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Voorwoord
De Lichtboei is een christelijke basisschool en een begrip in Muziekwijk. Een basisschool die al bijna 30
jaar goed onderwijs verzorgt aan kinderen en daar zijn we trots op. Na de enorme groei in de
beginjaren, toen ook de Muziekwijk groeide, zijn we nu een stabiele school met 8 groepen. Dat
betekent dat we alle kinderen kennen en een veilige plek bieden op school.
Net als veel scholen hechten wij grote waarde aan veiligheid, respect, ontwikkeling, samenwerken,
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zelfstandigheid. Vanzelfsprekend zijn deze kernwaarden
zichtbaar bij ons op school. Specifieke en concrete onderwijswaarden die ons als De Lichtboei
onderscheiden zijn &bull; verbondenheid, &bull; persoonsvorming en &bull; betekenisvol onderwijs.
Deze waarden staan centraal in ons onderwijs en worden zichtbaar in ons dagelijks handelen. Wij
werken aan de brede ontwikkeling waarbij we aansluiten bij wat een kind nodig heeft.
We vinden het belangrijk met u als ouders samen op te trekken. We weten dat wanneer we samen
optrekken dit ten goede komt aan de ontwikkeling van uw kind. Daar willen we de komende jaren
samen met u nog meer vorm aan geven.
In onze school is ook een peuterspeelzaal, waarin we samenwerken met kinderopvang organisatie
Dikkertje Dap. Vanaf vorig schooljaar doen we dat samen met KBS Crescendo, onze buurschool. Zo
werken we aan de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd.
Misschien is deze schoolgids aanleiding voor u om persoonlijk kennis met ons te willen maken, omdat u
een school zoekt voor uw kind. Als u belt of mailt maken we een graag een afspraak, zodat u de sfeer
kunt proeven. We vertellen u graag meer over wat u hierboven heeft gelezen. U bent van harte
welkom.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Protestants Christelijke Basisschool de
Lichtboei
Luitstraat 7
1312LH Almere
 0365361595
 http://www.lichtboei.nl
 dir.lichtboei@prisma-almere.nl

Schoolbestuur
Stg. Prisma, stg. prot. chr. & oecumen. onderwijs in Almere
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 5.265
 http://www.prisma-almere.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Amerensia van Houwelingen

dir.lichtboei@prisma-almere.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

201

2017-2018

Ons leerlingenaantal stabiliseert zich rond de 200 leerlingen.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Betekenisvol onderwijs

Persoonsvorming

Verbondenheid

Eigenaarschap

Onderzoekend leren

Missie en visie
Op De Lichtboei besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden taal en rekenen. Als de basis er
is willen we die vaardigheden graag gebruiken binnen betekenisvolle thema’s. Zo krijgt wat je leert ook
betekenis in het echte leven. Daarbij leren we kinderen de 21ste eeuwse vaardigheden aan, waarbij
samenwerken, creatief/probleemoplossend denken en handelen speerpunten zijn. Binnen ons
onderwijs is er ruimte voor eigen inbreng van onze leerlingen. Kinderen werken in onderzoeksgroepen
samen aan eigen onderzoeksthema’s en eigen leervragen. Hierin wordt ook veel aandacht besteed aan
de sociaal- emotionele ontwikkeling. Dit is een goede basis om je te kunnen ontwikkelen naar wie je
bent. Wij leggen hierbij de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden om goed samen te kunnen
werken, ontdekken wie je bent en wat je talenten zijn en een kritische houding om zo je eigen mening
vorm te geven en ook te leren respectvol om te gaan met mensen met een andere mening. Onze
school is een oefentuin waar kinderen mogen leren leven. Hier kunnen zij leren omgaan met emoties,
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krijgen ze kansen en ruimte om te leren van fouten, wat hun kwaliteiten zijn, hoe ze deze in kunnen
zetten en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een respectvolle en prettige maatschappij.

Prioriteiten
In schooljaar 2018-2019 zal rekenen weer ons speerpunt zijn. We willen ons hierin graag blijven
verbeteren en zo ook de resultaten omhoog krijgen. Ook de jaren daarna zullen we hierop blijven
inzetten.
De ingezette ontwikkelingen op gebied van vakintegratie binnen wereld oriëntatie zullen ook de
komende jaren speerpunt blijven. We integreren begrijpend lezen in de thema's en ook bepaalde
taalonderdelen zoals verhalen schrijven en mondelinge taalvaardigheid. Al deze vaardigheden krijgen
meer betekenis als ze worden gebruikt binnen een thema. In de komende jaren zal ook techniek
worden meegenomen.

Identiteit
Wij geloven als De Lichtboei in een liefdevolle God. God is liefde. Hij geeft ons vertrouwen, veiligheid,
hoop en kracht. In de Bijbelverhalen vinden wij inspiratie. De verhalen geven richting aan ons onderwijs
en zijn zichtbaarin ons handelen. Wij geven kinderen waarden mee waarbinnen er een plek is voor ieder
mens. Dit biedt hen handvatten om te ontdekken wie zij zijn en ondersteunt de ontwikkeling van het
bewust keuzes maken.
Wij willen als De Lichtboei vanuit onze identiteit de kinderen:
•
•
•

het vertrouwen in God, de ander en jezelf,
de kennis van de Bijbelverhalen en
normen en waarden meegeven.

Ons geloof is concreet zichtbaar en verweven in . . .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het vertrouwen in God, de ander en jezelf,
de kennis van de Bijbelverhalen en
normen en waarden meegeven.
de vertellingen vanuit de Bijbel- en spiegelverhalen,
het gebed, het zingen en de vieringen,
de symbolen: de kaars, de Bijbel en gedenktekens,
het positief taalgebruik,
het oprecht en transparant omgaan met elkaar en
de gouden regels.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het erg moeilijk om invalleerkrachten te vinden wanneer
een leerkracht ziek is of om een andere reden verlof heeft. We proberen in deze gevallen in eerste
instantie het intern op te lossen. Afgelopen schooljaar is dit door grote inzet van het team meestal
gelukt. Parttime collega's hebben extra gewerkt, er is een onderwijsassistent ingezet, of directie heeft
voor de klas gestaan. Als het om kortdurend verlof gaat proberen we het op deze manier op te lossen.
Na één of twee dagen wordt de groep verdeeld over de andere groepen, een volgende dag wordt er een
andere groep verdeeld en staat de leerkracht van die groep voor de groep met de afwezige leerkracht.
Op de vijfde dag wordt de groep, als er geen invaller aanwezig is, naar huis gestuurd. In de praktijk
zullen we dat zoveel mogelijk proberen te vermijden, maar soms kan het niet anders. We zullen ouders
via de mail altijd op de hoogte houden van het verloop in zo'n situatie.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

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
Spelend leren vormt de basis voor de ontwikkeling in de kleutergroepen. Er wordt veel tijd besteed aan
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de taalontwikkeling, zowel het luisteren en begrijpen als het spreken. Dit gebeurt d.m.v. spel,
voorlezen, samen praten over een thema, benoemen wat je doet en ziet etc. Dat gebeurt de hele dag
door, net zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Rekenen krijgt dagelijks specifiek een kwartier aandacht, gericht op de doelen. Daarnaast komt wat
geleerd is terug in spel in de hoeken.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 15 min

5 u 15 min

4 uur

3 uur

2 uur

2 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 u 15 min

3 uur

3 uur

5 uur

5 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
begrijpend lezen en WO
geintegreerd

2 uur

1 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

schrijven
sociale
vaardigheden/persoons
vorming
spelling

De uren tabel geeft slechts een indicatie van invulling van de onderwijstijd. Rekenen is het enige vak
waarover we de afspraak hebben dat er minimaal een uur per dag aan besteed wordt.
We verbinden vakken zoveel mogelijk aan elkaar zodat het meer betekenis krijgt. Het is daarom
moeilijk om precies aan te geven hoeveel uren er aan een bepaald vak besteed worden.
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
We hebben sinds dit schooljaar een mooie keuken waarin gekookt en gebakken kan worden.
Daar zullen we zeker gebruik van gaan maken.

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Dikkertje Dap. We gebruiken daarbij Piramide.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Met het onderwijs op De Lichtboei willen wij het beste uit kinderen halen; we zien een kind als heel
mens. We hebben daarbij aandacht voor de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling
waarin ieder kind uniek is. Wij stimuleren hen vanuit een veilige omgeving om zich optimaal te
ontwikkelen en te ontplooien. Elk kind dat bij ons op school zit wordt gezien, mag en kan zichzelf zijn,
mag fouten maken én plezier beleven aan het leren van en met elkaar. Met ons onderwijs willen wij
kinderen verrijken met kennis, ervaringen en vaardigheden, willen wij hen leren hun eigen talenten te
gebruiken en begeleiden tot zelfstandig functionerende mensen die zichzelf kennen. Op onze school is
in principe plek voor alle kinderen die binnen de basisondersteuning vallen. Daarnaast zijn wij als school
gespecialiseerd in rekenen en kunnen we leerlingen die uitvallen op rekenen een goede basis
meegeven. We brengen hun onderwijsbehoeften goed in beeld en spelend daar op in. Ook zijn er
mogelijkheden om kinderen op bepaalde gebieden een arrangement te bieden, dit stemmen we af op
wat nodig is en wat haalbaar is binnen de school. Hierover kunt u meer lezen in ons
schoolondersteuningsprofiel. Om deze visie waar te kunnen maken voor alle kinderen op onze school
moeten wij ook grenzen stellen, hoe lastig dat soms ook is. Daarmee kunnen wij de kwaliteit van ons
onderwijs op peil houden. Op onze school vormen de christelijke waarden en normen ons hart, van
waaruit we ons onderwijs vorm geven. Hierover kunt u meer lezen in ons identiteitsbewijs op onze
website.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

3

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Wij werken op school met PBS. We leggen de nadruk op positief gedrag en leren dat aan. Aan negatief
gedrag zijn duidelijke consequenties verbonden. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig en
positief klimaat in de school. We geven dit veel aandacht omdat we het erg belangrijk vinden.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Jaarlijks vullen leerlingen uit de groepen 6-8 de vragenlijsten in.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van der Wiel. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via r.vanderwiel@lichtboei.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Baasaron.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij werken als school graag samen met ouders. Uit onderzoek is gebleken dat als ouders en school
samenwerken dat de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Daarvoor is het nodig elkaar te
kennen. We werken daarom graag aan een goede, gelijkwaardige relatie met ouders waarbij ieder zijn
eigen rol heeft. Om elkaar te kennen is het belangrijk elkaar te ontmoeten. Dat kan tijdens onze
nieuwjaarsreceptie bij de start van het schooljaar, tijdens de individuele startgesprekken, op de
kijkmomenten in de groepen, tijdens ouderavonden, oudercafé, rapportgesprekken en bij
verschillende activiteiten die in en door groepen georganiseerd worden waar hulp van ouders welkom is
of waar we ouders graag als publiek ontvangen.
We luisteren ook graag naar wat ouders willen. Zo hebben we afgelopen schooljaar met groot succes
een cultuurmarkt georganiseerd. Dit was naar voren gebracht door ouders uit het partnerschapsteam.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden geïnformeerd via Digiduif. Ook
is de informatie, bij de lagere groepen, regelmatig te vinden op de deur van de klas.

Klachtenregeling
De klachtenregeling van de school is op bestuursniveau vastgelegd. Deze is te vinden op de site van
Stichting Prisma via onderstaande link.
https://www.prisma-almere.nl/onze-organisatie/regelingen/

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Partnerschapsteam

Bij heel veel activiteiten die gedurende een schooljaar plaatsvinden hebben we hulp van ouders nodig.
Eenmalige activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis zijn korte en afgeronde hulpmomenten.
Er is echter ook een aantal activiteiten waarbij gedurende het gehele jaar, of bepaalde periodes in het
jaar, op vaste tijden in de week hulp nodig is, zoals het lezen met groepjes kinderen. De
oudercommissie helpt ons bij het coördineren van de inzet van ouders, m.n. bij eenmalige activiteiten.
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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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00
Daarvan bekostigen we:
•

sportdag, Pasen, sporttenues

•

Kerst

•

Sinterklaas

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

De extra activiteiten die de oudercommissie ondersteunt of organiseert, worden bekostigd vanuit de
vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de penningmeester van de MR geïnd en beheerd.
Hoewel een bijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. Denk
bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasfeest, vervoer voor schoolreisjes en kleuterfeest,
culturele uitstapjes etc. Tevens wordt een deel van het geld ieder jaar aangewend om extra dingen aan
te kunnen schaffen, die het onderwijs aan uw kind(eren) ten goede komt. Dit zijn zaken die niet uit het
beperkte schoolbudget betaald kunnen worden.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een collectieve scholieren-ongevallen verzekering afgesloten voor uw kind(eren). Zij
zijn gedurende de schooltijd en op weg van huis naar school en omgekeerd verzekerd tegen
ongevallen. Dit is een zogenaamde beperkte verzekering. Wellicht ten overvloede: we praten hier over
een ongevallenverzekering, niet over een WA-verzekering. We gaan ervan uit dat alle kinderen WA
verzekerd zijn. Ook gaan we ervan uit dat ouders die tijdens een excursie leerlingen vervoeren, zelf een
inzittenden verzekering hebben afgesloten, omdat deze vorm van vervoer buiten de schoolverzekering
valt.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch ziekmelden, dagelijks tussen 8.00 en 8.20 uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlofaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. Formulieren daarvoor zijn te
vinden in de display op de gang.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Tussenresultaten worden twee keer per jaar geëvalueerd in het team. Dit gebeurt a.d.h.v. de CITO
toetsen. Leerkrachten maken een analyse,presenteren de resultaten van hun groep en gaan hier samen
over in gesprek met het team. Ook is er de mogelijkheid een vak-expert te raadplegen. Leerkrachten
maken op grond van de analyse, die ook gebaseerd is op observatie en gesprekken met leerlingen, een
plan van aanpak voor de komend tijd.

5.2

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 voorgezet 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 IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

8,7%
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vmbo-b / vmbo-k

4,3%

vmbo-k

26,1%

vmbo-(g)t

17,4%

vmbo-(g)t / havo

8,7%

havo

13,0%

havo / vwo

4,3%

vwo

17,4%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Welbevinden

Veiligheid

Zelfreflectie

Welbevinden is de basis voor een positieve ontwikkeling van mensen. Veiligheid en welbevinden zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We zetten met elkaar in op een klimaat waarin we kinderen leren
dat we samen verantwoordelijk zijn voor een prettig klimaat in de school. Ieders bijdrage is daarvoor
nodig. Samen reflecteren we op wat er gebeurt en welke rol een ieder daarin speelt. Zo krijgen kinderen
inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander en leren ze steeds meer verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen gedrag.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Zowel leerkrachten als leerlingen vullen twee keer per jaar de vragenlijsten van Zien! in. Op grond
daarvan voert de leerkracht gesprekken met collega's en kinderen/groep. Leerkrachten maken een plan
voor de groep a.d.h.v. de uitkomsten.
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5.5

Kwaliteitszorg

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.
We werken op onze school aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen. Dat betreft niet
alleen de vakgebieden maar ook de manier waarop er gewerkt met betrekking tot weektaken,
verwachtingen rondom samenwerken en eigen verantwoordelijkheden. Hiervoor zijn door het team
mooie doorgaande lijnen vastgelegd. We leren en ontwikkelen graag samen. Dat doen we in
professionele leergemeenschappen waarbij we ook gebruik maken van kennis van experts.
In ons rekenbeleidsplan hebben we vastgelegd hoe een goede rekenles er op De Lichtboei uitziet.
Daarnaast hebben we daarin een aantal andere zaken rondom rekenen vastgelegd. In 2018 hebben we
een zelfevaluatie gedaan op dit gebied gevolgd door een collegiale visitatie. Daaruit komen een aantal
aanbevelingen voort die we voor schooljaar 2018-2019 wegzetten in een rekenverbeterplan.
Deze manier van zelfevaluatie doen en collegiale visitatie heeft ons veel opgeleverd en zal ook de
komende jaren vaker worden ingezet om ons onderwijs te evalueren.
Op gebied van begrijpend lezen en wereldoriëntatie is er een start gemaakt met een document waarin
we beschrijven op welke manier dit vormgegeven wordt op De Lichtboei. Dit document zal in
schooljaar 2018-2019 compleet gemaakt worden.
We zijn als team constant in ontwikkeling en pakken schoolontwikkelingen samen op door ook
gezamenlijke studiemomenten te plannen. we werken in PLG's en willen daar komend schooljaar nog
meer tijd voor uit trekken omdat we merken dat teamleden enthousiast zijn om samen inhoudelijk
bezig te zijn met het vormgeven en ontwikkelen van het onderwijs. Ook rondom het werken in PLG's
hebben we een studiedag gepland.
Daarnaast hebben teamleden ook de mogelijkheid persoonlijke keuzes te maken in de domeinen
waarop ze zich willen ontwikkelen.
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6

Schooltijden en opvang

Er is via Dikkertje Dap ook de mogelijkheid voor opvang tijdens schoolvakanties.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: kinderen lunchen met de eigen leerkracht
Dinsdag: kinderen lunchen met de eigen leerkracht
Woensdag: kinderen lunchen met de eigen leerkracht
Donderdag: kinderen lunchen met de eigen leerkracht
Vrijdag: kinderen lunchen met de eigen leerkracht

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Dikkertje Dap, 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 Dikkertje Dap, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Ouders kunnen zelf contact opnemen met
Dikkertje Dap als ze gebruik willen maken van hun diensten. Ook is het mogelijk gebruik te maken van
andere aanbieders in de buurt. Het valt onder de verantwoordelijkheid van ouders om dit te regelen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

20 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari 2019

24 februari 2019

Meivakantie

22 april 2019

05 mei 2019

Hemelvaart

30 mei 2019

31 mei 2019

Zomervakantie

13 juli 2019

25 augustus 2019

Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij:
Woe. 7 nov. 2018
do. 24 jan. 2019
ma. 11 feb. 2019
di. 26 mrt. 2019
vrij. 21 jun. 2019
ma. 24 jun. 2019
vrij. 12 jul. 2019
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