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Beste lezer,

U heeft de schoolgids van De Troubadour in handen. 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. 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. We hopen dat deze schoolgids u voorziet in alle benodigde informatie. 
Mocht dit niet het geval zijn kunt u altijd contact opnemen met de directie; 
directie.troubadour@floresonderwijs.nl.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).We wensen u veel leesplezier!

Namens het team van De Troubadour,

Sharon Hak-Verhagen, directeur 

Voorwoord
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Contactgegevens

Protestants Christelijke Basisschool De 
Troubadour
Rijksweg-West 63
6842BB Arnhem

 0263814623
 http://www.troubadour-arnhem.nl
 directie.troubadour@floresonderwijs.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Sharon Hak-Verhagen sharon.hak@floresonderwijs.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

164

2021-2022

Schoolbestuur

Flores Onderwijs
Aantal scholen: 35
Aantal leerlingen: 8.779
 http://www.floresonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband 25-06 PO.

Kenmerken van de school

Jenaplanonderwijs

Samen werken, leren en levenGesprek, werk, spel, viering 

Thematisch werken Dorpsschool midden in de stad!

Missie en visie

1.2 Missie en visie
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De Troubadour wil de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Onze huidige 
maatschappij verandert steeds sneller en naast kennis, vaardigheden in rekenen, lezen en taal worden 
onderwerpen als gezondheid, burgerschap en sociale veiligheid steeds belangrijker. Dit vraagt om 
toekomstgericht onderwijs. Onderwijs waar naast het aanleren van de basiskennis ruimte is voor het 
ontwikkelen van digitale, maatschappelijke en sociale vaardigheden. 

Het Jenaplanonderwijs wordt vormgegeven in stamgroepen van 2 of 3 jaargroepen. In deze 
stamgroepen leren we de kinderen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van 
zichzelf, de ander en de omgeving. Kinderen werken met en naast elkaar en kunnen daarbij gebruik 
maken van elkaars unieke capaciteiten. Expliciete aandacht en stimulering van vaardigheden is daarbij 
een voorwaarde.

In aanbod en begeleiding is en blijft de leerkracht de bepalende factor. Hij /zij weet vanuit observatie, 
toetsing en analyse wat van belang is naar de volgende stap in ontwikkeling.

Identiteit

De Troubadour is van oorsprong een Protestants christelijke School.

In de loop der jaren is het christelijke aspect van onze identiteit steeds meer naar de achtergrond 
geraakt. Tegenwoordig richten we ons met name op de normen en waarden die we kinderen mee 
geven zoals het zorgen voor elkaar en de omgeving, hoop geven, uitgaan van het goede, enz. 
Daarnaast vieren we nog steeds de christelijke feesten Kerstmis en Pasen.

We zijn daarom momenteel bezig met de transitie van Protestants christelijk als identiteit naar 
Algemeen Bijzonder.

Het werken vanuit de basisbeginselen van het Jenaplan onderwijs bepalen mede de identiteit van de 
school. Samen leven, leren en werken staat centraal in onze identiteit.
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De Troubadour werkt met verschillende leeftijden in een stamgroep.

In de overgang van onderbouw naar middenbouw en van middenbouw naar bovenbouw wordt expliciet 
gekeken naar een evenwichtige groepssamenstelling. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze 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

Jenaplan blokuur
9 uur 9 uur 

Levensbeschouwing 
30 min 30 min

Engels
1 uur 1 uur 

Voorbereidende 
Taalactiviteiten. 3 u 30 min 3 u 30 min

Voorbereidende 
Rekenactiviteiten 2 u 15 min 2 u 15 min

SEO Kwink
1 u 30 min 1 u 30 min

Muziek
45 min 45 min

Spel en bewegen
5 u 15 min 5 u 15 min

Het Jenaplan Blokuur houdt het volgende in;

- Instructie en verwerking voor de basisvaardigheden (rekenen, taal, spelling, Begrijpend Lezen en -

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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aanvankelijk of voortgezet- Technisch Lezen). - Zelfstandige verwerking binnen de weektaak.

In de onderbouw wordt in dit blokuur gewerkt middels het keuzebord en kunnen kinderen kiezen uit 
verschillende hoeken en/of verwerkingsmaterialen uit de kasten.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Tijdsindeling Lezen Taal is opgenomen in kwaliteitskaart.

De kern:

- Lezen groep 3 extra naast Veilig leren Lezen.

- Taalgroep 3: Veilig Leren Lezen (geïntegreerd lezen en taal)

- Lezen groep 5 tot en met 8: Verschillende leesvormen: tutorlezen, ralphilezen, stillezen.

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

Lezen
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

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

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 45 min 45 min 45 min

Muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Schrijven
1 uur 1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min

Begrijpend lezen
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Kringgesprek
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

spel en viering
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Ochtendpauze 10.15-
10.30 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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- Taal groep 4 tot en met 8: Methodisch: Taalverhaal Nu.

-Bewegingsonderwijs: uren zijn gekoppeld; is inclusief reistijd.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Twee lokalen zijn ingericht ten behoeve van de naschoolse opvang.

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met TussenThuis.

De kinderen van de school komen uit een groot voedingsgebied, waardoor er contacten zijn met 
meerdere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Bij de overgang van voorschoolse periode naar de basisschool volgt de school de afspraken binnen 
Arnhem. De overdracht vindt in principe schriftelijk plaats. Mogelijk is nader contact noodzakelijk. De 
intern begeleider van de school neemt dan contact. Uiteindelijk wordt de procedure van aanname 
gevolgd, afgesloten met een besluit op directieniveau.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

De school maakt gebruik gebruik van Reqruitment , de vervangingsregeling van Flores Onderwijs.

Voor het verlof van personeelsleden wordt de regelgeving vanuit de CAO toegepast.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Het team van de troubadour bestaat uit;

- 3 leerkrachten in de onderbouw stamgroepen; Caroline, Yvonne en Judith

- 2 leerkrachten in de middenbouw stamgroepen; Vera en Janneke 

- 3 leerkrachten in de bovenbouw stamgroepen; Kim, Rachel en Desea

- 1 leerkracht ter ondersteuning van zorgleerlingen; Ellen

- 1 directeur; Sharon Hak-Verhagen

- 1 Intern begeleider/kwalitietscoördinator; Ursula Spanbroek

Daarnaast hebben we nog onderwijsondersteunend personeel;

- 1 congiërge; Andries

- 1 administratief medewerker; Bonny

- vaste vrijwilliger; Emke
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De Troubadour, onderdeel van Flores Onderwijs, is in ontwikkeling naar een Professionele 
Leergemeenschap. Door het werken in leerteams zijn de leerkrachten continu bezig met het werken 
aan en verbeteren van het dagelijkse onderwijs aan onze leerlingen. 

Kennis en vaardigheden van de groepsleerkrachten zijn bepalend voor de mate waarin de school 
kwaliteit kan leveren. De volgende instrumenten zijn hierin een vaste waarde:

- Coaching en begeleiding van leerkrachten.

- Teamscholing

- De Flores Academie: een aanbod van trainingen, opleidingen en cursussen.

- Individuele trajecten en opleidingen via externe aanbieders zoals Expertis en Kentalis.

- de cyclus Management Rapportage; twee maal per schooljaar. (College van Bestuur en directeur).

- Het werken met Directeuren Leerkringen (DLK) binnen omliggende wijken.

In de school is de intern begeleider/ Kwaliteitscoördinator het centrale punt in de kwaliteitszorg:

- Tweemaal per schooljaar is er een groepsbespreking (groepsleerkracht/leerteam en IB/KC), waarin 
welzijn en welbevinden van de kinderen en de resultaten centraal staan. ( Individueel en op 
groepsniveau)

- De opbrengsten van de SchoolZelfEvaluatie en de Centrale Eindtoetsen worden in het team 
gemonitord. Vervolgafspraken en acties worden vastgelegd.

- De school is met externe begeleiding gestart met het werken volgens het model van de Expliciete 
Directe Instructie. Ook dit gebeurt naar mogelijkheid binnen de leerteams.

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.

Binnen leerteams en de Professionele Leergemeenschap wordt continu de ontwikkeling op 
groepsniveau en schoolniveau besproken en geëvalueerd. Waar nodig passen we trajecten aan om de 
doelen te behalen. Op schoolniveau hebben we hoge maar realistische doelen gesteld voor de 
basisvaardigheden.

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 Troubadour is een reguliere basisschool, waar gewerkt wordt vanuit het pedagogische principe van 
het Jenaplan onderwijs. Binnen de heterogene stamgroepen wordt voor elk kind passend onderwijs 
geboden, binnen de mogelijkheden beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 9

Gedragsspecialist 8

Intern begeleider 8

Klassenassistent 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Rekenspecialist 9

Taalspecialist 9

Zorgassistent 6

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De Troubadour heeft Kwink voor sociaal emotionele ontwikkeling. Dit is geen anti-pestprogramma, 
maar een methode die preventief inzet op een positieve groepsvorming. Daarnaast zijn de 
basisprincipes van het Jenaplanonderwijs een belangrijk aspect voor het structureel werken aan een 
veilige schoolcultuur. Onderhouden en verzorgen van de sfeer binnen school en manier waarop we met 
elkaar omgaan zien we dagelijks terug in werkvormen, waar nodig aangestuurd door de 
groepsleerkracht.

Daarnaast heeft De Troubadour een anti-pestprotocol opgesteld.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
BVPO.

Eenmaal per twee schooljaren wordt de vragenlijst van het BVPO afgenomen bij de kinderen van groep 
5 tot en met 8. De opbrengst wordt in de groepen met de kinderen in algemene zin besproken. Waar 
nodig worden individuele afspraken gemaakt.

Ook in de lagere leerjaren heeft welzijn en welbevinden van de kinderen op school een vaste plek in de 
kringgesprekken. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Kamerling caroline.kamerling@floresonderwijs.nl

anti-pestcoördinator Spanbroek ursula.Spanbroek@floresonderwijs.nl

vertrouwenspersoon Van Wesemael ellen.vanwesemael@floresonderwijs.nl

vertrouwenspersoon Spanbroek ursula.spanbroek@floresonderwijs.nl
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Klachtenregeling

De klachtenregeling is vastgelegd in het sociaal veiligheidsplan van Flores Onderwijs.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) in de oudergesprekken die 3 keer per 
jaar plaatsvinden. Daarnaast worden afspraken op initiatief van ouders of leerkrachten gemaakt bij 
bijzonderheden in de ontwikkeling.

Leerkrachten informeren ouders over algemene zaken in de klas zoals thema's, activiteiten en 
dergelijke door middel van berichten via Social Schools.

Middels tweewekelijkse nieuwsbrieven informeert het team ouders over schoolse zaken. Hierin staat 
ook standaard nieuws uit de groepen vermeld.

Via de website zijn de belangrijkste documenten te vinden en worden nieuwsbrieven gepubliceerd.

Om het welzijn en welbevinden van het kind centraal te kunnen stellen is de kwaliteit van het contact 
tussen ouders en school van groot belang. Het is een verantwoordelijkheid van beide, en vraagt 
wederzijds respect en betrokkenheid. Daar waar nodig neemt de school initiatief, zichtbaar in de 
volgende momenten:

- Begin/eind van de dag zijn leerkrachten beschikbaar zijn om relevante informatie te delen (kort of 
volgens afspraak).

- Zowel op verzoek van ouders als van leerkrachten vinden er gesprekken plaats over het kind.

- 3 maal per jaar zijn er oudergesprekken om de ontwikkeling van een kind te bespreken.

- In groep 7/8 worden kinderen direct betrokken bij het bespreken van het voorlopig en definitief 
schooladvies.

Onze Activiteitencommissie (AC) speelt een belangrijke rol in de samenwerking met ouders. De AC 
geeft samen met het schoolteam vorm en inhoud aan de organisatie van evenementen en festiviteiten. 
Zo zijn ouders met regelmaat zichtbaar in de school om te ondersteunen, aankleding te verzorgen van 
verschillende thema's en activiteiten in en rondom school te begeleiden.

Tot slot de medezeggenschapsraad, gevormd door twee ouders en twee leerkrachten. Tenminste 5 
keer per schooljaar vergadert de MR met de directie. De Wet op de Medezeggenschap, waarin 
vastgelegd  advies- en instemmingsrecht is maatgevend.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

12



Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen

• schoolfeest

• stamgroepdagen

• Kerst

• Sinterklaas

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

Voor het Schoolkamp van de bovenbouw groepen wordt een bijdrage van 50 euro gevraagd.

Jaarlijks wordt er een bijdrage van 5,50 per kind gevraagd voor de bekostiging van de ondersteuning 
van de tussenschoolse opvang door TussenThuis.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

zie boven.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders melden het kind bij voorkeur telefonisch ziek tussen 8.00 uur en 8.20 uur.

Wanneer een kind na 8.35 niet aanwezig is neemt de stamgroepleerkracht telefonisch contact op met 
de ouders.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders vragen schriftelijk verlof aan bij de directie door middel van een standaard formulier.

Waar nodig wordt een mondelinge toelichting gegeven en/of gevraagd. In specifieke gevallen dient 
schriftelijk een aanvulling gegeven te worden, b.v. in de vorm van een werkgeversverklaring.

De school volgt de regelgeving zoals deze integraal is vastgesteld.

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.

14

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties


5.1 Tussentijdse toetsen

Voor de basisvakken taal en rekenen zijn landelijk doelstellingen vastgesteld. Met observaties, 
methodegebonden toetsen en Cito LOVS toetsen worden de resultaten van alle kinderen in kaart 
gebracht  en getoetst aan deze doelstellingen. De resultaten worden verzameld in een het  
leerlingvolgsysteem. Ouders worden tijdens de 10 minutengesprekken op de hoogte gebracht van de 
resultaten.

De school heeft meerdere manieren om uw kind tijdelijk of structureel extra hulp te bieden. Hoe wij 
omgaan met Passend Onderwijs staat in het School Ondersteunings Profiel (SOP).

De groepsleerkracht houdt rekening met de verschillen tussen kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een themavoorbereiding (onderbouw) en een dagplanner (middenbouw en bovenbouw). Hierin 
heeft de leerkracht beschreven welke activiteiten uitgevoerd worden op basis van observatie, analyse 
en toetsresultaten. 

De Intern begeleider/kwaliteitscoördinator speelt een belangrijke rol in de zorg van leerlingen. Als de 
groepsleerkracht extra begeleiding in de groep geboden heeft, maar zonder het gewenste resultaat, 
gaat deze in overleg met de IB/KC zoeken naar andere mogelijkheden. Dit kan binnen school zijn maar 
ook daarbuiten zoals expertise bij het samenwerkingsverband PassendWijs aanvragen. De IB/KC heeft 
de regie en organiseert naar behoefte een zorgteambespreking, waarin ouders, leerkrachten en 
mogelijke hulpinstanties vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt voor een 
vervolg. 

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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De Cito-eindtoets gegevens zijn gebaseerd op een relatief klein aantal kinderen. 

Jaarlijks maakt de school een analyse van de Eindtoetsgegevens (CET), waar nodig en mogelijk vertaalt 
in een aanpassing van het onderwijsaanbod.

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)

Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour
98,9%

96,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour
71,8%

65,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (55,1%)

Vergelijkbare scholen
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5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t 42,9%

vmbo-(g)t / havo 9,5%

havo 9,5%

havo / vwo 23,8%

vwo 14,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Begrip vanuit weten en ervaren

Respect vanuit diversiteit Samen leven, samen werken.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De lesgebonden uren in een Jenaplanschool zijn ingevuld op basis van Gesprek, Werk, Spel en Viering.

Elke vorm vraagt om specifieke vaardigheden, waaraan vanaf de onderbouw, met de jongste kinderen 
wordt gewerkt.

In hoofdzaak niet methodisch maar vanuit de dagelijkse gang van zaken, begeleidt door de 
groepsleerkracht.

De inzet van de methode Kwink is een aanvulling, een thematische aanpak als extra ondersteuning.

Kinderen floreren in een rustige, veilige, helder gestructureerde omgeving. Onderdeel van het 
fundament van de school.
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De Troubadour is een Jenaplanschool.

Het gesprek, het werk, het spel en de viering zijn bepalend voor de invulling van de lesgebonden uren. 
Hier juist invulling aan geven vraagt om kinderen begeleiden in de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden. Elkaar informeren, beleving delen zijn voorwaarden voor begrip, acceptatie en respect. 
De Jenaplan gedachte is daarbij ondersteunend, bepaald mede inhoud en vorm. Actuele 
gebeurtenissen en ontwikkelingen krijgen daarin een plaats.

Scoll en het leerling tevredenheidsonderzoek en KIJK zijn hulpmiddelen om dagelijkse observaties te 
verzamelen, te analyseren en te vertalen naar concrete activiteiten naar kind en/of stamgroep.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met TussenThuis, 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 
Tussenthuis, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met TussenThuis, 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).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag: Groep 1 vrij. Groep 2 t/m 4 middag vrij.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Op verzoek maandag tot en met donderdag 8.00 uur tot 17.00 uur
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