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Voorwoord

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt
tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school.
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen,
schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke
keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden
van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u
van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school
en de andere manieren waarop we u informeren.

De school is in januari 2022 door de onderwijsinspectie beoordeeld als “zeer zwak”. Begin 2023
wordt opnieuw een kwaliteitsonderzoek door de inspectie uitgevoerd om vast te stellen of het de
school gelukt is om niet langer “zeer zwak” te zijn. De ouders zijn hier schriftelijk en mondeling
van op de hoogte gesteld.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Het team van De Witte Vlinder
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1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Contactgegevens
De Witte Vlinder
Kloosterstraat 85 a
6824 RC Arnhem

0264426479
http://www.bsdewittevlinder.nl
wittevlinder@floresonderwijs.nl
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Schoolbestuur
Flores Onderwijs
Aantal scholen: 333
Aantal leerlingen: 8.867
http://www.floresonderwijs.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres
Directeur Ilonka Waterloo (a.i.) wittevlinder@floresonderwijs.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband 25-06 PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen de afgelopen jaren

Op De Witte Vlinder zitten voornamelijk
leerlingen uit de wijk de Geitenkamp.

1.2 Missie en visie

Kenmerken van de school
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Missie en visie

Missie

Wij bieden hoog gekwalificeerd, meetbaar en inspirerend onderwijs waarin kinderen worden
gevormd in de volle breedte van het menszijn.
Missie-statement: De Witte Vlinder als oefenplaats voor het leven.

Visie

Onze visie op hoe kinderen de vaardigheden en houdingen verwerven die nodig zijn om op een
stabiele, bestendige manier te blijven leren in onze snel veranderende wereld is gebaseerd op vier
pijlers:
Visie op leren: een degelijke kennisbasis
Onze voorkennis en ervaringen bepalen hoe we de wereld om ons heen zien, begrijpen en
interpreteren. Wat we lezen, zien en begrijpen wordt bepaald door wat we al weten. Om
problemen op te kunnen lossen moet je ten eerste beschikken over kennis van en vaardigheden in
het domein waarbinnen je een probleem moet oplossen. Ten tweede pas je mogelijke
oplossingsstrategieën waarover je beschikt toe, aangevuld met procedurele kennis (weten wat de
stappen zijn). De gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden worden nagestreefd.
Visie op leren organiseren: procesgericht didactiek
De inzet van Effectieve Directe Instructie heeft de betrokkenheid van leerlingen bij de les vergroot
en heeft een impuls gegeven aan het aanbieden van instructie op maat.
We zetten daarnaast procesgerichte didactiek in zodat leerlingen leren om geen genoegen te
nemen met het eerste antwoord dat ze vinden, maar dat ze meer uitproberen, autonoom denken
en onderbouwde keuzes durven maken. Bij procesgerichte didactiek ligt de focus op het proces
waardoor een product tot stand komt. Mede daardoor wordt de betrokkenheid en de basis voor
eigenaarschap vergroot. We werken zoveel mogelijk vanuit een context-gebonden, authentieke
leeromgeving zodat kinderen de vertaalslag van de onderwijsleerstof naar de buitenwereld kunnen
maken. Dat doen we onder schooltijd en in een verlengde schooldag.
Stevige basis vanuit welbevinden
Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Kinderen
worden gezien. Leren wordt vaak gezien als iets cognitiefs. Onze hersenen moeten nieuwe
informatie verwerken en opnemen in onze bestaande kennis of nieuwe kennis schema's maken.
Leren is echter ook een sociale gebeurtenis en dus heeft de sociale omgeving ook veel invloed op
het leren. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind noodzakelijk om tot leren te
komen. We leren de kinderen redzaam te zijn en respectvol weerbaarheid te tonen. Omdat we
kinderen op hun eigen niveau willen laten ontwikkelen en tot leren willen laten komen maken we
gebruik van diverse toetsmomenten om een zorgvuldige inschatting te kunnen maken van het
leerrendement. De uitkomsten van de toetsen in combinatie met onze eigen waarnemingen zijn
aanleiding om ambitie gericht cyclisch te werken. Goed onderwijs is naast dat er sociaal
welbevinden is, in ieder geval het behalen van de referentieniveaus, passend bij de
resultaatsverplichting onze school.
Visie op professionaliteit en veranderen: we zijn een lerende organisatie
Om goed en duurzaam te kunnen veranderen, is het noodzaak om jezelf goed te leren kennen én
nieuwsgierig te zijn naar je omgeving, de ander(en) oftewel het systeem. Onze personeelsleden
zijn professionals, die onderwijs op maat bieden. Om de professionaliteit op het gewenste niveau
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te houden, zitten personeelsleden in een continu leerproces. Net als bij onze kinderen stellen we
hoge verwachtingen aan het personeel, waarbij we het belangrijk vinden dat mensen zich
competent en gemotiveerd voelen bij het verwerven van kennis, houding en vaardigheden.

Kernwaarden

We handelen vanuit de volgende kernwaarden, onze sleutels tot succes:

We zijn nieuwsgierig; we zijn op ontdekkingsreis. Met een open blik richten we ons op nieuwe
ontwikkelingen. ‘The sky is not the limit’.

We zijn kundig; we weten hoe leren werkt en we houden van ons vak. Daarom vinden we het
belangrijk om ons te ontwikkelen, zowel als mens als op ons vakgebied. We weten waar onze
kracht en onze uitdagingen liggen.

We hebben lef; we zijn niet bang om grenzen op te zoeken. We zetten alles en iedereen graag op
scherp op een vriendelijke, opbouwende manier.

We zijn aanstekelijk; we hebben zin om aan de slag te gaan. Met onze positieve benadering en
energie nemen we mensen mee in onze ambities. We stralen daarbij uit dat we samen plezier
hebben in de dingen die we doen.

Identiteit

De Witte Vlinder is een openbare basisschool. Dat betekent dat alle kinderen ongeacht afkomst of
(geloofs)overtuiging welkom zijn. We gaan uit van het universele en van gelijkwaardigheid tussen
mensen, dat leidt tot contact en verbinding. We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort, want je valt
niet af waar je bij hoort. De school wil kinderen opleiden en bijdragen aan hun vorming en wel zo,
dat ze kunnen deelnemen aan de samenleving met een diversiteit aan culturen en achtergronden.
Een tolerante samenleving waarin dit vanzelfsprekend geaccepteerd wordt en waarin mensen
nieuwsgierig zijn naar elkaars gebruiken en gewoonten en waarbij we uitgaan van statistieken
i.p.v. vooroordelen. Dit bevordert verdraagzaamheid en integratie.

We geven kinderen een breed wereldbeeld mee en niet vanuit één geloofsovertuiging of
wereldbeeld, zodat ze zaken vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen, dat leidt tot
verbinding en draagt bij aan integratie.
Kinderen leren op school de hoofdzaken over geestelijke stromingen en welke rol die in de
Nederlandse multiculturele samenleving spelen. Ook leren we ze bewust na te denken over
verschillen en overeenkomsten tussen mensen en tolerant en respectvol om te gaan met
verschillen in opvattingen. We leren kinderen dat een mening met gedrag gepaard gaat.

Centraal staat het streven om kinderen over de rol van religie en levensbeschouwing te leren
nadenken en hen te helpen daarover een eigen standpunt in te nemen en grenzen te trekken, nu
en in de toekomst. We geven ze een leeromgeving waarin keuzevrijheid, zingeving en creativiteit
een plek krijgen. Dit draagt bij aan hun eigenheid: wie ben ik en hoe verhoud ik me tot anderen en
tot mezelf. Hiermee dragen we bij aan hun persoonlijkheidsontwikkeling en geven we ze houvast
en perspectief.

Als school brengen we kinderen met uiteenlopende onderwerpen, praktijken en standpunten in
aanraking. Deze zaken worden besproken en van verschillende kanten belicht. Kinderen leren te
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onderzoeken wat mogelijke kansen en/of bedreigingen zijn. Hiermee stimuleren we de sociale en
maatschappelijke betrokkenheid.

Op school wordt aandacht besteed aan feesten en tradities die een logisch gevolg zijn van de
Nederlandse cultuur en/of die worden georganiseerd in een breder verband in Nederland of de
directe omgeving van kinderen (kerst, carnaval, Pasen, Ramadan, e.d.). Het zijn zaken waar
kinderen in het dagelijks leven mee in aanraking komen.
De school doet niet aan actieve geloofsbeleving en er worden dan ook geen religieuze feesten
gevierd. We willen geen scheiding aanbrengen op grond van religie.
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2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs

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

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep,

bijvoorbeeld groep 1/2.

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling
van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren
onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

3 uur 3 uur
2 u 30 min 2 u 30 min

6 uur 6 uur

Dit is het basisaanbod. Verder is er veel aandacht voor speelwerken en muziek.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
12 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur

Taal
2 uur 6 u 30 min 6 uur 6 uur 6 uur

6 uur

Rekenen/wiskunde
6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

1 u 30 min

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

1 u 30 min
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Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
45 min

45 min

De vreedzame school
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Dit is het aanbod van de basisvaardigheden. Onder lezen valt zowel het technisch lezen als
het begrijpend lezen.

De resultaten van de leerlingen worden 2 maal per jaar geanalyseerd en het onderwijsaanbod
wordt aangepast op de opbrengsten van de groep.

Leerlingenraad

Leerlingen denken mee. In het schooljaar 2022-2023 over de invulling van de verlengde leertijd.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben gesolliciteerd naar een plekje in de leerlingenraad. Deze
leerlingenraad hebben we in het leven geroepen zodat zij ook kunnen meedenken over activiteiten
en andere invulling rondom de verlengde leertijd. Uit elke groep zijn 2 leerlingen gekozen, na een
heus sollicitatiegesprek. Heel bijzonder is om elke keer weer te zien wat voor talenten en
vaardigheden kinderen dan laten zien die ze in de groep niet altijd laten zien. Meedoen in de
leerlingenraad geeft ze ook de kans om verantwoordelijkheid te nemen voor dingen, nadenken
over je mening en deze dan op een gepaste wijze geven. Luisteren naar elkaar en even op je
handen gaan zitten als je het ergens niet mee eens bent. Kortom, leren buiten de klas, op school
op een andere manier.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek in school wordt gerealiseerd. We hebben nu de biebbus.
• Speellokaal

Het team

Op De Witte Vlinder werken 12 leerkrachten, 1 plusleerkracht, 3 onderwijsassistenten, 1 intern
begeleider, 2 interim-directeuren, 1 administratief medewerker en 1 conciërge. Zwem- en
gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten.
Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit 3 onderwijsassistenten, een conciërge en een
administratieve kracht.
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Muziek Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Alle leerlingen krijgen de kans krijgen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, met kunst als
krachtig middel. Met cultuureducatie werken wij aan de brede persoonsvorming van leerlingen
en daarmee bieden wij een nog rijkere leeromgeving aan waarin taal een belangrijke rol speelt.
Vanuit het principe “it takes a village to raise a child” zetten wij onze deuren open voor alle
culturele partners uit de wijk.

Verlof personeel

Het schoolbestuur van Flores beschikt over een invalpool.
Bij ziekte of verlof van leerkrachten is het mogelijk om een vervanger aan te vragen.
Bij ons op school is een plusleerkracht werkzaam die ook ingeschakeld kan worden om een
leerkracht te vervangen.

2.2 Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) / peuteropvang. We werken samen met kinderopvang Partou en Peutercentrum
De Blokkendoos.

Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is
verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en wordt aangeboden op de
peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse
educatie en bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het
consultatiebureau.

Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar
besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De gemeente kiest
welk programma de peuterspeelzaal of basisschool gebruikt. In Arnhem gebruiken wij
Kaleidoscoop.

Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis
en ervaringen in interactie met de leidsters en leerkrachten. Het programma gaat uit van de
mogelijkheden, de motivatie en het eigen initiatief van kinderen en bevordert hun zelfstandigheid.
Belangrijke elementen binnen de methode zijn een rijke en geordende leeromgeving, een vast
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dagschema, interactie tussen de beroepskracht en de kinderen, observatie van de kinderen en
betrokkenheid van ouders.

Betrokkenheid van ouders van ouders is belangrijk. Hoe kunt u uw kind helpen?
- Er is een uitgebreide intake als uw kind op school komt. Geef belangrijke informatie!
- Wij organiseren ouder-kind-workshops rondom. U bent van harte welkom!
- Wij organiseren maandelijks een inloopochtend. U ziet wat wij doen.
- 3 maal per jaar zijn er gesprekken met ouders.
- Via onze website geven wij informatie hoe uw kind thuis te ondersteunen.

2.3 Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan

In januari van het schooljaar 2021-2022 is de school als zeer zwak beoordeeld door de inspectie.

Wij hebben als doel de herstelopdrachten te realiseren:
●        Aanbod (OP1):

1. Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling
kunnen doorlopen. Het onderwijsaanbod moet afgestemd zijn op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen.

2. Bij het onderwijsaanbod zijn de referentieniveaus van taal en rekenen als uitgangspunt
genomen.

3. Het burgerschapsonderwijs is doelgericht en planmatig ingericht.

●        Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2):
1. Het onderwijs op de school is zo ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

ontwikkelingsproces kunnen doorlopen, rekening houdend met de onderwijsbehoeften en
de voortgang van de leerlingen.

2. De school werkt herkenbaar gestructureerd aan de bestrijding van onderwijsachterstanden,
met behulp van diepgaande analyses van de onderwijsresultaten.

3. De school heeft voor alle leerlingen die een eigen leerlijn volgen een ontwikkelperspectief
opgesteld.

● Veiligheid en schoolklimaat (VS1):
1.       De school gebruikt de veiligheidsmonitor om het veiligheidsbeleid te evalueren.
2.       De school stelt de veiligheidsmonitor jaarlijks beschikbaar aan de inspectie.
3.       De school heeft een aanspreekpersoon in het kader van pesten benoemd.
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● Visie, ambities en doelen (SKA1):
1.       In het stelsel van kwaliteitszorg zijn concrete toetsbare doelen opgesteld.
2.       De doelen die de school stelt om het onderwijs te verbeteren zijn concreet en

toetsbaar.

● Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2):
1. De verbeterplannen die de school maakt worden uitgevoerd.
2. De school beschikt over geordende gegevens over de bekwaamheid en het

onderhouden daarvan van het personeel.

● Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3):
1. De school evalueert het stelsel van kwaliteitszorg regelmatig.

Hoe bereiken we deze doelen?

Om bovenstaande doelen te bereiken is een verbeterplan uitgewerkt. In vijf periodes werken we
aan de uitvoering van dit plan, waarbij in een cyclisch proces voortdurend geëvalueerd en
bijgesteld wordt waar nodig. De school ontvangt begeleiding van de vliegende brigade van het
team Goed Worden Goed Blijven van de PO-Raad.

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.

Zie bijlage; het SOP. Op de website staat hij ook.

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

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 10

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 14

Rekenspecialist VACATURE

Taalspecialist 8

Fysiotherapeut 2

Logopedist 2
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De jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot
18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk.

Standaardonderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken aangeboden. Dit gebeurt rond 6
jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken kijken we naar de groei en
ontwikkeling. Ook vragen wij hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat.
Ouders/verzorgers zijn er bij deze onderzoeken niet bij. U krijgt thuis vooraf aan het onderzoek
een brief met daarbij een vragenlijst. Hierop kunt u vragen stellen over de gezondheid,
ontwikkeling of het gedrag van uw kind.

Spreekuren
Wij nodigen u samen met u kind uit voor het spreekuur als uit het onderzoek bijzonderheden zijn
gekomen. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de
ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Denk hierbij
aan eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind
iets ouder is).

Nog vragen of een afspraak maken:
● Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl.
● Ga naar https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De Witte Vlinder maakt gebruik van de Vreedzame School. De Vreedzame School is door de
Commissie Anti-pestprogramma’s (samengesteld door het NJI in opdracht van het ministerie
van OCW) een van de dertien goedgekeurde interventies.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een
vragenlijst af via BVPO. De uitkomsten analyseren we om te kijken welke verbeteringen we
kunnen doorvoeren.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen voor de Witte Vlinder zijn Carola van Rijn en Jeroen Schreijenberg.
Anti-pestcoördinator is Patricia van Limbeek.
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4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
Wij vinden een goede samenwerking tussen school en ouders essentieel. Elkaar op de hoogte
houden over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind is dan ook ons uitgangspunt. Dit
ziet u terug in de geplande activiteiten en contactmomenten voor ouders, maar zeker ook in
de informele momenten.

Communicatie met ouders

Wij informeren de ouders door middel van het gebruik van het platform Social Schools, via de
website van de school (www.bsdewittevlinder.nl) en een maandelijkse nieuwsbrief.
Elk schooljaar vinden er drie oudergesprekken plaats en de leerlingen ontvangen 2 maal per jaar
een rapport.
Elke ochtend starten we de dag met tien minuten inloop. Contact met de leerkracht is dan even
kort mogelijk. Om half negen starten de lessen. Wilt u langer met de leerkracht spreken, is het
altijd mogelijk om een afspraak te maken. Door corona-maatregelen kan het voorkomen dat
ouders (tijdelijk) geen toegang tot de school hebben.

Voorkeuren beeldgebruik en toestemming

De leerkrachten willen graag berichten delen met u over hoe het gaat in de klas.
Voor Social Schools, website en schoolgids kunnen foto’s en beeldmateriaal gemaakt worden.
Het is belangrijk dat u daar wel of geen toestemming voor geeft.
U kunt uw voorkeuren aangeven op het inschrijfformulier of in Social Schools.
Toestemmingsinstellingen zijn gemakkelijk in te vullen of wijzigen via de Social Schools app onder
administratie Toestemmingen.

Klachtenregeling
Klachtenregeling Floresonderwijs is van toepassing.

Privacybeleid en privacyverklaring Floresonderwijs

De Witte Vlinder is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.
Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.
Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Hoe wij
ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten
aanzien van de gegevens van uw kind(eren). Deze informatie kunt u teruglezen op de website van
de stichting floresonderwijs.nl

Contact met ouders
Contact met ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
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• Ouder-kind-workshop- Logo3000 groep 1 en 2
• Ouder-kind-workshop-dans groep 1 en 2
• Inloopochtenden
• Feesten en activiteiten
• Luizenmoeders

Eten op school

Uw kind kan in de ochtend- en middagpauze eten/drinken op onze school.
We hebben koelkasten zodat u gezond eten en drinken mee kan geven.
Onder gezond eten valt onder andere groente en fruit, (volkoren)brood, zuivel en hartig beleg.
Tijdens de ochtendpauze eten we fruit en tijdens de middagpauze eten de leerlingen brood.
De school doet ook dit jaar weer mee met het EU Schoolfruitprogramma. Dat betekent drie dagen
in de week groente en fruit voor alle leerlingen.

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. Deelname
aan de activiteiten worden niet afhankelijk gesteld van het betalen van de bijdrage. Uw kind
kan dus altijd deelnemen aan deze activiteiten. De bijdrage is voor activiteiten buiten de
lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00. Daarvan bekostigen we:
- Sinterklaas
- Kerst
- Schoolreis
- Kamp groep 8
- overige feesten en activiteiten voor de leerlingen

4.3 Ziekmelden en verlof aanvragen

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 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. Voor langer dan twee weken is toestemming van de leerplichtambtenaar
vereist.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch ziek melden tussen 8:00 en 8:15 uur. Ziek melden kan via
de telefoon of via Social Schools.
Alleen in bijzondere gevallen is extra verlof toegestaan. Ouders kunnen minimaal twee weken
van te voren extra verlof aanvragen via een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij administratie) of
via de social schoolsapp en/of social schools website.
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4.4 Toelatingsbeleid
Ons toelatingsbeleid staat beschreven in het SchoolOndersteuningsPlan. Daarin staat
beschreven wat de grenzen zijn aan de zorg die we kunnen bieden naast de basiskwaliteit. Dit
staat op de website van de school.

4.5 MR
Medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs verplicht de instelling van een
medezeggenschapsraad (MR). Op onze school bestaat de MR uit twee teamleden en een
ouderlid.

De bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn door de wet geregeld.
De MR houdt zich vooral bezig met beleidszaken. De volgende onderwerpen komen o.a. aanbod:
- vaststelling of wijziging schoolplan, jaarplan en schoolgids.
- veranderingen/vernieuwingen in het onderwijs.

Om gemeenschappelijke belangen van de scholen van Flores te behartigen, is de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR komen school
overstijgende onderwerpen aan de orde. Eén ouder en één leerkracht uit onze
medezeggenschapsraad maken deel uit van deze GMR. De GMR heeft ruime advies- en
instemmingsbevoegdheden.

5  Ontwikkeling en resultaten

5.1 Tussentijdse toetsen
Er zijn verschillende redenen waarom we toetsen inzetten: om te meten of leerlingen hebben
geleerd wat ze moesten leren, of de instructie goed was en of leerlingen meer instructie nodig
hebben. Wij zetten zowel methodetoetsen als Citotoetsen in.

5.2      Resultaten eindtoets

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

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de
afgelopen jaren?
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5.3   Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022?

Schooladvies Aantal leerlingen

Praktijkonderwijs -

Vmbo-basis 1

Vmbo-kader 7

Vmbo-gemengd 3

Vmbo-theoretisch 2

Vmbo-t/Havo 2

Havo 3

VWO 3

5.4    Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op schoolvaardigheden 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:

Het programma De Vreedzame School helpt ons om onze pedagogische opdracht vorm te
geven. Centraal staat de vraag ‘Hoe willen we met elkaar omgaan?’ De school wordt gezien als
een oefenplaats voor democratisch burgerschap. Leerlingen worden betrokken bij het vorm
geven aan het sociale klimaat in de klas en in de school; ze krijgen een stem en leren om op
verantwoorde wijze met die stem om te gaan.
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Ze leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, om conflicten constructief
op te lossen, op een democratische manier besluiten te nemen, om meer verantwoordelijkheid te
nemen voor de gemeenschap in de klas en in de school en om open te staan voor verschillen
tussen mensen.

Werkwijze Sociale opbrengsten

Alle Leerlingen van De Witte Vlinder volgen het programma "De Vreedzame School".
Uitgangspunten zijn: Wij zijn aardig voor elkaar en voor onszelf, wij zorgen ervoor dat iedereen
zich thuis voelt op onze school, wij zorgen voor een rustige en veilige school en wij lossen een
probleem goed op.

De school is er om leerlingen rekenen, schrijven en taal te leren, maar ook om ze te helpen
een goed mens en een goede burger te worden. Daarom zijn wij een Vreedzame School.
Tussen school en ouders streven we naar een vorm van partnerschap als het gaat om de
opvoeding van de kinderen. Voor hen is het van belang dat de werelden school en thuis niet te
veel van elkaar verschillen. Kiest u voor onze school, dan kiest u ook voor onze "Vreedzame"
aanpak. Bij deze aanpak leren we de leerlingen conflicten op een vreedzame manier op te
lossen door met elkaar in gesprek te gaan.

6. Schooltijden en opvang
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6.1 Schooltijden

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

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse
opvang

Maandag - 08:30 - 14:30 - 14:30 -

Dinsdag - 08:30 - 14:30 - 14:30 -

Woensdag - 08:30 - 12:15 - 12:15 -

Donderdag - 08:30 - 14:30 - 14:30 -

Vrijdag - 08:30 - 14:30 - 14:30 -

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: groep 1 en 2 tot 12.00 uur

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs
krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur
onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur.
Bij onze school maken de kinderen in de groepen 1 en 2 tenminste 905 uur. En in de groepen 3
t/m 8 tenminste 975 uur. Dat komt neer op 7660 uur en daarmee voldoen we ruim aan het
minimale aantal lesuren.

6.2 Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.

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

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.

6.3 Vakantierooster
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Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december
2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 18 februari 2023 26 februari 2023

Pasen 7 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaartsdag 18 mei 2022 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023 29 mei 2023

Zomervakantie 15 juli 2023 27 augustus 2023

Een overzicht van de studiedagen is opgenomen in de ouderkalender. Op studiedagen is de school de betreffende
dag of het betreffende dagdeel gesloten.

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Logopedie Dinsdag en donderdag 8:30- 14:30 uur

Fysiotherapie Maandag en vrijdag 8:30- 14:30 uur

Op De Witte Vlinder is logopedie en fysiotherapie aanwezig in de school.

Indien u een leerkracht wilt spreken kunt u daarvoor een afspraak maken met de leerkracht via
Social Schools.

Omdat we in de ochtend graag alle aandacht willen hebben voor de kinderen kunt u enkel korte
mededelingen delen met de leerkracht. In de middag om 14:30 is hier meer tijd voor.
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