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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 Meander

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Meander
Meddostraat 6
5045EH Tilburg

 0135720527
 http://www.bsmeander.nl
 bs.meander@xpectprimair.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Pauline de Gussem pauline.degussem@xpectprimair.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Xpect Primair
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 7.319
 http://www.xpectprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs  PO 30-04.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

261

2021-2022

Kenmerken van de school

Eigenaarschap

BetrokkenheidSamenwerking

Talentontwikkeling Verbinding

Missie en visie

We zijn een school waar kinderen goed in hun vel zitten, zich breed kunnen ontwikkelen en voorbereid 
zijn op hun rol in de maatschappij.  “Jij groeit op Meander”. Meander is een school waar kinderen 
respectvol omgaan met elkaar en hun omgeving. Kinderen leren hun grenzen aan te geven en die van 
anderen te respecteren. 

Meander is een school waar kinderen op een eigentijdse manier leren, zodat zij als evenwichtig mens in 
de samenleving kunnen functioneren. Kinderen kunnen en mogen op Meander hun talenten ontdekken 
en ontwikkelen.    

Meander is een school waar de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren en eigenaar zijn van 
hun ontwikkeling, o.a. doordat ze hebben geleerd te leren. Meander is een school waar onderwijs is 
gericht op het vergaren en construeren van kennis en informatie. Deze is via allerlei moderne kanalen 
toegankelijk. Op Meander leren we kinderen deze informatie op waarheid en waarde te schatten. 

Meander is een school waar leren verder gaat dan alleen de cognitieve ontwikkeling. Het ontwikkelen 
van vaardigheden zoals het aangaan van sociale contacten, oplossingsgericht werken, kritisch zijn, 
ontwikkelen van creativiteit en het samenwerken is van wezenlijk belang. 

Meander is een school waar we ouders proactief betrekken bij de ontwikkeling van de kinderen. Ouders 
worden actief geïnformeerd over deze ontwikkeling en worden waar mogelijk betrokken bij het 

1.2 Missie en visie
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vormgeven en uitvoeren van de onderwijspraktijk. 

Meander is een school die, in het belang van onze leerlingen, samenwerkt met andere relevante 
organisaties. Meander is een school waar de leraren meer dan alleen lesgeven. Zij stimuleren en 
begeleiden de kinderen in hun ontwikkelingsproces, want: 

   “Jij groeit op Meander!“ 

Identiteit

Basisschool Meander is van oudsher een katholieke school, maar staat ook open voor andere 
geloofsopvattingen. Zowel in de praktijk van elke dag als tijdens de lessen levensbeschouwing wordt er 
aandacht besteed aan alle geloofsopvattingen. 

Wie een Xpect Primair school binnenkomt, moet kunnen ervaren dat we werken vanuit onze katholieke 
waarden ‘verwondering, vertrouwen, respect en vergevingsgezindheid’. Die waarden geven aan wat 
voor ons belangrijk is, wat we waard vinden om ons sterk voor te maken. Waarden worden wel een 
verward met normen. Normen zijn regels en afspraken die we met elkaar maken. Maar als je leeft 
vanuit je waarden, komt dat juist van binnenuit. Dan doe je iets omdat je dat zelf zo voelt en je je zo wilt 
gedragen. U wilt een school die goed onderwijs garandeert, die veilig is en waar een fijne sfeer heerst.

Hoe herkent u de katholieke identiteit op een Xpect Primair school?

-Paas- en kerstvieringen

-Er wordt tijd genomen om af en toe los te komen van de waan van de dag

-Er heerst besef dat er altijd twee kanten aan een verhaal zitten en dat beleving kan verschillen

-Teamleden hebben een positieve instelling en blijven onvoorwaardelijk geloven in groei en 
ontwikkeling

-Teamleden laten kinderen elkaars positieve eigenschappen en kwaliteiten benoemen
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Onderwijzend personeel:

Groep 1-2A: Imke van den Berk

Groep 1-2B: Marieke van Elderen (ma,di,wo) en Marion van der Burght

Groep 3A: Jamie Meijer

Groep 3B: Linda Stevens (ma) en Annedien van Aken (di,wo,do,vr)

Groep 4A: Lieke van den Broek

Groep 5A: Lynn van Dongen 

Groep 5/6B: Marieke Meijs

Groep 6C: Timo de Langen (ma,di,do,vr) en Juliëtte van der Linden (wo)

Groep 7A: Ronny Aarts (ma,di,wo,vr) en Maaike Sevens (do)

Groep 7/8B: Ilona Broeders (ma,di,wo,do), Maaike Stevens (vr) en (leerkracht in opleiding) Cody van der 
Meer (ma,di)

Groep 8C: Angela Shiranian

Schoolschil: Joppe van Loon 

Onderwijsassistenten:

Jeske Stadhouders (fulltime gekoppeld aan groep 4)

Ikina Verlaat (wo,vr)

Kiki Namjesky

Secretaresse:

Charlotte Ghering

Conciërge:

Jeroen van Eijck 

Begeleider passend onderwijs:

Karli van Veen (do)

Zorgconsulent:

Anouk van Roessel (do)

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Taal-spraak expert:

Tanja John (ma)

Schoolmaatschappelijk werk:

Nanda Kodde 

verpleegkundig specialist jeugd en gezondheid GGD:

Trudy van der Staak

Leerplichtconsulent:

Afke Heeren

Intern Begeleider:

Marloes Bastianen (ma,di,do)

Meike van Riel

Directeur:

Pauline de Gussem (di,wo,do,vr)

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

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

Rekenen
3 uur 3 uur 

Taal
3 uur 3 uur 

Muziek
1 uur 1 uur 

W.O.
45 min 45 min

Invulling onderwijstijd
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min

Speel/werktijd
11 uur 11 uur 

Buiten spelen
3 uur 3 uur 

(kleine) pauze
5 uur 5 uur 

Overig
1 u 45 min 1 u 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 u 45 min 6 u 30 min 6 u 15 min 6 u 15 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 45 min 3 u 45 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 u 30 min 2 u 15 min 2 u 20 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Engelse taal
30 min

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 45 min 1 uur 25 min

Zelfstandig werken
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Overig
1 uur 1 u 15 min 1 uur 1 u 10 min 1 u 15 min 1 u 20 min

(kleine) pauze
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Extra faciliteiten

7



Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Gymlokaal

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

Basisschool Meander herkent zich het meest in aspecten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). 
Hierin worden bepaalde sterke kernwaarden van Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) en 
Programmagericht Onderwijs (PG) aan toegevoegd waarbij verschil gemaakt wordt in het onderwijs in 
groep 1 en 2 en het onderwijs in groep 3. Ontwikkelingsgericht onderwijs is gebaseerd op de sociaal-
constructivistische leertheorie van Vygotski.

Binnen het staat nadrukkelijk welbevinden en betrokkenheid van kinderen centraal. Deze twee 
aspecten zijn heel belangrijke kernwaarden in de schoolvisie van Meander voor de groepen 1 – 8. Ook in 
de onderbouw is dit aspect leidend. De uitwerking hiervan is eveneens te lezen op de kwaliteitskaart. 
De Kanjertraining speelt een cruciale rol in het welbevinden van kinderen. Voor groep 3 zijn niet alle 
momenten ontwikkelingsgericht. Tijdens rekenen en lezen zie je ook facetten van Programmagericht 
onderwijs terugkomen. Kinderen volgen voor rekenen en lezen een methode. Spelend leren en 
bewegend leren worden door Meander geïntegreerd in de methode als de methode dan niet biedt. De 
Meander gebruikt de methoden in groep 3 als leidraad, maar passen aan waar nodig en proberen hier 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht afwezig is, komt er een invalleerkracht. Op onze school werken wij met een 
vaste schoolschil. De leerkracht is gekoppeld aan onze school en neemt alle vervangen voor zijn 
rekening. Mochten er meerdere leerkrachten op een dag afwezig zijn, komt er een invalleerkracht uit 
de Xpect Primair invalschil. Deze leerkrachten vallen bij alle scholen van onze stichting in. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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ook (deels) thematisch werken in te verwerken.         

Meander geeft invulling aan bovenstaande door vijf kernwaarden te onderschrijven. Deze kernwaarden 
zijn in de dagelijkse praktijk bij elke leerkracht terug te zien: 

1. Spel en spelen
2. Een rijke speelleeromgeving 
3. Een beredeneerd aanbod 
4. Opbrengstgericht werken 
5. Een sociaal veilige omgeving met duidelijkheid en structuur.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Voor ons als school is leidinggeven aan kwaliteit een continu proces. We noemen het ook bewust 
leiding geven aan kwaliteit en niet kwaliteitszorg. Door middel van kwaliteitsactiviteiten die we 
gezamenlijk met het team ondernemen willen we onze doelen en ambities realiseren. Deze zijn gericht 
op brede opbrengsten van het onderwijsproces. Daarmee willen we voldoen aan de gestelde eisen en 
normen, maar vooral aan onze eigen ambities. Om de ondergrenzen te bewaken én scholen te 
stimuleren zich te blijven ontwikkelen, heeft Xpect Primair een kwaliteitscyclus ontwikkeld. De cyclus 
bestaat jaarlijks uit 5 kwaliteitsmomenten. Ieder moment heeft zijn eigen focus, maar ze staan niet los 
van elkaar het is een samenhangend geheel. In ons kwaliteitsdocument staan onderstaande momenten 
uitvoerig beschreven. 

1. Schoolfoto/begroting De schoolfoto vindt jaarlijks plaats in november en het doel is om een 
vooruitblik te nemen op de schoolontwikkeling, doelen en ambities op de vier domeinen van het 
koersplan van Xpect Primair. De begroting van de school is hieraan gekoppeld, zodat er beleidsrijk 
begroot kan worden. 

2. Opbrengsten in beeld Het doel is om de resultaten te monitoren. Hiervoor gebruiken we diverse data. 
O.a. de resultaten van de CITO M- en E-toetsen, opbrengsten op sociaal-emotioneel gebied en 
tevredenheidspeilingen. 

3. Managementgesprek In het managementgesprek verantwoord de directeur van de school de 
schoolontwikkeling, de doelen en ambities op de vier domeinen van het koersplan. Dit is een 
zelfevaluatie die gedeeld wordt met het bestuur. Er vindt een reflectieve dialoog plaats. 

4. Ontwikkelgesprek De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de directeur wordt in dit 
gesprek besproken, het is een gesprek tussen CvB en de directeur. 

5. Schoolbezoeken Datgene wat we zeggen en beschrijven maken we zichtbaar maken in de praktijk. 
CvB komt op schoolbezoek om dit te toetsen, er vindt na school een gesprek plaats met diverse 

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.

9



teamleden.

Het kwaliteitssysteem op stichtingsniveau is voor ons een hulpmiddel om kritisch naar onszelf te blijven 
kijken om zo ook de kritische dialoog aan te kunnen gaan met onze (primaire) stakeholders: de 
leerlingen, de ouders en de leerkrachten.

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.

Bij kwaliteitszorg gaat het ons om de volgende vragen: Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet 
beter? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen vinden wij het belangrijk om steeds het gesprek 
aan te gaan. Niet alleen, maar met elkaar, kinderen, ouders, collega-scholen, wijk en bestuur vanuit een 
reflecterende en onderzoekende houding. Leerkrachten maken de kwaliteit zichtbaar door 
handelingsgericht te werken. Door middel van het maken van groepsoverzichten, groepsplannen en 
het houden van groepsbesprekingen wordt deze kwaliteit onder de loep genomen. Wat gaat goed? Wat 
kan beter? Wat moet beter? De schoolleiding maakt de kwaliteit zichtbaar door twee keer per jaar een 
uitgebreide analyse te schrijven. Doordat de schoolanalyse met alle collega's gemaakt wordt, geven we 
ook op deze manier antwoord op de vragen: Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter? Hiermee 
blijft de kwaliteitszorg in ontwikkeling.

Gedurende de afgelopen periode heeft de school op diverse domeinen en kwaliteitsverbetering 
doorgemaakt. Binnen de organisatie is de Kanjer methode geïmplementeerd en het sociale klimaat 
verbeterd. Er zijn duidelijke afspraken met leerlingen, ouders en personeel over de verwachtingen en de 
wijze van handelen. Daarnaast worden er wekelijks kanjerlessen gegeven door de leerkracht om deze 
vaardigheden te blijven oefen.

Met betrekking tot spelling en het rekenonderwijs zijn er een nieuwe methode aangeschaft. Komend 
jaar ligt de aandacht op het beter aansluiten van de leerlijnen van de diverse leerjaren. 

Het onderwijs voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is verder versterkt.

Visie op ontwikkeling:

Op basisschool Meander doe je ertoe, willen we graag van jou horen wat je wilt leren en gaan we samen 
op zoek naar jouw talenten en zorgen ervoor dat je ze in mag en gaan zetten. Onze school is continu in 
ontwikkeling, waarbij de ondersteuning zich dit moment richt op de cognitief getalenteerde leerlingen 
(de meer- en hoogbegaafde leerlingen). 

Onze visie voor deze doelgroep komt voort uit onze onderwijsvisie die wij voor al onze leerlingen 
hebben. Zo staat er onder andere het volgende in onze schoolgids en op de website: 

&bull; Meander is een school waar kinderen op een eigentijdse manier leren, zodat zij als evenwichtig 
mens in de samenleving kunnen functioneren. Kinderen kunnen en mogen op Meander hun talenten 
ontdekken en ontwikkelen. 

&bull; Meander is een school waar de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren en eigenaar zijn 
van hun ontwikkeling, o.a. doordat ze hebben geleerd te leren. 

&bull; Meander is een school waar leren verder gaat dan alleen de cognitieve ontwikkeling. Het 
ontwikkelen van vaardigheden zoals het aangaan van sociale contacten, oplossingsgericht werken, 
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kritisch zijn, ontwikkelen van creativiteit en het samenwerken is van wezenlijk belang. Daarnaast staan 
de executieve functies centraal bij ons op school. 

&bull; Meander is een school waar de leraren meer dan alleen lesgeven. Zij stimuleren, begeleiden en 
coachen de kinderen in hun ontwikkelingsproces, want: ‘’ Jij groeit op Meander!’’. 

Voor een cognitief getalenteerde leerling biedt het reguliere onderwijsaanbod op basisschool Meander 
niet altijd voldoende uitdaging. Daarom is er voor deze leerlingen ook een aanbod op diverse 
vaardigheden, zoals leervaardigheden, executieve functies1, sociale vaardigheden en 
levensvaardigheden. Dit proces wordt begeleid door onze talentbegeleiders. Voor meer informatie 
verwijs ik u door naar onze kwaliteitskaart Talent begeleiden.

Beeldbegeleiding

Beeldbegeleiding is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo 
goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Deze methodiek wordt ingezet bij vragen rondom 
leerlingenzorg, ter ondersteuning van de leraren bij hun onderwijstaak en bij vragen rondom 
onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde beeldbegeleider verbonden, die korte 
beeldopnames maakt in de klas en enkele fragmenten vervolgens met de leraar nabespreekt. Net zoals 
dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de beeldbegeleider een beroepscode, 
waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De 
gemaakte opnames worden na gebruik verwijderd. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke 
begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis 
gesteld en om toestemming gevraagd.

Burgerschap

Burgerschap is onlosmakelijk verbonden met ons onderwijs. Als Kanjerschool is vertrouwen in jezelf en 
een ander de basis. Op deze manier zorgen wij voor een prettig schoolklimaat en sociale veiligheid op 
onze school. Burgerschap is een van de kernwoorden van de Kanjertraining. Er is ruimte voor wat een 
ieder meemaakt, maar ook aandacht voor hoe je ermee omgaat. Samen gaan we op zoek naar een 
oplossing die ook in de toekomst houdbaar is. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals 
pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het 
welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. Kanjertraining biedt een dekkend aanbod van de 
kerndoelen voor burgerschap.

In schooljaar 2022-2023 werken wij aan de volgende doelen: 

- Er is een start gemaakt met de executieve functies binnen de school. Uit de wijkanalyse is gebleken 
dat de leerlingen die wij verwezen hebben naar het speciaal basisonderwijs behoefte hebben aan meer 
ondersteuning bij de executieve functies. Deze conclusie hebben wij naast ons huidige aanbod gelegd 
en geconcludeerd dat het voor alle kinderen wenselijk zou zijn hier meer ondersteuning te te krijgen.

- Binnen de wijk is de klusklas gerealiseerd en de samenwerking met het SBO verdiept. Vanuit de 
wijkanalyse is de behoeft aan een klusklas zichtbaar geworden. Deze klas voorziet in de behoefte om 
handelend te leren voor leerlingen die uitstromen naar leerstromen praktijkonderwijs en VMBO basis. 
Op deze manier kunnen wij beter aansluiten bij het vervolg onderwijs en ervaart de leerling meer 
succes. Deze klusklas wordt georganiseerd voor de vier basisscholen in de wijk.
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Bij kwaliteitszorg gaat het voor ons om de volgende vragen: 

Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen vinden 
we het belangrijk om steeds het gesprek aan te gaan. Met elkaar maar ook met kinderen, ouders, 
collega-scholen, wijk en bestuur. 

We willen door het voeren van deze gesprekken tot een beredeneerde, functionele zelfevaluatie komen 
waarbij we de onderwijskwaliteit op onze eigen manier in beeld brengen. Dit willen we komend 
schooljaar gaan doen door onderwijsportfolio gebruiken en daar zaken in te gaan borgen. In dit 
portfolio zijn school in beeld, de visie en de koers van de school en de kwaliteitsgebieden van het 
nieuwe inspectiekader opgenomen. Deze kwaliteitsgebieden zijn vanaf 2022 Veiligheid en 
schoolklimaat, Onderwijsproces, Onderwijsresultaten, Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie, 
Onderwijskwaliteit en Financieel beheer. In het portfolio laten we zien waar onze school voor staat en 
hoe onze school zich ontwikkelt. Hierdoor wordt kwaliteitszorg een levend(ig) gebeuren waarin we 
onszelf steeds de maat blijven nemen en op zoek gaan naar mogelijkheden om onszelf te verbeteren. 
Hierbij staat leren van en met elkaar centraal.

Onze focus ligt het komend schooljaar op de kwaliteit van ons onderwijs. We gaan daarbij handelings- 
en opbrengstgericht werken. Dat is cyclisch werken, met de fasen van het ankermodel: waarnemen, 
begrijpen, plannen en realiseren om zo te zorgen dat we altijd onze plannen checken, evalueren en 
bijstellen. We betrekken daar zoveel als mogelijk is onze leerlingenraad bij en onze ouders, middels 
klankbordgroep bijeenkomsten en de MR. Door in het managementteam steeds de vraag te stellen 
doen we de juiste dingen en dat wat we doen, doen we dat goed, maakt dat we niets als 
vanzelfsprekend ervaren. Altijd kritisch kijken naar jezelf, spiegelen, maakt dat we continu bijstellen en 
komen tot een verdieping van ons onderwijs. Daar waar het kan schakelen we externen in, zodat deze 
experts gericht met ons naar de processen/producten kunnen kijken.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra 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.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Dyslexiespecialist

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Taalspecialist

• Logopedist

• Specialist jonge kind

• Begeleider Passend Onderwijs

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt hier een plan voor opgesteld. Vanuit dit plan 
wordt er gekeken wat uw kind nodig heeft en wie daar voor nodig is. Onze school heeft verschillende 
experts in huis waardoor we een zo passend mogelijk plan kunnen maken en uitvoeren. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Er is een start gemaakt met de executieve functies binnen de school. Uit de wijkanalyse is gebleken 
dat de leerlingen die wij verwezen hebben naar het speciaal basisonderwijs behoefte hebben aan meer 
ondersteuning bij de executieve functies. Deze conclusie hebben wij naast ons huidige aanbod gelegd 
en geconcludeerd dat het voor alle kinderen wenselijk zou zijn hier meer ondersteuning te te krijgen. 
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Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Kanjercoördinator

Wij zijn een gecertificeerde Kanjerschool. Bij het kanjertraject draait het om respect voor elkaar en het 
inzicht geven in hoe we dit respect geven en ontvangen. Binnen de school nemen we iedereen mee in 
dit traject. 

Het is belangrijk om dit traject schoolbreed te dragen. Kanjer moet in het “bloed” gaan zitten en een 
wezenlijk onderdeel van de school gaan vormen. We nodigen ouders uit om de kanjerlessen in de 
groep te volgen. Binnen Kanjer werken we met KanVas, waarmee we jaarlijks de veiligheidsbeleving 
van onze leerlingen monitoren.  Leerlingen geven aan zich prettig te voelen op Meander.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt hier een plan voor opgesteld. Vanuit dit plan 
wordt er gekeken wat uw kind nodig heeft en wie daar voor nodig is. Onze school heeft verschillende 
experts in huis waardoor we een zo passend mogelijk plan kunnen maken en uitvoeren. 

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• begeleider passend onderwijs

• combinatiefunctionaris Sport

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt hier een plan voor opgesteld. Vanuit dit plan 
wordt er gekeken wat uw kind nodig heeft en wie daar voor nodig is. Onze school heeft verschillende 
experts in huis waardoor we een zo passend mogelijk plan kunnen maken en uitvoeren. 
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

1

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op basisschool Meander werken wij aan een veilige schoolomgeving voor alle leerlingen. Dit doen wij 
onder andere door ‘Kanjertraining’ preventief in te zetten. Deze training gaat over het bevorderen van 
onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het 
stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Op school vinden wij het belangrijk hier 
actief mee bezig te zijn en de sfeer in de klas goed te houden. Mocht dit toch niet het geval zijn dan zal 
hier door de school adequaat op gehandeld worden samen met ouders en kinderen.

De school heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Dit kan alleen als het 
leer- en ontwikkelingsklimaat veilig is en zowel kinderen als leerkrachten zich op hun gemak voelen. Op 
die manier kan het klimaat een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen bij ons 
op school. 

In dat klimaat spelen ouders, kinderen en leerkrachten ieder hun eigen rol. Dat betekent dat alle drie de 
spelers ook een bijdrage kunnen leveren aan het tot stand komen van een optimaal veilig pedagogisch 
klimaat. We streven ernaar dat onze school een veilige school is voor kinderen en leerkrachten. Veilig 
wil zeggen dat je er op kunt vertrouwen dat je elkaar de ruimte geeft en elkaar respecteert en dat 
iedereen zich op zijn gemak voelt. Om het welbevinden van iedereen te bereiken, besteden we zorg aan 
de omgang tussen de kinderen onderling en hun relatie met de leerkracht. 

We zorgen voor duidelijke schoolregels en we leren kinderen hoe ze met elkaar en de leerkrachten om 
moeten gaan. Ook leerkrachten moeten zich veilig voelen op school. Dat betekent dat we niet 
accepteren dat het gevoel van veiligheid bij de leerkracht bedreigd wordt door gedrag van kinderen of 
ouders. We accepteren niet dat anderen de veiligheidsgevoelens van medewerkers van de school 
verminderen. Geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag wordt geaccepteerd. Er worden dan 
passende maatregelen genomen. Deze kunnen uiteindelijk resulteren in een mogelijke schorsing of 
verwijdering van uw kind van onze school. 

Zoals u kunt lezen vinden wij een gevoel van veiligheid erg belangrijk, een voorwaarde zelfs  om tot 
leren te komen. Als school beschikken wij over een schoolveiligheidsplan. Wij voelen ons, samen met u, 
verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig klimaat. Wij gebruiken de Kanjermethode om de 
veiligheid op school te stimuleren.

Elk schooljaar staan wij stil bij de ‘Week Tegen Pesten’. We geven extra lessen rondom dit onderwerp en 
bespreken de rollen die in een pestsituatie aan bod komen. Tijdens de ‘Week Tegen Pesten’ staat er een 
motto centraal. Zo is het motto van 2022: ‘’Grapje! Moet toch kunnen?!’’ 
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Sociale en fysieke veiligheid

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

Stichting Kanjertraining heeft in overleg met de Onderwijsinspectie de 'Vragenlijst Sociale Veiligheid 
van Stichting Kanjertraining (SVSK)' ontwikkeld voor het primair onderwijs. 

Nadat alle vragenlijsten zijn ingevuld door leerkrachten en kinderen, worden de resultaten 
geanalyseerd tijdens een vergadering of studiemoment. Er wordt een plan van aanpak geschreven voor 
de groep. Hierin staat kort en bondig beschreven welke interventies er uitgezet worden voor de 
(clusters) leerlingen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator van den Burght marion.vanderburght@xpectprimair.nl

vertrouwenspersoon van der Linden juliette.vanderlinden@xpectprimair.nl
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Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op 
onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. Samen streven we 
naar een goede oplossing en komen we er niet uit, dan bespreken we wie ingeschakeld moet worden 
om het probleem wel op te lossen. 

Wanneer u een klacht heeft omtrent het functioneren en welbevinden van uw kind in de klas, dan 
bespreekt u dit op de eerste plaats met de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan legt u 
het probleem voor aan de directie. Dit geldt ook wanneer u opmerkingen heeft over het functioneren 
van een leerkracht. 

Wettelijk is geregeld dat u ook m.b.t. klachten contact op kunt nemen met de vertrouwenspersonen 
van onze school. Op onze school school zijn dat Marion van der Burght en Juliette van der Linden. 

Als extern vertrouwenspersoon verwijzen wij u graag door naar de website van onze stichting 
www.xpectprimair.nl. Zij hebben geheimhoudingsverplichting. 

Rechten en plichten

Voor verdere informatie over uw rechten en plichten als ouder, verwijzen u door naar de website van 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Onze school maakt gebruik van de Basisschool App. De communicatie gaat grotendeels via deze app. 
Het is dan ook handig als u zorgt dat u de schoolapp heeft geïnstalleerd. U kunt hier onze vakanties en 
vrije dagen terugvinden. Daarnaast staat hier onze nieuwsbrief 'Kronkels' en u kunt verlof aanvragen en 
ziekmelden via de app. Verder zullen de leerkrachten via de schoolapp u op de hoogte houden van 
zaken die in de klas gebeuren dor middel van foto's, filmpjes en berichten. Onze schoolapp is geschikt 
voor alle besturingssystemen en is te vinden via de Apple- of Playstore. Download 'Basisschool App' en 
zoek en selecteer daarna onze school. 

Driewekelijks wordt u als ouders op de hoogte gehouden middels onze nieuwsbrief 'Kronkels'. Deze 
krijgt u via de mail en kunt u terugvinden in onze app. 

Op basisschool Meander vinden wij een goed contact tussen school en thuis belangrijk Het bevordert 
het welbevinden van uw kind. 

Op onze school is de samenwerking tussen medewerkers en ouders goed. Mocht er een reden zijn om 
de leerkracht of directeur te spreken, wacht dan niet en kom langs. Als u dit van tevoren laat weten, kan 
er een gerichte afspraak gemaakt worden. Omgekeerd geldt natuurlijk ook, dat een leerkracht met u 
als ouders/verzorgers contact op kan nemen. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Speelmaterialen voor tijdens het overblijven

• Sportdag

• Kerst

• Schoolreis

• 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: 

• Ouderactiviteitencommissie (OAC)

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Deze commissie houdt zich vooral bezig met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
De OAC beheert de ouderbijdrage. Van de inkomsten legt de OAC jaarlijks schriftelijk verantwoording 
af. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar zonder deze bijdrage wordt het lastig om sommige 
activiteiten bekostigen. De OAC bestaat uit een wisselend aantal leden. Ouders kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Bij de vergaderingen van de ouderraad is altijd een teamlid aanwezig om een goede 
communicatie tussen ouders en school te waarborgen.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan o.a. de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval, Pasen, sport - en speldag, schoolreisje, materialen voor tijdens het overblijven en diverse 
excursies. 

onze stichting www.xpctprimair.nl. Hier vindt u onder andere praktische informatie over sponsoring, 
verlof, vrijstelling van onderwijs,... 
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Er zijn geen overige schoolkosten.

U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin het verzoek deze bijdrage over te maken. 
U leest daarin ook hoe u de bijdrage in termijnen kunt betalen. Bij het maken van de begroting gaan wij 
er vanuit dat alle ouders hun bijdrage voldoen, wetende dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. 
Op onze website is inzichtelijk gemaakt hoe deze 35 euro verdeeld is over de verschillende activiteiten 
die we in het schooljaar hebben. 

Mochten de kosten voor de ouderbijdrage voor uw gezinssituatie voor onoverkomelijke problemen 
zorgen, dan zijn er school mogelijkheden om dit op te lossen. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
directie van de school. Uw kind zal niet worden uitgesloten van deelnamen aan activiteiten. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt als ouders/verzorgers uw kind ziekmelden via de schoolapp. De leerkracht van uw kind krijgt via 
de mail bericht. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
U kunt als ouders/verzorgers verlof aanvragen via de schoolapp. 

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.

Om ervoor te zorgen dat we alle leerlingen de zorg en aandacht kunnen geven die zij verdienen, 
hebben we een aantal spelregels opgesteld die van belang zijn bij het aannemen van nieuwe leerlingen: 

1. Broertjes en zusjes worden automatisch geplaatst. Zij moeten rond hun 3de verjaardag nog wel 
ingeschreven worden. 

2. We zijn voorstander van thuisnabij onderwijs. Wanneer een groep boven de 28 leerlingen komt, 
kiezen we ervoor om kinderen die woonachtig zijn in Midden Reeshof voorrang te geven ten opzichte 
van kinderen die van buiten de wijk komen. 

3. De school wil tegemoet kunnen komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de 

4.4 Toelatingsbeleid
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betreffende leerling. Indien hier twijfels over zijn, zal er samen met de ouders gezocht worden naar een 
passende school. 

4. Kinderen die vier jaar worden vanaf 6 weken voor het einde van het schooljaar, starten na de 
zomervakantie. Zij worden wel uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag in juni/juli. 

We hebben regelmatig te maken met zij-instromers. Dit betreft kinderen die van een andere 
basisschool overstappen naar onze school. Hierbij gelden de volgende criteria: 

1. Verhuizers naar Midden Reeshof worden geplaatst tenzij wij niet kunnen voldoen aan de gevraagde 
onderwijsbehoefte van het kind. In ieder verkennend gesprek zal besproken worden wat de 
verwachtingen zijn en of aan deze verwachtingen voldaan kan worden. 

2. Ruimte in de betreffende groep. (We streven hierbij naar een maximum van 30 kinderen per groep)

4.5 Handle with Care
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Onze school doet mee aan ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de gemeente. Het doel 
hiervan is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij 
de politie is ingeschakeld, op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel 
verschil uitmaakt. 

De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de 
leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen 
voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van 
wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze 
ondersteuning te kunnen bieden, wordt onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’ 
geïnformeerd. 

Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan zorgt de gemeente (via 
leerplicht) er vervolgens alleen voor dat de volgende gegevens worden doorgegeven aan de directeur 
of de intern begeleider van de school: 
&bull; de naam van de leerling; 
&bull; de geboortedatum van de leerling; 
&bull; het signaal ‘Handle with Care’. 
Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie worden niet met ons gedeeld. 

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact op 
met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen 
bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of 
ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan 
bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje 
zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met 
ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school. 

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. Het signaal delen we alleen met de collega ’s die 
hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het 
niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om zo snel als mogelijk de leerling de dag 
na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens 
terug te vinden. 
Wilt u meer weten over Handle with Care, neemt u dan gerust contact met ons op.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op basisschool Meander zijn we sinds dit schooljaar 2022-2023 gestart met handelingsgericht werken. 
Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle 
leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is 
op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke 
onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. 

We werken daarbij vanuit de HGW-cyclus. Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau 
en individueel concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van 
de kinderen in een groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de kinderen die 
extra begeleiding nodig hebben. De HGW-cyclus heeft vier fasen. 

1. Waarnemen

2. Begrijpen

3.Plannen

4. Realiseren 

HGW is een cyclische werkwijze. Na fase 4 start automatisch fase 1 opnieuw.

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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Basisschool Meander heeft in schooljaar 2015/2016 voor het eerst deelgenomen aan de eindtoets van 
Route 8. We hebben deze keuze gemaakt, omdat het een toets is die wordt afgenomen op 1 dagdeel, 
digitaal wordt afgenomen en vooral, omdat de toets adaptief is. Een adaptieve toets sluit aan bij het 
niveau van de leerling. Na elk antwoord wordt het niveau van de leerling geschat en wordt een item 
geselecteerd dat zo goed mogelijk is afgestemd op het voorlopig geschatte niveau. De toets varieert 
dus bij de leerlingen en geeft uiteindelijk een realistisch beeld van waartoe de leerling werkelijk in staat 
is. 

De eindtoets is voor de groep 8 afgesloten met een voldoende resultaat.

• 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: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de 
ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de 
leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling 
leerresultaten po 2022-2023).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Meander
94,0%

95,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

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

Basisschool Meander
55,1%

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 9,3%

vmbo-k 18,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t 4,7%

vmbo-(g)t 23,3%

vmbo-(g)t / havo 7,0%

havo 14,0%

havo / vwo 4,7%

vwo 18,6%

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:
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Wederzijds respect

RustVertrouwen

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis 
voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

Vertrouwen is dan ook één van de kernwoorden van de Kanjertraining. Andere kernwoorden zijn: rust, 
wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en 
duurzaamheid. 

Er staan vijf basisregels centraal die het gewenste gedrag versterken:

• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• We werken samen 
• We hebben plezier
• We doen mee

In elke groep vormen deze vijf afspraken de basis voor de groepsafspraken. De posters hangen in elke 
groep en op de centrale plekken. Teamleden, leerlingen en ouders spreken hierdoor dezelfde taal naar 
alle kinderen van Meander. 

Daarnaast zetten wij Kanjertraining preventief in gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. Deze methode heeft een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8, waarin verschillende 
onderwerpen aan bod komen. Wanneer een leerling negatief gedrag vertoont, dan gaat de leerkracht 
het gesprek aan met de leerling. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderstad, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderstad (BSO Meander), in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

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 07:30 - 08:30 08:30 -  - 14:30 14:30 - 19:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 -  - 14:30 14:30 - 19:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 -  - 14:30 14:30 - 19:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 -  - 14:30 14:30 - 19:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 -  - 14:30 14:30 - 19:00
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 24 februari 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Zomervakantie 17 juli 2023 25 augustus 2023

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)

Alle teamleden Alle dagen Vanaf 14.45u en op afspraak

Contactmomenten zijn de Meander altijd mogelijk wanneer ouders daar behoefte aan hebben. De 
kinderen van groep 4 t/m 8 komen 's ochtends zelfstandig de school in. Wanneer ouders een dringende 
mededeling hebben kunnen zij even mee naar binnen gaan.

Na schooltijd loopt de leerkrachten mee naar buiten en staan ze open voor ouders die iets willen 
vragen. We vinden het fijn om voldoende tijd te kunnen nemen voor een gesprek. Het is dan ook fijn als 
daarvoor een afspraak wordt gemaakt. 
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