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Beste ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden, 

Wat fijn dat u interesse toont in de schoolgids van onze school. In de schoolgids proberen we u kort en 
bondig te vertellen hoe wij ons onderwijs vorm geven. Op deze manier hopen we dat (nieuwe) ouders 
een zo goed mogelijk beeld krijgen van ons onderwijs en snel vertrouwd raken met onze school, 
welkom alvast! Zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, zijn voor u vaak nieuw, dus mocht u na het 
lezen van onze schoolgids nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereikbaar. In de schoolgids kunt u 
praktische zaken vinden zoals: schooltijden, vakanties, studiedagen en schoolregels. Daarbij wordt er 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we hebben gemaakt en waarin wij ons 
onderscheiden van andere basisscholen. Onze visie (waar staan we voor) en onze missie (wat willen we 
bereiken) zijn ook te vinden in deze gids. 

Deze schoolgids is met zorg samengesteld en vastgesteld met instemming van de oudergeleding van 
de medezeggenschapsraad (MR). Toch kan het zijn dat er dingen in staan vermeld die foutief zijn of 
vragen oproepen. Feedback in deze is van harte welkom. We wensen u veel leesplezier. Namens het 
team van CBS de Zevenster.

Gertjan Aarnink

directeur CBS de Zevenster

Voorwoord
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Contactgegevens

CBS de Zevenster
Zevensterstraat 3
7521GN Enschede

 053-4316428
 http://www.zevenstervco.nl
 info.zevenster@vco-oostnederland.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Gertjan Aarnink g.aarnink@vco-oostnederland.nl

locatieleider Daan Eyckelhof d.eyckelhof@vco-oostnederland.nl

Op onze school werken wij met een directeur en een locatieleider. Voor de dagelijkse contacten kunt u 
zich wenden tot de locatieleider.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting VCO Oost Nederland
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 2.496
 http://www.vco-oostnederland.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

124
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Kenmerken van de school

Dalton

KleinschaligChristelijk

Eigen niveau Themagericht

Missie en visie

Wij zijn een Dalton school. Dit betekent dat ons onderwijs gestaafd is op de Dalton kernwaarden 
zelfstandigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Wij kijken wat 
een kind kan en vandaar uit helpen wij het kind zich verder ontwikkelen. Onze keus voor het 
Daltononderwijs is gebaseerd op onze visie op mens & maatschappij in het algemeen en op kinderen in 
het bijzonder. Onze maatschappij ondergaat een voortdurende ontwikkeling en het is belangrijk dat we 
met ons onderwijs blijvend op deze ontwikkeling inspelen. De huidige maatschappij vraagt mensen die 
zelfstandig kunnen werken, hun taken goed kunnen plannen en goed kunnen samenwerken. Mensen 
die initiatief tonen, ondernemend zijn en zich bewust zijn van hun eigen kunnen en hierop hun keuzes in 
het leven kunnen maken. Dalton als "a way of life". 

Daarom is onze missie dat kinderen "fearless human beings" zijn, aan het einde van de basisschool. Wij 
stimuleren iedereen boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Belangrijke thema's daarbij 
zijn: uitdagingen durven aan te gaan, fouten durven maken en veerkrachtig zijn. Om dit te bereiken 
krijgen de kinderen in grote mate regie over hun eigen leren en keuzevrijheid in hoe ze willen leren. Dit 
doen we niet alleen, maar juist samen met elkaar en onze omgeving. Wij leiden kinderen op tot 
denkende doeners, bewust van hun eigen plek in de wereld.

1.2 Missie en visie
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Identiteit

De Zevenster staat midden in de wereld, daarom spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele 
geaardheid geen rol bij toelating.

Iedereen is hier welkom, wel vragen we aan ouders onze christelijke waarden en normen te 
respecteren. Dit wordt tijdens de aanmelding met ouders besproken.

Elkaar ontmoeten vinden wij belangrijk. Ouders, kinderen en leerkrachten komen elkaar tegen, we 
gaan met elkaar in gesprek en luisteren naar elkaar. We spelen en leren samen, van elkaar en met 
elkaar. Je mag bij ons jezelf zijn.

Samen met de kinderen gaan we opzoek naar kwaliteiten en talenten en leren we dat je niet bang hoeft 
te zijn om fouten te maken dit noemen we de 'growth mindset'.
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Op de Zevenster werken we met jaargroepen en combinatiegroepen. De leerlingenaantallen op onze 
school zijn soms wat  'scheef' waardoor we het ene jaar een combinatiegroep moeten/kunnen maken 
maar het een jaar erna niet. We kijken bij het maken van combinatiegroepen steeds naar de 
zorgbehoeften van kinderen en de balans binnen de groep om het onderwijs zo effectief mogelijk te 
houden. Op deze manier voorkomen we dat we heel grote groepen met veel zorg krijgen en zorgen we 
ervoor dat elk kind in de groep tot zijn recht komt. Daarnaast wordt het lees- & rekenonderwijs op 
niveau aangeboden waardoor kinderen in een andere groep instructie kunnen krijgen dan de eigen 
jaargroep.

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
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

De kinderen spelen en werken aan opdrachten vanuit thema's. Er is in de klas veel aandacht van de 
ontwikkeling voor de (mondelinge)taal- en rekenvaardigheden. Dit bereiken we door: gerichte 
opdrachten, hoekenwerk en kringen. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal- emotionele 
ontwikkeling, muziek, godsdienst, Engels en het samenspelen van de kinderen. Dit bereiken we door in 
de klas te werken en spelen, buiten spelen en samen bewegen. Eén keer per week gaan de kinderen 
gymmen en krijgen ze les van een vakdocent bewegingsonderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk thematisch aangeboden. Kinderen werken vanuit (veel) 
vakgebieden aan het thema en ervaren dat alles met elkaar in verbinding staat. Ons leer- en 
rekenonderwijs wordt klasdoorbroken aangeboden. Dit houdt in dat uw kind leert op het niveau waarop 
uw kind het meeste kan leren. Dit is dus niet altijd gebonden aan de klas waarin uw kind ingedeeld is. 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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We houden de voortgang van uw kind in de gaten door 'doelenboekjes' waarin kinderen op 
verschillende manieren mogen bewijzen dat ze een doel beheersen, als uw kind een doel beheerst gaat 
hij/zij verder met het volgende doel.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• logopedie
• dyslexie begeleiding

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Soms moet een leerkracht vervangen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens ziekte, bijzonder 
verlof of het volgen van nascholing onder schooltijd. Bij vervanging proberen we zoveel mogelijk 
dezelfde invaller voor de groep te krijgen. 

We maken gebruik van de invalpool van een externe organisatie. Als we vooraf weten dat een 
leerkracht vervangen wordt, brengen we u hiervan middels een bericht via MijnSchool.nl of via 
WhatsApp op de hoogte. 

Indien er geen vervangingsmogelijkheden zijn, proberen we intern in eerste instantie een oplossing te 
zoeken. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wij zijn een enthousiast, betrokken team dat graag buiten de lijntjes kleurt, creatief omgaat met lessen, 
denkt in doelen.   

Wij staan voor ons onderwijsconcept en zijn continue bezig met het verder ontwikkelen hiervan om ons 
onderwijs nog aantrekkelijker en interessanter te maken zodat onze kinderen kunnen groeien.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang, Kindcentrum en deeltijd schakelklas. We werken samen met een kinderopvang in de 
buurt. Met Smallsteps / Partou.

Onze school maakt deel uit van IKC het Universum: samen met OBS Twekkelerveld, KBS Paulusschool 
en Partou/Smallsteps Universum.

Partou/Smallsteps verzorgt hierbinnen alle vormen van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 

Binnen het IKC wordt voor alle kinderen (en ouders) van 0-13 jaar een continue voorziening van opvang, 
vorming, ontwikkeling en onderwijs gecreëerd. Hierdoor kunnen ouders werk en zorg beter 
combineren en daardoor beter kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Ouders hebben met één 
organisatie te maken. Wij werken volgens het concept waar kinderen niet alleen iets leren maar zich 
ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.  

Als IKC staan we voor het bieden van kansen aan de talenten voor alle kinderen. Het belang van het 
kind staat voorop, hierbij hoort een goede informatieoverdracht van voorschool naar vroegschool om 
de doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen. Dit wordt ook wel de "warme overdracht" genoemd.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Vanuit een meerjarenplanning, het schoolplan, beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Dit houdt in dat: 

De duo-collega van de betreffende groep wordt gevraagd om te werken; 

Collega’s die parttime werken worden gevraagd om te werken; 

Ambulante collega’s  worden gevraagd om les te geven in de betreffende groep(en); 

Kinderen worden verdeeld over de andere groepen. 

Als bovenstaande opties niet kunnen worden gerealiseerd, kan er (bij hoge uitzondering) worden 
besloten om een groep naar huis te sturen. Hierover wordt u uiterlijk 1 schooldag van te voren 
geïnformeerd. 
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onderwijs op een systematische en effectieve wijze.

In dit schoolplan hebben we de ambities voor de komende vier schooljaren beschreven. Elk schooljaar 
wordt het voorgenomen beleid en ambities concreet beschreven in een jaarplan met onze school- en 
ontwikkeldoelen. 

Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders 
voor wat betreft de realisatie van onze doelen en de behaalde resultaten. De digitale omgeving van 
Mijnschoolplan.nl wordt hiervoor als instrument gebruikt.

Binnen de kwaliteitszorg neemt het personeelsbeleid een belangrijke plaats in. Personeel is immers het 
menselijke kapitaal om te streven naar een goede kwaliteit van onderwijs. Professionaliseren van 
leerkrachten is een belangrijk speerpunt. Zij worden jaarlijks via hun persoonlijke ontwikkelplan 
gestimuleerd om nascholing en/of opleidingen te volgen. Deze scholing en/of opleiding ligt in lijn met 
de voorgenomen schoolontwikkeling en de behoefte aan kennis bij de leerkracht.

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. 
Planmatig wordt onze school geauditeerd door zowel interne- als externe auditoren. Deze activiteit 
brengt in kaart op welke wijze de school zijn onderwijsaanbod organiseert en uitvoert.

Tevens beschikt de school over een leerlingenraad. In deze leerlingenraad is vanuit elke groep (vanaf 
groep 2) één leerling afgevaardigd. De leerlingenraad vergadert ten minste 4 x per schooljaar. De 
agendapunten die worden besproken komen uit de groepen en worden door de afgevaardigden 
ingebracht en/of teruggekoppeld naar de betreffende groep of leerling(en). Vanuit het team is de 
locatieleider of intern begeleider aanwezig bij het overleg. Van het overleg wordt een verslag gemaakt 
dat naar de directie, leerkrachten, Medezeggenschapsraad en Ouderraad wordt gestuurd.

De verbeterthema's voor de komende periode zijn:

• op onze school zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, aan de hand van leerlijnen en 
leerdoelen kunnen leerlingen bepalen welk leerdoel of vaardigheid hij of zij wil ontwikkelen en 
welke stap hij/zij moet maken. 

• op onze school gebruiken leerlingen een individueel portfolio waarin de leerling zijn/haar 
ontwikkeling bij houdt en dit regelmatig bespreekt met zijn of haar ouders. 

• op onze school zijn leerlingen in staat hun eigen onderzoeksvragen te formuleren en hun 
bevindingen  te presenteren, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. 

• op onze school kunnen leerlingen in de groepen 5 t/m 8 een presentatie in het Engels geven. 
• op onze school is de leerkracht is in staat leerlingen te coachen bij het ontwikkelen van hun 

leerdoelen, portfolio's en onderzoekend leren.

Middels een jaarverslag zullen we verantwoording afleggen aan de MR van de school. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Als Daltonschool vinden wij het belangrijk dat onze kinderen opgroeien tot 'fearless human beings' 
(mensen zonder vrees). Op de Zevenster komen alle kinderen tot hun recht. Of ze nou heel makkelijk 
leren of juist extra ondersteuning nodig hebben.

Wij stimuleren kinderen boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we 
kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven 
maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen 
spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Onze school biedt ondersteuning aan kinderen die moeilijk leren (IQ 80 of hoger).

Kinderen met dyscalculie en/of dyslexie.

Kinderen met een (lichte) stoornis in het autistisch spectrum

Hoogbegaafde kinderen.

Kinderen met een lichte lichamelijke beperking.

Kinderen met een spraak-/taalstoornis.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Specialist hoogbegaafdheid 2
logopedist (indien sprake is van 
een verwijzing)

-

dyslexie-behandeling( indien 
sprake is van een vergoede zorg)

-

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
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We vinden het heel belangrijk dat iedereen, kind, ouder en leerkracht goed en plezierig met elkaar 
omgaat. Elke dag besteden we aandacht aan het aanleren van sociale vaardigheden. We leren de 
kinderen om kritische vragen te stellen en te beantwoorden en eveneens om complimenten te geven 
en ontvangen.

Hierbij gaan we uit van een positieve aanpak, deze baseren we op Schoolwide Positive Behavior 
Support (SWPBS), kortweg PBS. PBS is een wetenschappelijk bewezen manier van werken voor groep 
1 t/m 8, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag. Goed gedrag kun je leren! PBS richt zich op het 
versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Goed gedrag leren we aan 
en bekrachtigen we met een compliment of een klavertje. We sparen voor een groepsbeloning. We 
zeggen niet wat er niet mag, maar zeggen juist wat we graag willen zien. Dit doen we omdat gebleken 
is dat we ons goed voelen als we vier keer zoveel complimenten krijgen als correcties. Van het krijgen 
van een mooi compliment groei je als kind en als volwassene.

Naast PBS gebruiken we ook Kwink.

Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Gericht op preventie en de kracht van een 
veilige groep. Kwink sluit aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support). Met behulp van 
Kwink worden systematisch SEL- competenties (levensvaardigheden) aangeleerd.  Op deze manier 
dragen we wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving.

De vijf competenties:

Besef hebben van jezelf

• Kunnen inschatten van je eigen gevoelens 
• Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht 
• Een gezond zelfvertrouwen 

Besef hebben van de ander

• Empathie 
• Perspectief nemen 
• Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen 
• Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren 

Keuzes kunnen maken 

•     Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander 
•     Bijdragen aan een positief klimaat in je school 
•    Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag

Zelfmanagement 

•  Impulscontrole bij stressvolle situaties 
•  Omgaan met heftige emoties 
•  Doelgericht gedrag 

Relaties kunnen hanteren 
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•  Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking 
•  Sociale druk weerstaan 
•  Conflicten oplossen

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Scholen met Succes.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen 1x per jaar de vragenlijst Veiligheid en Welbevinden van de 
Successpiegel in. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator de Jong m.dejong@vco-oostnederland.nl

vertrouwenspersoon de Jong m.dejong@vco-oostnederland.nl
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Klachtenregeling

De school beschikt over een klachtenregeling, welke is ontwikkeld vanuit Stichting VCO Oost 
Nederland. Deze ligt bij de directie ter inzage. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

• We organiseren in alle groepen een informatie avond aan het begin van ieder schooljaar zodat u 
kunt kennismaken met de groepsleerkracht, en kunt horen wat er in de betreffende jaargroep 
aan de orde komt.

• Aan het begin van het schooljaar (tweede t/m vierde week) wordt u als ouder(s) uitgenodigd voor 
een omgekeerd gesprek; ouders vertellen aan de leerkracht welke interesses hun kind heeft en 
wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de nieuwe groep.

• Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een zgn. groeigesprek. Kinderen vertellen aan welke 
doelen ze de afgelopen periode hebben  gewerkt en welke leerdoelen zij voor de komende 
periode hebben. Ook bespreken we dan welke hulp de kinderen nodig hebben van ouders en de 
leerkracht. 

• Als wij uw kind extra hulp geven op basis van een ondersteuningsplan bespreken we dit met u.
• De leerkrachten van groep 1 gaan na 6 tot 8 weken op huisbezoek.
• Elke week verschijnt het weekbericht, bestemd voor de ouders. Hierin vindt u alle actuele 

informatie en een data-overzicht.
• We maken gebruik van een interne website https://13JX01.mijnschool.nl  Iedere ouder heeft een 

persoonlijke inlogcode. Via deze omgeving: 
• ontvangt u de nieuwsbrief, 
• kunt u berichten van andere ouders uit de groep ontvangen, 
• ontvangt u uitnodigingen, 
• bieden we u de mogelijkheid om zelf uw afspraak voor het groeigesprek gesprek te plannen.
• Iedere leerkracht heeft een klassentelefoon, via WhatsApp: 
• ontvangt u berichten uit de groep, 
• kunt u een berichtje aan de leerkracht sturen, 
• ontvangt u soms een persoonlijk berichtje van de leerkracht, 
• ziet u de foto’s uit de groep.

Ouders zijn belangrijke partners in het onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat ouders die betrokken 
zijn op de onderwijsinhoud van de school een groot positief effect op de schoolloopbaan van hun kind 
hebben. Samen met ouders streven wij naar een hoge ouderbetrokkenheid.

Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met u als ouder. Met ouders van jonge kinderen is 
dagelijks kort contact tijdens het halen en brengen van de kinderen. In onderstaand overzicht geven we 
puntsgewijs weer op welke wijze er nog meer met ouders wordt gecommuniceerd.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50

Daarvan bekostigen we:

• andere feesten, vieringen en na-schoolse activiteiten.

• Kerst

• Sinterklaas

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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders denken en praten mee in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

De Ouderraad helpt het team bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei feesten, vieringen en 
buitenschoolse activiteiten.

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad die op de Zevenster bestaat uit 2 ouders en 
2 leerkrachten. Zij denken mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar 
zeker ook wel eens een beslissende (instemmende) rol in beleidszaken.  

13



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

Ouders betalen in de loop van het schooljaar nog apart voor de schoolreis of  het schoolkamp. 

De kinderen uit groep 7/8 gaan aan het begin van het schooljaar op schoolkamp.

De kinderen in groep   3 t/m 6 gaan elk jaar op schoolreis op een nader te bepalen moment.

De kinderen in groep 1/2 gaan aan het einde van het schooljaar op schoolreis.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch af- of ziekmelden tussen 08.00 - 08.30 uur.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders kunnen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden. 

De school volgt hierin de richtlijnen van de Leerplichtwet. 

De aanvraag kan bij de locatieleider worden gedaan. De locatieleider beoordeelt of het verlof wel/niet 
wordt toegekend. Via de leerkracht volgt er een terugkoppeling op de ingediende aanvraag. 

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

4.4 Toelatingsbeleid
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In ons school ondersteuningsprofiel is te lezen wat we de leerlingen kunnen bieden en wat niet. 

Mochten wij niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling kunnen voldoen dan zullen we samen met 
ouders op zoek gaan naar een passende plek.

4.5 Onze school is rookvrij

Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in 
het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. 
Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en 
gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om te monitoren wat uw kind heeft geleerd en of de groei voldoende is voor uw kind, gebruiken we 
het  leerlingvolgsysteem Digikeuzebord voor groep 1/2 en het leerlingvolgsysteem van CITO vanaf 
groep 3. 

Kinderen maken vanaf groep 3 elk half jaar CITO toetsen. Deze resultaten worden door de leerkracht 
geëvalueerd en eventuele bijzonderheden worden besproken in groeps- en leerlingbespreking met de 
intern begeleider. Zo kan de leerkracht aanpassingen doen om uw kind zo optimaal mogelijk te laten 
leren.

De groeps- en leerlingbespreking met leerkracht en intern begeleider worden 3 x per jaar  gevoerd 
volgens een vast rooster.  In deze besprekingen wordt gewerkt met een vaste agenda en worden alle 
kinderen besproken. Naderhand worden kansen, belemmeringen en evt. bijstelling van groeps-, en/of 
onderwijsaanbod (via groepsplan) bijgewerkt in het volgsysteem Planb2.

Ook in onze methoden zitten veel evaluatiemomenten waarop de kinderen en leerkrachten kunnen 
bekijken wat ze al kunnen en wat ze nog kunnen leren. De leerkracht begeleidt en stimuleert de leerling 
om aan de slag te gang met zaken waarvan de leerling veel kan leren. 

We stimuleren binnen onze school ook talenten, kinderen mogen doorleren op de gebieden waarin ze 
al goed zijn. Zo wordt zoveel mogelijk het talent van uw kind gestimuleerd.

5.2 Resultaten eindtoets

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

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

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

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

5 Ontwikkeling en resultaten
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• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

CBS de Zevenster
87,0%

94,5%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

CBS de Zevenster
48,1%

56,9%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (45,5%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore 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

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vso 14,3%

vmbo-b 14,3%

vmbo-k 28,6%

vmbo-(g)t 28,6%

vwo 14,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

18



Durf

VeerkrachtigRespectvol

Wij hebben gekozen voor de Dalton identiteit om te bereiken dat onze kinderen een sterke 
persoonsontwikkeling doormaken. Kinderen gaan met zelfvertrouwen uitdagingen aan. Ze leren kijken 
naar het proces en brengen daarin verbeteringen aan, we zien dit als leerkansen. Dit doen we niet 
alleen, maar juist samen. Ze leren in sterke mate samenwerken, omdat in de huidige maatschappij dit 
onmisbare vaardigheden zijn. Met het uiteindelijk doel om in onze complexe samenleving: 
ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. Daarbij 
hoort ook een grote mate van respect voor elkaar en de omgeving. We zijn samen verantwoordelijk 
voor de school en de omgeving en helpen elkaar daarbij.

Om bovenstaande te bereiken werken we vanuit de vijf Dalton kernwaarden: verantwoordelijkheid, 
samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Op de 
webiste https://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden kunt u meer lezen over de kernwaarden.

Daarnaast gebruiken wij op school 'PBS'. Dit staat voor Positive Behaviour Support. We leren de 
kinderen zoveel mogelijk aan hoe we het wel willen. Tijdens deze lessen is er ook veel aandacht voor 
groepsvorming, kinderen leren elkaar goed kennen.

Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, burgerschap en mediawijsheid gebruiken we daarbij ook 
Kwink, wat goed aansluit op 'PBS'. Op de website https://www.kwinkopschool.nl/ kunt u hierover meer 
lezen. Dit programma draagt bij aan 'pestpreventie' en een veilige groep voor elk kind op school.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou/Smallsteps, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Op de Zevenster geldt het schoolrooster volgens het vijf gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle 
kinderen (groep 1 t/m 8) gedurende 5 dagen gelijke tijden naar school gaan. Op deze manier ontvangen 
alle kinderen tenminste 940 uur onderwijs per jaar. Na een schoolloopbaan van 8 jaar genieten zij dan 
de vereiste uren onderwijs die wettelijk verplicht zijn.

Kinderen gaan 5,5 uur per dag naar school, hiervan is 30 minuten effectief ook pauze. In de pauze 
spelen kinderen buiten en krijgen de gelegenheid om met diverse (buiten) speelmaterialen aan de slag 
te gaan. Tijdens de pauzemomenten wordt er toezicht gehouden door een afvaardiging van 
leerkrachten. Dit zijn per pauzemoment ten minste 2 leerkrachten.

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

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

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

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

Maandag: Continurooster
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Locatieleider ma, do, vr onder en na schooltijd

Directeur do onder en na schooltijd

Intern begeleider ma en do onder en na schooltijd

In principe is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt voor uw kind. Mochten er situaties 
ontstaan waarbij het noodzakelijk is om een afspraak met de intern begeleider of locatieleider of 
directeur te maken, kunt u hiervoor via Mijnschool een afspraak maken. 

Natuurlijk kunt u op de reguliere schooldagen rustig binnenlopen voor het maken van een afspraak of 
het stellen van uw vragen. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou / Smallsteps, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Onze school maakt deel uit van een integraal 
kindcentrum: IKC Universum. De opvangorganisatie die hierin participeert is Partou/Smallsteps. Als 
ouders staat het u vrij een eigen keuze te maken voor de instantie waar u voor- en buitenschoolse 
opvang afneemt.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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