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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).

Namens het team van de Toermalijn,

Frank van Oeffelt
directeur a.i.

Voorwoord
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Contactgegevens

Rooms Katholieke Basisschool Toermalijn
Galjoen 24 24
8243LR Lelystad

¨ 0320246367
¾ http://www.kbsdetoermalijn.nl
â dir.toermalijn@skofv.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Interim directeur F. van Oeffelt 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

283

2020-2021

Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243GN Lelystad
¨ 0320 24 63 67

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 6.676
¾ http://www.skofv.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 24-03.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Kindgericht

UitdagingAfstemming 

Verantwoordelijkheden Gemeenschapsvorming

Missie en visie

Jenaplanvisie   

De visie van de Toermalijn is ontstaan vanuit vierentwintig kernwaarden/woorden die met het team van 
de Toermalijn zijn geselecteerd. 

De meest waardevolle, door het team gekozen bouwstenen,  hebben het fundament gelegd van onze 
school. Deze bestaan uit: pedagogische klimaat, Jenaplanconcept, autonomie, goed leiderschap, 
doorgaande lijn en professionalisering. 

Vanuit dit fundament is de volgende visiezin geformuleerd: “Met alle betrokkenen van de school  
vormen wij een gemeenschap waarin wij ernaar streven om de kinderen de vaardigheden mee te geven 
die ze in de toekomst nodig zullen hebben, zoals zelfstandigheid, het samenwerken en gevoel van 
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, waarbij plezier in het leren voorop staat. Het benutten 
van de kwaliteiten en talenten van de kinderen leveren daarin een belangrijke bijdrage.

 

Het Jenaplanconcept   

De Toermalijn is een Jenaplan school. Vier aspecten van deze vorm van onderwijs zijn hierbij 
uitgangspunt: 

- gesprek, 

- spel, 

- werk,

- viering. 

Op een Jenaplanschool werken kinderen, ouders en teamleden samen aan een prettig leef- en 
werkklimaat. Dit gebeurt in stamgroepen; groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Zo lijkt 
een stamgroep op een gezin of een groep spelende kinderen op straat. Oudere en jongere kinderen 
trekken met elkaar op, leren met en van elkaar. Door het leeftijdsverschil is er minder wedijver en 
accepteren kinderen eerder dat iedereen anders is. 

Belangrijke uitgangspunten bij het samenstellen van stamgroepen is de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Het sociale karakter van de stamgroep komt ook terug bij de samenstelling 
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van de tafelgroepen. Oudere en jongere kinderen zitten bij elkaar in een tafelgroep. Zij werken samen 
en helpen elkaar bij het oplossen van problemen. 

Wij hebben tweejarige stamgroepen. Een kind blijft, waar mogelijk, twee jaar bij dezelfde 
stamgroepleider. De stamgroepleider leert de kinderen zo beter kennen en dat leidt tot gerichte 
begeleiding. Oudere kinderen vangen de nieuwe kinderen op. Ze helpen deze kinderen bij het leren van 
de afspraken en de manier van werken in de stamgroep.      

Zoals onze visie ook beschrijft is het een kenmerk van een jenaplanschool dat kinderen worden 
gestimuleerd zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te dragen voor hun handelen en leren. 

De behoefte aan beweging, zelfstandig bezig zijn, samen zijn en leiding wordt vormgegeven in de vier 
basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Deze vormen de leidraad voor de planning van een 
dag, week en een heel schooljaar.                                                    

Gesprek.   De kring is bij uitstek de plaats voor het gesprek. Gesprek kan spontaan ontstaan naar 
aanleiding van ervaringen van kinderen, maar ook gepland doordat de stamgroepsleider een thema 
inbrengt. Voorbeelden van kringgesprekken zijn de weekendkring, afsprakenkring, filosofiekring, 
groepsvergaderingen, kijk- en vertelkring en de lees/actualiteitenkring       

Spel.    Het spel van de kinderen. Het is de manier waarop ze leren. Kinderen moeten bewegen en door 
te spelen ontwikkelen ze hun motoriek. Ze leren zich te bewegen in de ruimte. Voor de creatieve en 
sociale ontwikkeling is het spel van groot belang. De school biedt door het spel geborgenheid en 
structuur. Daarom heeft het in iedere groep een volwaardige plaats in het dagelijks ritme. Dit is in de 
kleuterbouw meer fysiek aanwezig in het ritmisch weekplan dan in de bovenbouw.    

Werk.   Dit neemt natuurlijk een belangrijke plaats in. De wereldoriëntatie staat centraal, meestal in de 
vorm van projecten en thema's. Er zijn ook werkmomenten met instructie en zelfstandig werken. 
Lezen, taal en rekenen zijn belangrijk om in het leven succes te hebben. Breed onderwijs richt zich 
echter op meer, zoals het ontwikkelen van een goede werkhouding, doorzettingsvermogen en 
vaardigheden.    

Viering.   Tijdens de viering toont de school haar kwaliteit als leef- en werkgemeenschap. Vieringen zijn 
de hoogtepunten in het schoolleven, die kinderen voor geen goud willen missen. Ze leren dat het goed 
is om samen te zijn en ervaringen te delen. In vieringen komen dolle pret en ademloze stilte naast 
elkaar voor. Het is communiceren doormiddel van bijvoorbeeld een lied, dans, verhaal of toneelstuk.        
          

Visie op leren.     Natuurlijk willen wij de kinderen zoveel mogelijk leren. Daar ben je tenslotte school 
voor. En zoals alle basisscholen werken wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Maar vanuit 
onze visie willen wij kindgericht onderwijs vorm geven. Dit vergroot volgens ons de motivatie en 
betrokkenheid van de kinderen en zal daardoor tot betere resultaten leiden. 

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:  

• Wij willen ruimte geven voor de eigen inbreng van kinderen. Daarmee stimuleren wij de 
motivatie en betrokkenheid van de kinderen.

• Voor de basisvaardigheden taal en rekenen geven wij gedegen instructies, waarbij we goed 
aansluiten bij de verschillen in  onderwijsbehoeften bij de verschillende kinderen.    

• Wij benaderen de kinderen positief.  Daarmee nemen we de talenten van kinderen als 
uitgangspunt en proberen wij hen zoveel mogelijk   succeservaringen te laten opdoen. 

• Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan.
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• Elk kind, hoe verschillend ze ook allemaal zijn, moet het gevoel hebben erbij te horen en 
gewaardeerd te worden. 

• Kinderen worden bij ons uitgedaagd om te leren hoe je kunt leren. Het gaat ons naast kennis ook 
om vaardigheden en houding. Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag, maar ook verantwoord 
omgaan met anderen en met je omgeving zijn aspecten, die in het dagelijks handelen regelmatig 
aan de orde komen. 

• We bieden de kinderen rust en structuur.                       

Identiteit

SKO-scholen vervullen een educatieve taak, die zij mede vervullen vanuit een stelsel van spirituele en 
morele waarden die hun bedding en voedingsbodem vinden in de katholieke traditie. Geïnspireerd op 
het leven van Jezus en zij die in zijn voetsporen zijn getreden, geeft de SKO op eigentijdse wijze vorm 
aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke traditie al eeuwenlang 
richtinggevend zijn. SKO-scholen profileren zich hiertoe op vier gebieden, te weten: 

1. Gemeenschapsvorming 
2. Vieren
3. Leren 
4. Dienen

De katholieke grondslag impliceert dat we aandacht hebben voor álle leerlingen op de SKO-scholen. 
We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. De 
katholieke grondslag houdt verder in dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn 
weerslag in het leerproces. Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor 
elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang 
met elkaar. Bij dit alles gaan we ervan uit dat de school een gemeenschap is die niet alleen bestaat uit 
leerlingen en leerkrachten. Ook ondersteunend personeel, ouders, stagiaires en andere betrokkenen 
maken deel uit van de gemeenschap die wij ‘school’ noemen. 

De katholieke grondslag van de SKO-scholen sluit niet uit dat de school ook bezocht wordt door 
kinderen die niet katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving aan te geven dat ze de katholieke 
uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt dit vastgelegd. 
Daarbij gaat het om christelijke feesten en gebeurtenissen die gebaseerd zijn op het kerkelijk jaar en die 
soms worden georganiseerd in samenwerking met de plaatselijk parochie. Uiteraard worden de 
kerkelijke feestdagen van andere godsdiensten ook gerespecteerd. Binnen de gebieden ‘geestelijke 
stromingen’ en ‘burgerschap’ komen die godsdiensten expliciet aan de orde zonder daarover te 
oordelen. Er werken ook niet-katholieke leerkrachten op de SKO-scholen. Zij onderschrijven de 
algemeen christelijke uitgangspunten en leven die voor.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas

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

voorbereidend taal
10 u 30 min 10 u 30 min

Voorbereidend rekenen
6 u 30 min 6 u 30 min

Spelen, bewegings- en 
sociaal-emotioneel 
onderwijs

9 uur 9 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
6 uur 6 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
7 u 30 min 7 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min

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

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 2 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

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

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

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

sociale redzaamheid
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Extra faciliteiten

Mede door de groei van de school hebben we de afgelopen jaren veel nieuw en jong personeel op de 
school kunnen benoemen. Daardoor is een goede mix ontstaan wat betreft de leeftijdsopbouw van het 
team. Nog belangrijker bij de samenstelling van het team is, dat we bij de vernieuwing van het team 
goed gekeken hebben naar de motivatie van teamleden om te werken aan vernieuwingsonderwijs in 
het algemeen en zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan het vormgeven van onze 
Jenaplanschool.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
GO! Kinderopvang.

Onze school beschikt niet over een VVE-indicatie, maar draagt gezamenlijk met de peutergroep zorg 
voor een vloeiende doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool. Dit geldt voor iedere leerling 
die de overstap maakt naar onze basisschool. Er vindt altijd een overdracht plaats als kinderen de 
overstap maken van peutergroep 'De Propeller', van GO! Kinderopvang. De intern begeleider van onze 
school wordt bij de overdracht van VVE-leerlingen betrokken. Eventueel is er contact met overige 
externe instanties.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Verlof personeel

Wanneer leerkrachten afwezig zijn, om welke reden dan ook, wordt er eerst gezocht naar een 
vervangende leerkracht. Hiervoor vragen wij een leerkracht via Slim, een bureau voor (vervangende) 
leerkrachten. 

Soms proberen wij ook een duo-partner in te zetten voor vervanging. Wanneer inval door de duo-
partner of een andere vervanger niet tot de mogelijkheden behoort worden de kinderen verdeeld over 
de andere groepen als dit mogelijk is. De kern is dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang moet 
kunnen vinden. 

Elke leerkracht heeft een klassenlijst waarin de verdeling staat bij calamiteiten. U begrijpt dat dit 
makkelijker gaat in de bovenbouw dan in de onderbouw. Het komt voor dat we kinderen naar huis 
moeten sturen, omdat de vervanging niet te regelen is. 

Indien het verdelen van de kinderen niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een zieke leerkracht in de groepen 
1/2, of bij meerdere zieke leerkrachten, zijn wij genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. De ouders 
worden hier zo vroeg  mogelijk van op de hoogte gesteld.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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Vorig jaar heeft het bestuur van de scholengroep op alle scholen een kwaliteitsonderzoek gehouden.

N.a.v. dit onderzoek heeft de Toermalijn een verbeterplan opgesteld voor de onderwerpen: 
schoolklimaat, lesaanbod, lesgeven ,leerling-ondersteuning en kwaliteitszorg. Onderstaand een korte 
toelichting op de punten.

Doelen 2020 - 2022

Schoolklimaat.

Op school en in de groep moeten we ons veilig voelen en willen we werken met regels en afspraken die 
voor iedereen duidelijk zijn. In het verleden heeft de school gekozen dit te borgen met KiVa .Helaas is 
de invoering van deze methodiek niet afgerond. Door de personeelswisselingen is nog maar slechts een 
klein aantal personeelsleden hiermee bekend en gaan we dit nieuw leven inblazen. De eerste weken 
van het schooljaar gelden als gouden weken .In deze weken vormt zich de nieuwe groep. Veel 
activiteiten zijn dan ook gericht op de groepsvorming. Ook houden we in de eerste weken KiVa tegen 
het licht. Voldoet het nog ? Kunnen we er mee doorgaan  Heeft het aanvulling nodig of vraagt de 
schoolsituatie heel iets anders? Projectleider van dit verbeterplanonderdeel is Paula. Zij is als 
gedragsspecialist ,coach en co teacher en Interim Leerkracht Specialist  (ILS),de aangewezen persoon 
om leiding te geven aan de opbouw van dit onderdeel .   

Lesaanbod.

Dit onderdeel beslaat vooral de kleuterbouw. Om aan de eisen van groep 3 te voldoen is het advies 
gegeven het aanbod bij de kleuters meer doordachte maken en meer passend bij deze tijd .Tijdens de 
studiedagen zullen de leerkrachten van de kleuterbouw, onder leiding van een gespecialiseerde trainer 
gaan werken over ,onder andere, doelgerichte lessen , begeleid spel ,thema inhouden en organisatie 
vormen. 

Behalve studiedagen zullen les observaties en feedback gesprekken onderdeel uitmaken van het 
programma. Aan het einde van dit schooljaar ligt er een "Handboek kleuteronderwijs" op de Toermalijn 
.   

Lesgeven.

Wanneer het schoolklimaat veilig is en de regels in de klas duidelijk zijn en nageleefd worden, kunnen 
kwalitatief goede lessen gegeven worden . Hieraan gaan wij de komende periode op de volgende 
manier werken. Tijdens de studiedagen komt aan de orde waaraan een goede les moet voldoen en hoe 
dergelijke lessen voorbereid kunnen worden . We bespreken en oefenen dan met algemene 
(activerende) en vakspecifieke didactiek en werkvormen . Naast de studiedagen zullen leerkrachten 
regelmatig lesbezoek krijgen. Na het lesbezoek wordt de les nabesproken en worden ontwikkelpunten 
geformuleerd.

Leerlingondersteuning.

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.
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Een van de kenmerken van een goede les is en dat leerlingen onderwijs op maat krijgen [binnen de 
grenzen van de basisschool ]. Onder leiding van de interne begeleiders zal het handelingsgericht 
werken steviger in de school worden neergezet . In het kort komt dat neer op: .

a. regelmatig afnemen van toetsen en houden van observaties 

b. het analyseren waar en waarom leerlingen uitvallen en opvallen 

c. het reflecteren op eigen handelen 

d. plannen van afstemming in de les op instructie en verwerking .   

Doen we de goede dingen ,doen we die dingen goed en hoe weten we dat we ze goed doen. En vinden 
anderen dat ook? Dat zijn de belangrijkste vragen die we regelmatig moeten stellen . 

In het Organisatie-handboek wordt beschreven welke afspraken horen bij de keuzes die de school heeft 
gemaakt of vanuit wetgeving zijn opgelegd. Daarnaast dient de school een aantal verplichte 
documenten zoals, schoolgids, het schoolplan en het ondersteuningsprofiel te hebben. Hierin wordt 
antwoord gegeven op de startvragen onder het kopje van dit verbeteronderdeel. 

De verzameling van genoemde handboeken noemen we onze interne schoolgids. Directie en 
bouwcoördinatoren zijn de uitvoerders van dit verbeterplanonderdeel.

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.

De school heeft twee documenten die beschrijven hoe de ondersteuning op school is ingericht:

- het Ondersteuningshandboek. In dit document staan o.a. de visie op ondersteuning, de 
ondersteuningsstructuur, het handelingsgericht werken en de overlegstructuur beschreven. Dit 
document is in te zien of op te vragen bij directie of interne begeleiding.

- het Ondersteuningsprofiel (SOP). In dit document staan de kaders van de ondersteuning beschreven 
(zie website).

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 4

Intern begeleider 12

Onderwijsassistent 12

Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 1

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Sociale veiligheid   

Vanuit onze visie vinden wij het heel belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig 
voelen op onze school. Een belangrijk instrument daarin zijn de dagelijkse kringgesprekken, waarin juist 
het thema “hoe gaan wij met elkaar op school” zeer regelmatig aan de orde komt. In het begin van het 
schooljaar worden er veel activiteiten georganiseerd, die groepsvorming stimuleren (bv. het kamp, 
coöperatieve vormen als Klasbouwers) en worden er ook samen met de kinderen afspraken gemaakt. 
Deze afspraken worden ook duidelijk zichtbaar in de groepen opgehangen. 

Naast bovenstaande activiteiten wordt er eveneens gebruik gemaakt van de preventieve aanpak d.m.v. 
de KiVa-training. 

Sociale en fysieke veiligheid

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

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. De kinderen van groep 5 t/m 8 
worden ieder jaar bevraagd op hun veiligheidsbeleving en welbevinden op school door middel van een 
vragenlijst. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden besproken en waar nodig worden er acties 
uitgevoerd om de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de kinderen te vergroten.

Om concrete gegevens te verzamelen maken we eveneens gebruik van de vragenlijsten voor leerlingen 
van KiVa en voor de leerkrachten wordt ZIEN ingezet. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator W. Huls w.huls@kbsdetoermalijn.nl

vertrouwenspersoon H. Niemeijer helmar@buro-zuiver.nl
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Klachtenregeling

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatievoorziening ouders. Dit doen we op de Toermalijn op de onderstaande wijze:     

• Schoolgids. U vindt deze op de website van de school. In de schoolgids staat alle informatie over 
het lopende schooljaar. De jaarkalender is op de laatste bladzijde van de schoolgids schematisch 
weergeven. Een papieren versie van de jaarkalender krijgt uw kind bij aanvang van het schooljaar 
mee.   

• Nieuwsbrief.  Het doel van de nieuwsbrief ‘Ouderinfo’ is u zoveel mogelijk te informeren over de 
dingen waarmee uw kind op school in aanraking komt. Deze informatie krijgt u ongeveer om de 
twee weken digitaal toegestuurd. Als u een papieren versie wilt hebben kunt u dit aan de 
stamgroepleider doorgeven. Ook u kunt informatie kwijt in de nieuwsbrief. Bijvoorbeeld een 
verslag van een commissievergadering, een kampervaring, een zinvolle tip, enz. Kopij, ideeën of 
suggesties kunt u doorgeven aan de directeur. Mocht er tussentijds informatie zijn of een 
uitnodiging voor het één of ander, dan geven wij dat door middel van een e-mail aan de ouders 
door. 

• Website.  Onze school is ook terug te vinden op het internet op www.kbsdetoermalijn.nl Op deze 
website treft u de belangrijkste gegevens voor als u op zoek bent naar een school voor uw kind
(eren) en zijn belangrijke schooldocumenten te vinden (onder 'ouders').

• Klasbord Alle ouders en verzorgers krijgen aan het begin van het jaar de uitnodiging voor 
klasbord. Op deze manier kunnen zij op de hoogte blijven en foto’s bekijken van gebeurtenissen 
in de stamgroep.

Ouders en school   

Wij willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs. Dat kan door het bezoeken van 
stamgroepavond of informatie-avonden en door het lezen van informatie die door de school wordt 
verstrekt. Ook kunt u een afspraak maken om overdag ‘mee te draaien’. Maar u kunt nog op veel meer 
manieren actief zijn op school. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

• zich kandidaat stellen om actief lid van de Oudervereniging of de Medezeggenschapsraad te 
worden;        

• helpen bij diverse vieringen;         
• helpen bij lezen, knutselen, e.d.;         
• meegaan met een excursie of een dagje uit; 
•  voor vervoer zorgen bij een excursie;
•  meehelpen met vieringen. Het kan dus zijn, dat een kind of een klein groepje kinderen onder 

begeleiding van een ouder aan een activiteit deelneemt buiten de school of het schoolterrein. 
Ondanks dat daar dan geen leerkracht bij aanwezig is, blijft de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid bij de school liggen.   

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat kan bij 
ons op school ook gebeuren. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van 
elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van klachten zo spoedig mogelijk contact 
op te nemen met de groepsleerkracht en haar/hem het probleem voor te leggen. In negen van de tien 
gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar 
een oplossing/aanpak. Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, dan graag weer contact 
opnemen met de leerkracht. Wij nemen u en uw kind serieus en proberen om met elkaar de beste 
oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken of heeft u het idee dat u uw klacht niet met de leerkracht 
kunt bespreken, dan kunt u de zaak bespreken met de directeur. Het kan noodzakelijk zijn dat er een 
gesprek komt tussen u, de directeur en de groepsleerkracht om samen verder te zoeken naar een 
oplossing. Heeft u een klacht die niet specifiek groep-gebonden is, dan kunt u direct contact opnemen 
met de directeur.

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Deze luistert naar de klacht en 
doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt partijen bij elkaar om er over te praten. De 
vertrouwenspersoon op onze school is Willeke Huls. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van de 
school of via w.huls@kbsdetoermalijn.nl.

Zie voor meer info: H 4.5
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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.

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders (OMR) en personeel (PMR) betrokken bij het schoolbeleid. 
Meepraten over verschillende onderwerpen (zie download hieronder) Is dan ook de rol van de 
medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen 
aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de 
medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

MR-leden Toermalijn:
Jeike Brinkhuizen (PMR)
Lisanne Barels (PMR)
Annemieke Vaneman (PMR)
Marieke Broer (OMR)
Myrtha Adriaan (OMR)
Mariska Lodewijk (OMR)

Ouderraad (OR)

De Toermalijn heeft een Oudervereniging (OV), waarin ouders verschillende taken vervullen en 
betrokken zijn in de organisatie van diverse activiteiten. Zo beheert de Oudervereniging de vrijwillige 
ouderbijdrage en organiseren wij samen met het team op school, leerlingen en hulpouders de 
vieringen, sportevenementen, maar bijvoorbeeld ook het afscheid van groep 8. 

Deze samenwerking vindt de Oudervereniging erg belangrijk, het laat goed zien dat we met zijn allen 
vorm en kleur geven aan een leuke schooltijd op de Toermalijn.

Daarnaast kan de Oudervereniging gevraagd advies geven aan de schooldirectie of de 
medezeggenschapsraad en vragen van ouders bespreekbaar maken. De Oudervereniging van de 
Toermalijn bestaat momenteel uit negen leden, waaronder een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 

Ouderbetrokkenheid   

Wij vinden het belangrijk dat er een goede wisselwerking is tussen thuis (de ouders) en school. Het 
zorgt voor duidelijkheid bij de kinderen als we (school en ouders) opvoedkundig op dezelfde lijn zitten. 
Daarnaast vragen wij de ouders om actief betrokken te zijn bij onze school. Ouders krijgen de ruimte 
om mee te denken en mee te helpen. Het uitgangspunt is, dat we samen meer kunnen bereiken. Zo zijn 
er vele mogelijkheden om in praktische zin een steentje bij te dragen. Als stamgroepouder, leesouder, 
door te helpen bij vervoer voor een excursie, als kookouder of door deel te nemen aan één van de vele 
werkgroepen (voor één van de schoolfeesten, voor de schooltuintjes of de thematafels) enz. Door deze 
hulp is het beter mogelijk om onze intensieve vorm van onderwijs waar te maken.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Carnaval/Pasen

• Koningsspelen/sportdag

• Schoolfeest (jubilea)

• Kerst

• Sinterklaas

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

Voor het schoolreisje en/of schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de oudervereniging. Zij beheert dit geld ook.

Ouders wordt gevraagd hun bijdrage over te maken. Ouders die dit niet (tijdig) doen, wordt gevraagd 
om contact op te nemen met de penningmeester van OV of met de directeur van de school; wellicht 
kan een kwijtschelding worden gedaan of betalingsregeling worden getroffen. Het niet betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage heeft geen invloed op de individuele deelname aan activiteiten door 
leerlingen.

17



4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als kinderen ziek zijn en niet op school kunnen komen, wordt er van ouders/verzorgers verwacht dat zij 
de school daarover inlichten. Dit kunt u doen door voor 8.15 uur naar school te bellen. Elke leerkracht 
houdt dagelijks een absentielijst bij. Als een leerling structureel te laat komt op school, is de directeur 
genoodzaakt, na een waarschuwing, de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Er is op school niet altijd iemand ambulant om de telefoon onder schooltijd op te nemen. Wij vragen u 
dan ook ons het liefst voor- of na schooltijd te bellen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Wanneer u buiten de schoolvakanties om, extra vrije dagen voor uw kind wilt opnemen, kunt u het 
formulier 'Aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek' invullen, ondertekenen en afgeven op school. 
Op basis van de opgegeven reden wordt het verlof toegekend dan wel afgekeurd door de directeur. De 
gronden waarop tijdelijke vrijstelling van geregeld schoolbezoek (‘extra verlof’) kan worden 
aangevraagd staan in artikel 11 van de leerplichtwet. De directeur van de school is bevoegd verlof te 
verlenen indien dit naar zijn oordeel om gewichtige omstandigheden noodzakelijk is. Het is van belang 
om te weten dat bezoek aan dokter of tandarts als extra verlof dient te worden beschouwd. Houdt u 
hiermee dus rekening bij de planning van deze bezoeken. 

Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties 

1. Vakantieverlof 

Een verzoek om vakantieverlof (art. 11, onder f en art. 13a Leerplichtwet) wordt tijdig bij de directeur 
van de school ingediend; bij voorkeur 8 weken van tevoren. Het verlof kan door de directeur worden 
verleend indien: 

• wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan (horeca sector, agrarische sector en toeristische sector). 
Hieronder vallen ook herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie. 

• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat alleen verlof buiten de officiële 
schoolvakanties mogelijk is. Hieronder valt niet: afspraken met collega's of vakantieroosters die 
door werkgevers zijn vastgesteld om werk organisatorische redenen.

• indien in een kalenderjaar geen gezinsvakantie van tenminste twee weken heeft kunnen 

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.

18



plaatsvinden.

Vakantieverlof om bovengenoemde reden mag: 

• eenmaal per schooljaar worden verleend;
• niet langer duren dan 10 schooldagen; 
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder. 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g en art. 14, lid 1l, 
Leerplichtwet) voor 10 schooldagen per schooljaar of minder moet vooraf, of binnen twee dagen na 
ontstaan van de verhindering, aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden 
de volgende richtlijnen: &bull; voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de 
lesuren kan geschieden; 

• verhuizing: 1 dag; 
• bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: 1 of 2 dagen, afhankelijk of 

dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; 
• ernstige ziekte ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: in overleg met de directeur; 
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: ten hoogste 4 dagen; van bloed- of 
• aanverwanten in de 2e graad: ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e óf 4e 

graad: 1 dag; 29 
• bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12l/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks jubileum 

van ouders of grootouders: 1 dag; 
• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof 

(denk hierbij aan omstandigheden die buiten de wil van de leerling / de ouder(s) zijn gelegen).

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 14, lid 3, Leerplichtwet) voor 
meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet tijdig (bij voorkeur 8 weken van te voren, via de directeur 
van de school) bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden ingediend. Verlof wordt 
slechts bij zeer bijzondere omstandigheden verleend. Een verklaring van een arts of een 
maatschappelijk werk(st)er waaruit blijkt dat verlof voor de kinderen noodzakelijk is op grond van 
medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden, kan hierbij nuttig zijn. Opmerking: De 
directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders 
die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt. 

Aanmelding gaat vooraf aan inschrijving. Ouders die interesse in onze school hebben, melden zich aan 
door het aanmeldformulier op te vragen bij de school. Nadat dit formulier ingevuld is ontvangen door 
de school start de procedure tot eventuele inschrijving. Het aanmeldformulier wordt vergezeld door 
een formulier gevoegd waarop ouders relevante informatie over hun kind aangeven. Op basis van deze 
informatie besluit de school of direct wordt overgegaan tot een kennismaking op school of een 
verdiepte intake. 

Conform de Wet op Passend Onderwijs en de bijbehorende zorgplicht heeft de school zes weken de tijd 

4.4 Toelatingsbeleid
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om de inschatting te maken of De Toermalijn passend onderwijs kan bieden. Deze periode kan met vier 
weken verlengd worden.Omdat kinderen zich in de eerste vier jaar van hun leven snel ontwikkelen, 
willen we uitgaan van zo actueel mogelijke informatie. Daarom adviseren wij uw kind pas aan te 
melden rond 3,5 jaar.

4.5 Extra informatie

Vervolg klachtenregeling

Elke ouder of elke leerling kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de school. Het gesprek 
wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw 
kind. In overleg met de vertrouwenspersoon wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan 
worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.  

Daarnaast heeft SKO voor medewerkers, ouders en leerlingen binnen de school ook de mogelijkheid 
zich te wenden tot onze externe vertrouwenspersoon, dit op grond van de klachtenregeling. Onze 
externe vertrouwenspersoon is: mevrouw Helmar Niemeijer van Buro Zuiver. Mevrouw Helmar 
Niemeijer is niet in dienst van SKO en daarmee is de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid voor de 
(potentiële) klager geborgd. Mevrouw Helmar Niemeijer kan worden benaderd voor klachten die, naar 
het oordeel van de (mogelijke) klager, niet of onvoldoende op de school behandeld worden of kunnen 
worden. Daarnaast kan het gaan om zaken die men niet op een andere manier kan of wil oplossen. Het 
gaat daarbij om klachten die de persoonlijke levenssfeer aantasten, bijvoorbeeld klachten over 
ongewenst gedrag, pesten of agressie.

Mevrouw Helmar Niemeijer kan iemand die een klacht heeft begeleiden, d.w.z. dat zij samen met de 
klager kan onderzoeken wat de beste wijze is voor de klager om met zijn of haar klacht om te gaan: de 
uitkomst zou kunnen zijn op verzoek van de klager bij de klacht te bemiddelen bij het oplossen van de 
klacht, het bijstaan van de klager bij een gesprek met betrokkenen bij SKO dan wel het helpen bij de 
besluitvorming tot het al dan niet indienen van een klacht of eventueel helpen bij het op schrift stellen 
van een klacht. 

Mevrouw Helmar Niemeijer kan worden benaderd via het e-mailadres: helmar@buro-zuiver.nl 

Mocht al het bovenstaande naar uw idee geen bevredigend resultaat opleveren, dan kunt u uw klacht, 
bij voorkeur schriftelijk, melden bij SKO, Postbus 608, 8200 AP Lelystad (e-
mailadres: secretariaat@skofv.nl). Anonieme (klachten) brieven worden niet in behandeling worden.  
De klachtenregeling en de gedragscode van ons bestuur zijn te verkrijgen bij de directie, de 
schoolcontactpersoon en op de website van SKO: ontwerpersvanonderwijs.nl

Privacy en Leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het 
bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders 
en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders 
bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel 
gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
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persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit 
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de 
gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met 
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die 
inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 
krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. 
Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school. 

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan 
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke 
verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen 
uitwisselen. 

Gebruik beeldmateriaal

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto en 
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media 
door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar 
maken via een mail aan de directeur.  De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn 
met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om 
foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de Meldcode Huiselijk 
geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, 
maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Vanuit de Wet Meldcode wordt geadviseerd een 
aandachtsfunctionaris aan te stellen. De taken van de aandachtsfunctionaris zijn op onze school 
ondergebracht bij onze intern begeleiders. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van 
kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze personen terecht.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Volgen van de ontwikkeling   

Onze school geeft het onderwijs zodanig vorm, dat het zoveel mogelijk aansluit bij het kind. De school 
volgt de vorderingen in de ontwikkeling van het kind nauwkeurig. Wij gebruiken voor alle leerlingen het 
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit systeem geeft de stamgroepleiders, interne begeleiders en directie 
de mogelijkheid de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van een groot aantal niet-
methodegebonden, landelijk genormeerde toetsen te volgen. Ook methodegebondentoetsen en 
observatiepunten kunnen hier ingevoerd worden. 

Door de interne begeleiders en de stamgroepleiders zullen alle noodzakelijke gegevens over hulp aan 
kinderen worden vastgelegd in het leerlingendossier. Dit dossier wordt uitsluitend gebruikt om de 
begeleiding van het kind optimaal te kunnen uitvoeren.
Inzage in het dossier hebben: aan de school aangesteld onderwijzend personeel, de interne begeleider, 
de directie en de ouders/verzorgers van het kind (op verzoek). Externe instanties en/of hulpverleners 
kunnen slechts na toestemming van de ouders/verzorgers inzage in het dossier krijgen. Het 
leerlingendossier wordt op school bewaard. Als een leerling de school verlaat, worden (delen van) het 
dossier bewaard (voor de termijnen klik hier).

Daarnaast werken we met het programma ZIEN (onderdeel van ParnasSys), een pedagogisch systeem 
om het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen in kaart te brengen. Dat gebeurt zowel op 
individueel als op groepsniveau. Wanneer daar aanleiding toe is, geeft het programma indicaties voor 
hulp.  

Ook nemen we tweemaal per jaar bij de leerlingen van de bovenbouw de KiVa-monitor af over hun 
veiligheidsbeleving op school.

Het jonge kind

De 4 tot 6-jarigen volgen we aan de hand van het leerlingvolgsysteem Bosos, met onder andere 
observatiepunten. 

In het leerlingvolgsysteem staat per ontwikkelingsgebied omschreven wat van kinderen van een 
bepaalde leeftijd verwacht mag worden. Met behulp van een grafisch overzicht kan de leerkracht in één 
oogopslag zien hoe ver de ontwikkeling gevorderd is. Verder kan de leerkracht bepalen of er sprake is 
van een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling op een bepaald gebied en hoe groot de sprongen 
zijn die het kind maakt in zijn ontwikkeling. Al deze gegevens vormen de basis voor de verdere 
begeleiding van de kinderen en aan de hand van deze gegevens informeren we de ouders over hun kind
(eren)

5 Ontwikkeling en resultaten
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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).

• 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.
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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.

Voor 2019-2020 zijn er voor onze school geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat jaar 
vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8. De adviezen voor dit cohort is 
gebaseerd op de resultaten van de afgelopen onderwijsjaren.

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)

Rooms Katholieke Basisschool Toermalijn
91,6%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

Rooms Katholieke Basisschool Toermalijn
53,1%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 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

Uitstroom naar Voortgezet onderwijs 

In het laatste jaar van de basisschool moet een school voor voortgezet onderwijs worden gekozen voor 
uw kind. Om een goede keuze te kunnen maken zijn de volgende aspecten van belang: 

• Het advies van de basisschool;
• De resultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS);
• Informatie van het voortgezet onderwijs, bezoek aan open dagen en informatieavonden, enz.

Het advies van de basisschool wordt gevormd op grond van gegevens uit observaties door de 
groepsleerkrachten, uit rapporten van de laatste jaren, proefwerken en toetsen, zoals die in de 
voorafgaande jaren op de basisschool door uw kind gemaakt zijn. Ook worden gegevens verzameld 
over de motivatie, de werkhouding, het zelfvertrouwen, het doorzettingsvermogen, e.d. 

Voor 1 maart geven wij een definitief schooladvies. U krijgt dit advies op papier, met een toelichting. Dit 
advies sturen wij of de ouders naar de VO-school die uw kind en u hebben uitgekozen. U hoeft het 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 8,3%

vmbo-b / vmbo-k 22,2%

vmbo-k 2,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,1%

vmbo-(g)t 2,8%

vmbo-(g)t / havo 16,7%

havo 16,7%

havo / vwo 13,9%

vwo 5,6%

schooladvies niet op te volgen, maar het schooladvies is wel leidend bij de beslissing over toelating. Als 
u uw kind aanmeldt, moet u het schooladvies meesturen. 

De basisschool is verplicht overdrachtsgegevens aan de gekozen school voor voortgezet onderwijs te 
verstrekken. Dit kan middels een digitaal overdrachtsdossier (DOD). Het inschrijfformulier moet door 
de ouders zelf op de gekozen school worden ingeleverd. Sinds 2015 zijn alle leerlingen uit groep 8 
verplicht om tussen 15 april en 15 mei een eindtoets te maken. Heeft uw kind de toets beter gemaakt 
dan verwacht, dan gaan wij het advies heroverwegen en kan het schooladvies mogelijk worden 
aangepast. Dit gebeurt in gesprek met uw kind en u. Een aangepast schooladvies geeft recht op 
toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Het kan gebeuren dat de school voor VO het nieuwe advies 
niet aanbiedt of dat er geen plaats is bij de schoolsoort. U moet uw kind dan bij een andere VO-school 
aanmelden. Als het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, dan passen wij het 
schooladvies niet aan. Onze school onderhoudt periodiek contact met de diverse scholen voor 
voortgezet onderwijs over de vorderingen van de kinderen.

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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Respectvol

BetrokkenheidZelfvertrouwen

Vanuit onze Jenaplan visie vinden wij het heel belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan en 
zich veilig voelen op onze school. Hierin komen onderdelen terug als:

- kindgericht onderwijs

- ruimte voor eigen inbreng van de kinderen

- wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan.

- elk kind, hoe verschillend ze ook allemaal zijn, moet het gevoel hebben erbij te horen en gewaardeerd 
te worden

- Het gaat ons naast kennis ook om vaardigheden en houding. 

- Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag, maar ook verantwoord omgaan met anderen en met je 
omgeving zijn aspecten, die in het dagelijks handelen regelmatig aan de orde komen.

Meer over Jenaplan leest u onder 'Missie en visie'.

Een belangrijk instrument m.b.t. de sociale opbrengsten zijn de dagelijkse kringgesprekken, waarin 
juist het thema “hoe gaan wij met elkaar op school” zeer regelmatig aan de orde komt. 

In het begin van het schooljaar worden er veel activiteiten georganiseerd die groepsvorming stimuleren 
(bv. het kamp, coöperatieve vormen als Klasbouwers en worden er ook samen met de kinderen 
afspraken gemaakt. De eerste weken van het schooljaar noemen wij dan ook 'De Gouden Weken'. 
Gemaakte afspraken worden duidelijk zichtbaar in de groepen opgehangen. Er wordt minimaal twee 
keer per week gebruik gemaakt van activiteiten uit de KiVa-training.

Elk jaar worden de kinderen van groep 5 t/m 8 ook bevraagd op hun veiligheidsbeleving en welbevinden 
op school door middel van de KiVa-monitor. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden besproken 
en waar nodig worden er acties uitgevoerd om de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de 
kinderen te vergroten

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met GO kinderopvang!, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Go kinderopvang!, 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

Naschoolse opvang is mogelijk op onze school. Onze leerlingen kunnen gebruik maken van het aanbod 
van GO! Kinderopvang. Kinderen hoeven daarvoor niet naar een andere locatie in Lelystad. We zijn op 
de Toermalijn in de gelukkige omstandigheid dat de opvang in ons schoolgebouw plaats vindt. 
(hoofdlocatie)

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:00 - 12:00 12:00 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:00 - 12:00 12:00 - 14:15  - 

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

Donderdag  - 08:00 - 12:00 12:00 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:00 - 12:00 12:00 - 14:15  - 
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De school werkt in de school samen met GO! Kinderopvang. Ook zijn er andere 
kinderopvangorganisaties waarmee de school samenwerkt, maar dan buiten de school: Avonturiers en 
Kidz-Ahoy.

GO! Kinderopvang

Al meer dan 45 jaar biedt GO! Kinderopvang professionele kinderopvang in Lelystad, waarbij wij plezier 
en de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Na schooltijd worden de kinderen door een professioneel team van medewerkers opgevangen binnen 
de school, in een daarvoor afgestemde ruimte.

Missie van GO! Kinderopvang. 

Bij Go! kinderopvang Groeien en Ontwikkelen alle kinderen van 0 – 13 jaar in een veilige omgeving bij 
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Wij stralen 
vertrouwen en professionaliteit uit, zodat ouders met een gerust gevoel werken of studeren. We 
hebben oog voor individuele behoeftes van ieder kind en ouder. Onze professionele medewerkers, 
uitdagende en aantrekkelijke activiteiten én sfeervolle vestigingen inspireren en motiveren kinderen, 
zodat zij met plezier naar de opvang gaan!

Visie.

Alles wat wij doen is gericht op het creëren van ultieme mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling 
van de talenten van elk individueel kind. Wij doen dit met respect voor verschillen, kwetsbaarheid én 
voor elkaar. Onze professionals onderscheiden zich door hun kennis en de manier waarop zij uitvoering 
geven aan het uitgebreide aanbod aan activiteiten – en ontwikkelingsgericht werken. Wij ontzorgen de 
ouder rondom alle kinderopvangzaken én zorgen ervoor dat de opvang een duidelijke toegevoegde 
waarde heeft op de ontwikkeling en het welzijn van hun kind. Zo dragen we bij aan sociale, flexibele en 
zelfstandige kinderen die voorbereid zijn op een 21e eeuwse toekomst.
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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

Goede Vrijdag 15 april 2022 15 april 2022

Tweede Paasdag 18 april 2022 18 april 2022

Koningsdag 27 april 2022 27 april 2022

Meivakantie 30 april 2022 15 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 06 juni 2022 06 juni 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:
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Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag t/m vrijdag 8:00u - 16:30u

Interne Begeleiding dinsdag t/m donderdag 8:00u - 16:30u

Leerkrachten (volgens rooster) maandag t/m vrijdag 8:00u - 16:30u
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