school m.b.t. de genoemde vakgebieden. Anderzijds krijgt de eigen groepsleerkracht extra
ruimte en tijd om bezig te zijn met het ontwikkelen en voorbereiden van goed onderwijs.

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

Verlof personeel
In het geval van afwezigheid van personeelsleden komt er een andere leerkracht in de groep. Waar
mogelijk steeds dezelfde en een bekende van de leerlingen. Een enkele keer volgen leerkrachten
cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de
groep door een invalkracht overgenomen.
Onder andere door krapte op de arbeidsmarkt blijken er steeds minder vervangers beschikbaar te zijn
indien de leerkracht van uw kind ziek wordt. Vandaar dat onze stichting Movare vanaf het schooljaar
2020-2021 heeft besloten met zogenaamde "vervangersclusters" te gaan werken.
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Dit houdt voor onze school in dat we samen met basisschool “De Schatgraver” en openbare basisschool
“Wereldwijs” drie vaste vervangers toegewezen krijgen waarbij iedere vervanger één school als
“thuisschool” heeft. Deze vervangers zullen worden ingezet bij het uitvallen van een leerkracht maar
ook voor het invullen van ouderschapsverloven. Indien ze niet ingezet hoeven te worden op één van de
drie scholen, kunnen ze ondersteunen bij het onderwijsleerproces op de “thuisschool”.
In tijden van griepuitbraken e.d. zal het nog steeds lastig blijven om een vervanger voor elke groep te
kunnen garanderen. In zulke gevallen wordt er zoveel mogelijk intern naar oplossingen gezocht door de
inzet van collega’s die op dat moment geen groep hebben, inzet van onderwijsassistenten of zo nodig
herverdelen van de leerlingen over andere groepen. Pas als laatste redmiddel kan besloten worden om
een groep kinderen naar huis te sturen, pas nadat u als ouders hierover bent ingelicht.
Uitgangspunt is steeds om zo snel mogelijk een vervanger in te schakelen. Wij kiezen er niet voor om
kinderen naar huis te sturen, tenzij wij absoluut niet anders kunnen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid

2.2

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
Onze school staat open voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.
Als er voldoende interesse is, worden er ook catecheselessen gegeven.
Vanuit de stichting GVO/HVO komt er dan een docent die onder schooltijd catecheselessen geeft aan
leerlingen die daarvoor aangemeld zijn door hun ouders.
Onder het kopje anders vallen o.a. de volgende activiteiten:
dramalessen, kringgesprekken (sociaal, emotionele vlak), techniekactiviteiten.
Daarnaast worden er komend schooljaar voor de bovenbouwgroepen regelmatig workshops
georganiseerd waarbij uiteenlopende (creatieve) activiteiten aangeboden zullen worden door
leerkrachten en externen. Hierbij kunnen zowel leerkrachten als kinderen hun talenten en
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vaardigheden matchen en stretchen. Deze workshops zullen groep doorbrekend aangeboden worden
waarbij ingespeeld wordt op interesses, vaardigheden en talenten, van en met elkaar leren en natuurlijk
het samen hebben van plezier.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Kringactiviteit (rekenen,
lezen, taal, w.o.,
expressie)

5 u 35 min

5 u 35 min

8 u 10 min

8 u 10 min

3 u 25 min

3 u 25 min

4 u 15 min

4 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

55 min

55 min

Werkles (rekenen, lezen,
taal, w.o., expressie)
Vrij spel (sociale
ontwikkeling,
bevordering motoriek)
Sociale redzaamheid
Bewegingsonderwijs
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Anders

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

3 uur

3 u 15 min

2 u 45 min

3 uur

3 uur

3 u 30 min

5 u 30 min

4 uur

3 u 30 min

5 uur

4 u 45 min

5 u 30 min

5 u 30 min

4 u 45 min

5 uur

5 u 15 min

5 uur

5 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

3 uur

3 uur

2 u 45 min

2 u 30 min

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Handvaardigheidsberging
Spreekkamers
Buitenschoolse opvang
Hellingbanen rolstoelers & aangepast toilet
Personenliften

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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuteropvang 't Eikske. We gebruiken daarbij
Stappenplan, waarin alle kerndoelen zijn verwerkt.
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Er is sprake van een (warme) overdracht van de kinderopvang naar onze school, waarbij kinderen
worden besproken en er een dossieroverdracht is.
Zoals beschreven werken we samen met Peuteropvang 't Eikske dat in het schoolgebouw van OBS
Harlekijn gehuisvest. Daarnaast werken we ook samen met Kinderdagpaleis "Eigenwijs",
www.eigenwijs.com. Zij zijn niet in het gebouw van de school gehuisvest maar zitten als buren naast de
school.
De peuteropvang en de basisschool werken op momenten aan gezamenlijke projecten.
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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.
OBS Harlekijn wordt ook bezocht door leerlingen met een lichamelijke en/of zintuiglijke handicap.
Sommige leerlingen zijn rolstoelafhankelijk. Het gebouw is hierop aangepast. De volgende
aanpassingen zijn uitgevoerd: Gebouw en de speelplaatsen zijn rolstoelgeschikt gemaakt, er is een
gehandicaptentoilet met tillift, twee trapliften en er zijn extra materialen aanwezig.
Onderwijsassistentes van Adelante bieden ondersteuning en begeleiding op het gebied van individuele
begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging van de leerlingen met lichamelijke en zintuigelijke
beperkingen.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

10

Gedragsspecialist

6

Intern begeleider

10

Onderwijsassistent

20

Rekenspecialist

10

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taalspecialist

8

Ergotherapeut

5

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Onze school is een Kanjerschool.
Het volledige team heeft de Kanjertraining gevolgd, een methode die curatief en preventief werkt om
pestgedrag aan te pakken.
Deze lessen staan wekelijks op het lesprogramma.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Kanvas.
OBS Harlekijn neemt de KANVAS vragenlijsten af onder leerlingen, waar de sociale veiligheidsbeleving
van leerlingen een wezenlijk onderdeel van vormt.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. D. Schuuring. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via diana.schuuring@movare.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. I. Robertz. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
ivo.robertz@movare.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Onze ouders helpen, leven en denken mee met de ontwikkelingen binnen onze school:
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. De verantwoordelijkheid van de ouders
eindigt niet bij de schoolpoort en wat op school gebeurt, speelt vaak ook thuis een rol. OBS Harlekijn
ziet de opvoeding van kinderen dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school.
Als ouder bent u dan ook altijd van harte welkom op school: als hulpouder, voor een gesprek, voor
deelname aan activiteiten en voor het samen vieren van feesten.
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op school. Een moderne basisschool als onze
school kán eenvoudigweg niet zonder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de oudervereniging
spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na
schooltijd.

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

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Informatie vindt plaats gedurende informele oudergesprekjes tijdens onze inloopmomenten in de
ochtend of op afspraak. Verder vinden er jaarlijks een aantal rapportgesprekken plaats.
Daarnaast heeft OBS Harlekijn een website waar informatie en actuele schooldocumenten terug te
vinden zijn en maakt de school gebruik van ISY als digitale nieuws- en informatiesysteem.

Klachtenregeling
Onze intentie is om de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in goed
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en waar gewenst schoolleiding op een juiste
wijze af te handelen. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze
klachtenregeling.
De schoolcontactpersoon (voor onze school Ivo Robertz) zal aan de hand van het door ons bestuur
vastgestelde stappenplan (terug te vinden via www.movare.nl/documenten/regelingen) samen met u
tot een oplossing proberen te komen.
Onze onderwijsstichting MOVARE beschikt over twee externe vertrouwenspersonen. Mocht u naar
aanleiding van een klacht niet tot een adequate oplossing komen met de schoolcontactpersoon dan zal
deze u doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen, die verbonden zijn aan BCO Onderwijsadvies.
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderklankbordgroep Beweegschool

•
•
•

Een paar voorbeelden van activiteiten waarbij ouders worden ingezet:
Hulp bij het lezen, hulp bij de taalspelletjes in groep 3, hulp bij werken aan de computer, hulp bij
luizencontrole, hulp bij het uitvoeren van feesten, begeleiden van groepjes kinderen tijdens een
uitstapje, hulp bij sportactiviteiten, hulp bij handvaardigheidlessen en hulp bij projecten en thema's.

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 € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kosten voor feesten op school worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Denk hierbij
o.a. aan de Sinterklaasviering, het Zonnewendefeest en de sportdag.

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden het schoolreisje en schoolkamp apart verrekend.
De overblijfkosten zijn €1,00 per keer.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep voor 08.30 uur op de
hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag
houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Dit zijn de richtlijnen die we op
bij het aanvragen van verlof hanteren:
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Zo'n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid door
aan onze administratie. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te
maken. Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen
ophalen.
Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke
Voor dit verlof hanteert OBS Harlekijn een formulier dat u op de administratie kunt krijgen. Op dit
formulier geeft u de reden voor het verlof aan. Indien de aanvraag binnen de regelgeving valt, zal de
directie toestemming verlenen (met een maximum van tien dagen per schooljaar). Wanneer er geen
toestemming verleend wordt zal de directie dit uiteraard naar u toe, motiveren.
Verlof voor vakantie
Hiervoor kan in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Een verzoek hiervoor dient
schriftelijk, liefst met een mondelinge toelichting, ingediend te worden bij de directie minstens zes
weken voor aanvang van het gevraagde verlof. De directie is op dit punt gebonden aan bepaalde
afspraken met de leerplichtwetsambtenaar van de gemeente. Indien u bezwaar hebt over het besluit,
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van de directie dan wel de leerplichtwetsambtenaar, kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad
van State
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Binnen ons onderwijs vindt er middels methodetoetsen, eigen werkjes en de toetsen uit het CITO
Leerlingvolgsysteem monitoring plaats van onze resultaten. In onze kleutergroepen wordt het
stappenplan gehanteerd, waarin de voortgang t.a.v. de kerndoelen gemonitord en vastgelegd wordt.
Halfjaarlijks vindt er middels de cyclus van handelingsgericht werken met behulp van
groepsoverzichten en groepsplannen een reflectie plaats over de resultaten, begeleid door onze interne
begeleiders.
Leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij het zichtbaar maken van resultaten, het in beeld
brengen van behoeftes rondom extra ondersteuning. CITO-opbrengsten worden op school-, groeps- en
leerlingniveau geanalyseerd.

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 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
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

14,0%

vmbo-b / vmbo-k

4,7%

vmbo-k

14,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

7,0%

vmbo-(g)t

9,3%

vmbo-(g)t / havo

2,3%

havo

18,6%

havo / vwo

7,0%

vwo

23,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Respect voor jezelf

Respect voor de ander

Respect voor de omgeving

Wij nemen twee keer per jaar de KANVAS af, horende bij de Kanjertraining. Leerkrachten vullen dan
een gedragsvragenlijst in voor alle leerlingen.
Leerlingen uit groep 6 t/m 8 vullen ook zelf een lijst in.
Wekelijks vinden Kanjertraining lessen plaats in alle groepen. De Kanjerafspraken zijn zichtbaar door de
hele school.
Leerkrachten spreken hun groep door met de Intern Begeleider.
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Als het nodig is passen wij het onderwijsaanbod aan.
Ouders worden geïnformeerd via oudergesprekken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
OBS Harlekijn is een Kanjerschool.
We hanteren de vijf basisregels die binnen de Kanjertraining gelden: We vertrouwen elkaar, we
helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit, niemand blijft zielig.
De methode van de Kanjertraining draagt bij aan een toename van pro-sociaal gedrag en een afname
van probleemgedrag. De methode is zowel preventief als curatief inzetbaar en is door het Nederlands
Jeugdinstituut beoordeeld als een effectieve aanpak bij pesten.
De Kanjertraining maakt veel gebruikt van rollenspel. We gaan met kinderen in gesprek over hun
gedrag. We leren kinderen dat ze door hun gedrag keuzes maken. Dit wordt verduidelijkt doordat we
werken met petjes. Zolang kinderen de spreekwoordelijke witte Kanjerpet op hebben - dat is de pet van
vertrouwen en authentiek gedrag - dan is het goed. Ze durven dan zichzelf te zijn. Dat kan op
verschillende manieren. Binnen de Kanjertrainingen worden de verschillende manieren waarop
kinderen reageren gewaardeerd. Wanneer het vertrouwen wegvalt, ontstaan er problemen. Daarom
heeft de Kanjertraining veel oefeningen om het vertrouwen recht te zetten.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
OBS Harlekijn werkt op een cyclische wijze aan de verbetering van haar onderwijs. We gebruiken
daarbij de cyclus "onderzoeken - ontwerpen - prototypen - conceptualiseren". Ieder jaar stellen we een
jaarplan op, vanuit het schoolplan, met onze verbeterdoelen.
De keuze voor verbeteronderwerpen is gebaseerd op onze visie en missie en de eerder beschreven
grote doelen voor de vier jaar en zijn in deze schoolgids terug te vinden onder het kopje 'prioriteiten'.
Hulpmiddel zijn daarbij eigen evaluaties van zowel de opbrengsten, het onderwijsleerproces, het
schoolklimaat als de veiligheid. Bij de beoordeling van onze kwaliteit gebruiken we ook externen, zoals
de klankbordgroep ouders, de leerlingenraad, het auditteam van Movare en onderzoeken als de
schoolfoto, medewerkersonderzoek, WMK quickscan en de bevindingen van de inspectie.
Alle leraren zijn verdeeld over de diverse werkgroepen, gekoppeld aan hun interesse en/of talenten. De
werkgroepen nemen het team mee in ontwikkelingen op diverse terreinen. Daarnaast wordt het team
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op een transparante manier zoveel mogelijk betrokken bij het ontwikkelen van beleid vanuit de
gezamenlijk geformuleerde visie. Deze werkwijze zorgt voor een breed draagvlak in het team.
Onze school heeft zich deze schoolplanperiode ten doel gesteld om een meet-en borgingsinstrument
te ontwikkelen waarmee we kwaliteit in kaart brengen.
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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).
Traditionele schooltijden met in de middagpauze sport, cultuur en andere activiteiten.
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1 t/m 4 van 8.30 tot 12.00 uur

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

zie rooster hieronder

De groepen 1 / 2 maken gebruik van de speelzaal in school en het schoolplein. Zij gymmen dagelijks.
De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de Sporthal Strijthagen, gelegen aan de overkant van de
voetgangersbrug. Hun gym-rooster ziet er onder voorbehoud als volgt uit voor het schooljaar 20202021:
Maandag
13.00 -14.00 uur groep 6a
14.00- 15.00 uur groep 8b
Dinsdag
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08.30 - 09.45 uur groep 4b
09.45 - 10.45 uur groep 7a
10.45 - 12.00 uur groep 4a
13.00 - 14.00 uur groep 5a
14.00 - 15.00 uur groep 8b
Donderdag
08.30 - 09.45 uur groep 6b
09.45 - 10.45 uur groep 5b
10.45 - 12.00 uur groep 7b
13.00 - 14.00 uur groep 3a
14.00 - 15.00 uur groep 3b

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Humankind en Sport BSO Eigenwijs
Landgraaf, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, ouders
en Kinderopvang Humankind, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO de Harlekijn Humankind en Sport BSO
Eigenwijs Landgraaf, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Vanuit de "gezonde leefstijl-visie" vinden wij het belangrijk dat we bijdragen aan het welbevinden van
onze kinderen. Als beweegschool binnen het project "De gezonde basisschool van de Toekomst'", laten
we kinderen extra bewegen en creatief bezig zijn tijdens de overblijfpauze en de lessen. Hiermee
dragen we bij aan een stukje gezond opgroeien en "lekker in je vel zitten".
Om een en ander tijdens de overblijfpauze goed te organiseren, hebben we een keuzesysteem
ontwikkeld met muntjes die aangeven welke activiteit een kind kiest. Kinderen kunnen kiezen uit een
sportactiviteit, een culturele activiteit of vrij spelen.
Al die beweeg- en creatieve activiteiten tijdens het overblijven, moeten natuurlijk goed begeleid
worden. Die extra begeleiding vindt plaats in de vorm van pedagogisch medewerkers van kinderopvang
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Humankind die de sport en creatieve activiteiten begeleiden. We worden hierin ook ondersteund door
expertise vanuit The Movefactory. Het vrij spelen wordt zoals vanouds begeleid door vrijwillige
overblijfkrachten. Op deze manier zijn er iedere pauze gemiddeld 14 begeleiders die met of zonder
materialen leuke en zinvolle activiteiten begeleiden. Daarnaast is één van onze leerkrachten gedurende
het project voor een deel van haar taak gefaciliteerd als projectcoördinator.
Nu dit project is afgerond, bepalen wij zoals eerder vermeld, dit schooljaar samen met onze ouders en
andere partners in welke vorm wij verder willen en kunnen gaan als "Gezonde basisschool van de
Toekomst" zodat wij de positieve opbrengsten en het bijdragen aan een gezonde leefstijl kunnen
vasthouden en voortzetten. Meer informatie is te vinden op
www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl
Het overblijven is trouwens niet verplicht en geschiedt op vrijwillige basis.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 2021

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)

Spreekuur

afhankelijk van agenda's

afhankelijk van agenda's

Uitnodigingen voor spreekuren in aanwezigheid van leerkracht(en), intern begeleider(s), ouder(s) en
orthopedagoge drs. A . Jansen Schoonhoven vinden een aantal keren per jaar plaats. Definitieve data
zijn nog niet vastgesteld.
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