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Beste lezers,

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we 
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit 
welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we 
u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van KBS Pirouette,

Nick Garrelfs

Directie Pirouette

Voorwoord
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Contactgegevens

Pirouette
Iepenstraat 1-2, 1326 DB Almere
1326DB Almere

 0365450425
 https://www.kbspirouette.nl
 directie@kbspirouette.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Nick Garrelfs directie@kbspirouette.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Kath. Onderw. Flevoland-Veluwe
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 6.559
 http://www.skofv.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

221

2021-2022

KBS Pirouette ligt in de Parkwijk (Almere-stad), een wijk die al wat langer bestaat. Het aantal kinderen 
tussen de 4 en 12 jaar loopt in deze wijk langzaam terug. Hierdoor is ook op de Pirouette een daling van 
het aantal leerlingen te zien.

Kenmerken van de school

ToekomstgerichtStructuur

Integratie Projectmatig

Missie en visie

Missie Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs waarbij aangesloten wordt bij de 
basisbehoeften van ieder kind. De individuele mogelijkheden van kinderen worden gestimuleerd zodat 
zij kennis, vaardigheden en een attitude ontwikkelen die ze nu en later nodig hebben.

“Op de Pirouette draait het om leren voor het leven!" 

Visie Op de Pirouette geloven wij dat ieder kind uniek is en zijn eigen mogelijkheden heeft. Ieder kind 
krijgt de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Om dit waar te maken biedt de Pirouette onderwijs met 
STIP.   

Op de Pirouette geloven wij dat het belangrijk is dat ieder kind zich kan ontwikkelen op de manier die 
het best bij hem of haar past. In ons toekomstgerichte onderwijs ervaren kinderen dat leren écht leuk is. 
De Pirouette sluit aan bij de natuurlijke manier van leren: spelend, ontdekkend en onderzoekend. Op de 
Pirouette leren kinderen betekenisvol en met plezier! Op onze school kunnen kinderen kind zijn en 
worden zij uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Door de mix van ‘moeten’ en ‘mogen’ voelen 
de kinderen zich betrokken en leren zij in stappen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de 
ander. Ons onderwijs sluit aan bij wat er van kinderen gevraagd wordt, nu én in de toekomst.       

Wij borgen de Voorwaarden om tot leren te komen in onze Vijf V’s: 

1.2 Missie en visie
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Veiligheid Vertrouwen Verbinding Vernieuwing Verantwoordelijkheid 

Het onderwijs op de Pirouette onderscheidt zich met STIP: Structuur - Toekomstgericht - Integratie - 
Projectmatig

Onze vijf beloftes aan kinderen: 

• Je kunt veilig leren, spelen en werken. 
• Je krijgt de kans om te leren op jouw manier binnen onze structuur. 
• Je leert voor nu én later. 
• Je leert zelfstandig én samen. 
• Je wordt gerespecteerd.    

Identiteit

Op de Pirouette geloven wij dat diversiteit ons samen sterk maakt en kijken daarom naar wat ons 
verbindt. Wij staan voor onze katholieke identiteit en bieden de waarden en de verhalen van het 
katholieke geloof op een ontspannen manier aan. Op de Pirouette gaan wij respectvol met elkaar en 
met opvattingen van de ander om. Iedereen mag zichzelf zijn maar we verwachten van alle kinderen 
aanwezigheid en een respectvolle houding bij de katholieke gebruiken en vieringen. Kinderen en 
ouders van alle achtergronden en geloven zijn bij ons welkom als zij de katholieke identiteit van onze 
school respecteren. 

Vanuit het bestuur SKO:

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: 

• Gemeenschapsvorming
• Vieren
• Leren 
• 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 

4



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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Overgaan / doubleren en protocol herfstkinderen   

Normaal gesproken doorloopt een kind alle groepen in acht schooljaren. Voor sommige kinderen is 
deze periode korter of langer. Leerlingen, die op 1 oktober of daarna vier jaar worden, worden als 
‘instromers’ gerekend en komen in het nieuwe cursusjaar in groep 1. Op onze school komt het voor dat 
kinderen, die na 1 oktober 4 jaar worden lang ‘kleuteren’. Als de ontwikkeling van het kind aanleiding is 
het kind mogelijk nog niet naar groep 3 te laten doorstromen, of eerder dan op het gebruikelijke 
moment, worden ouders van deze mogelijkheid al gedurende het schooljaar op de hoogte gebracht. 
Ook zal door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider extra worden gekeken naar het 
sociaal emotionele aspect, en naar de cognitieve “rijpheid” van het kind. Het oordeel van de leerkracht, 
die de leerling goed volgt met een observatielijst en leerlingvolgsysteem is van doorslaggevend belang. 
Wanneer wij leerlingen een verlengde kleuterperiode of een vervroegde overstap naar groep 3 geven, 
gebeurt dit op basis van argumenten. De procedure staat beschreven in het doublureprotocol dat op 
school is in te zien.   

Deze werkwijze hanteren wij feitelijk bij alle groepen, dus ook vanaf groep 3, waarbij wij uitgaan van 
gedocumenteerde kennis over het effect van doubleren. Doubleren is geen reguliere interventie en 
zullen we zoveel mogelijk proberen te vermijden. Voor meer informatie verwijzen we naar het 
onderaan de pagina geuploade document. 

Jaarlijks neemt de school een overgangsbeslissing en betrekt hierbij de ouders steeds tijdig, zeker 
indien een doublure of snellere doorstroming wordt overwogen. De uiteindelijke beslissing een leerling 
wel of niet te laten doubleren, wordt altijd door de school genomen. Bij een onverhoopt verschil van 
inzicht tussen ouders en school, betreffende wel of niet doubleren van een kind, beslist de school. 

Wij zijn een opleidingsschool. Ieder jaar begeleiden wij meerdere studenten op onze school. Wij vinden 
het belangrijk om onze aanstaande collega’s een kans te bieden zich te professionaliseren en het vak 
van leerkracht in de praktijk te leren. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om nieuwe professionals 
op te leiden vanwege het lerarentekort. Het is voor ons een goede bron om uit te putten wanneer wij op 
zoek zijn naar nieuwe collega’s. 

Maar ook is het leerzaam voor ons zelf omdat wij (het team) op de hoogte blijven van de nieuwste 
trends. Wij leren van- en met elkaar.  Dit houdt in dat: in meerdere klassen loopt er een student mee. 
studenten geven lessen aan groepjes en / of de gehele klas. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij 
de leerkracht van de klas. We krijgen studenten van verschillende scholen. Alle leerkrachten zijn 
gecertificeerde mentoren. Twee collega's zijn opleider in de school. Hij of zij zorgt naast de mentoren 
voor extra begeleiding van de student. De collega heeft hier een opleiding voor gevolgd. De studenten 
leren samen en doen onderzoeken in een leerteam van studenten. 

Beeldcoaching en IRIS Connect  Aandacht voor de blijvende professionalisering van onze leerkrachten 
vinden wij als school belangrijk. Als een leerkracht zich continue blijft ontwikkelen, wordt de kwaliteit 
van lesgeven immers verhoogd. In samenwerking met SKO, het bestuur waar wij als school onder 
vallen, worden gedurende het schooljaar in de groepen filmopnames gemaakt. Deze opnames worden 
gemaakt door een beeldcoach, met inzet van IRIS Connect, een systeem om filmopnames te delen. De 
beeldcoaches zijn opgeleid om leerkrachten binnen SKO te begeleiden. Reflectie en effectieve 

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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feedback op de eigen lespraktijk blijken krachtige methodieken om de vakbekwaamheid van 
leerkrachten verder te versterken. De beeldcoach maakt opnames van de leerkracht in allerlei situaties. 
Hoe verloopt het contact met de kinderen of met de kinderen onderling? Hoe verloopt de instructie? 
Hoe wordt omgegaan met verschillen, of hoe begeleid je kinderen?  Beeldcoaching biedt ook 
mogelijkheden om in teamverband aan onderwijsvernieuwingen te werken. Te denken valt aan het 
invoeren van nieuwe methodes.  

Het creëren van een cultuur waarin continue professionele ontwikkeling kan plaatsvinden, kan alleen 
gebeuren door samenwerking. Door collegiale consultatie met behulp van beelden kunnen tips, tricks 
en feedback eenvoudig worden uitgewisseld. De filmopnamen die in de groep worden gemaakt worden 
uitsluitend ingezet ten behoeve van de verdere professionalisering van de leerkracht. Opnames worden 
dan ook direct verwijderd na gebruik. Beeldcoaches werken aan de hand van een gedragsconvenant 
beeldcoaching. Hierin staan afspraken over hoe om te gaan met persoonsgegevens (AVG).  Dit 
convenant kan bij de directie worden opgevraagd; eventuele bezwaren kunnen daar worden gemeld.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Aanvankelijk lezen en 
taalverwerving 7 u 30 min 7 u 30 min

Aanvankelijk rekenen
7 u 30 min 7 u 30 min

Gym, buiten spelen
5 uur 5 uur 

Diversen zoals 
burgerschap, zang, 
identiteitslessen, 
zelfredzaamheid

5 uur 5 uur 

De genoemde urenaantallen per vak en per groep zijn een indicatie. Op basis van de onderwijsbehoefte 
per groep kan het urenaantal voor een vak uitgebreid dan wel ingeperkt worden. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd
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De genoemde urenaantallen per vak en per groep zijn een indicatie. Op basis van de onderwijsbehoefte 
per groep kan het urenaantal voor een vak uitgebreid dan wel ingeperkt worden. Het uitgebreide en 
gespecificeerde urentabel is op te vragen bij de directie.

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

Lezen
6 uur 6 uur 5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 

Taal
6 uur 6 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
6 uur 6 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

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

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Diversen zoals 
burgerschap, 
pedagogisch klimaat

1 u 30 min 1 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Logopedie

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Het team van de Pirouette kenmerkt zich als enthousiast en deskundig. Jonge en ervaren leerkrachten 
werken nauw samen om elke dag het beste onderwijs aan de aan ons toevertrouwde kinderen te geven. 
We laten ons inspireren door moderne en actuele ontwikkelingen en methodes en koppelen die aan 
onderwijskundige, pedagogische en didactische kennis die reeds aanwezig is. Zo is ons onderwijs 
bijvoorbeeld gebaseerd op de uitgangspunten van het ambitiegericht werken waardoor we alle 
kinderen op hun eigen niveau effectief onderwijs kunnen geven en monitoren we regelmatig het gevoel 
van veiligheid bij onze kinderen. 

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met En nog veel meer, Go, Partou, Kinderworld en Gomys, Bikkels, Happy Panda.

Kinderen die als vierjarige kleuter starten op de Pirouette hebben vaak al tijd doorgebracht op een 
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Dat is fijn, want zo leren kinderen spelenderwijs te wennen aan 
het functioneren binnen een groep onder leiding van een leidster. In deze belangrijke jaren 
voorafgaand aan de basisschool maken kinderen een grote ontwikkeling door. Wij hechten er veel 
belang aan bij te dragen een doorgaande lijn van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar de basisschool. 
Vandaar dat we met ouders en betreffende instantie in gesprek gaan bij aanmelding op onze school. 
We willen dan o.a. weten of wij als school tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het 
kind, en wat de bevindingen van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf zijn hierover. Ouders moeten hier 
vooraf toestemming voor geven. Indien ouders die niet geven, kan de Pirouette geen adequate 
inschatting maken of plaatsing op de Pirouette kans van slagen heeft. Wij zullen dan afzien van 
plaatsing. Hetzelfde geldt voor kinderen die in hogere leerjaren instromen; zonder informatie of 
overdracht van de toeleverende school plaatsen wij geen kinderen. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Stap 1: Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een vervangende leerkracht gezocht binnen de 
invalpool. Lukt dit niet, dan volgt stap 2:

Stap 2: Parttime werkende collega wordt gevraagd in te vallen. Lukt dit niet, dan volgt stap 3:  ·      

Stap 3: De leerlingen van de betreffende leerkracht/ groep worden verdeeld over de andere groepen. 
Lukt dit niet, omdat er meerdere collega's afwezig zijn en niet vervangen kunnen worden en er 
zodoende te weinig groepen overblijven om kinderen over te verdelen; of omdat er in de andere 
groepen lesonderdelen gepland staan waar geen extra kinderen bij kunnen worden geplaatst dan volgt 
stap 4:   

Stap 4: Ouders worden verzocht hun kind thuis te houden. Kinderen van ouders die ECHT geen opvang 
voor hun kind hebben en hierdoor in de problemen zouden komen met hun werk, worden opgevangen 
op school. Het is mogelijk dat zij in een andere groep worden opgevangen. Er is op die dag geen sprake 
van onderwijs, maar van opvang voor deze kinderen. 

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Als school willen we graag de goede dingen doen en deze ook goed doen zodat de kwaliteitszorg van 
ons onderwijs op school blijft groeien. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te komen tot 
verbeterpunten, maken we gebruik van de uitkomsten van verschillende evaluatie-instrumenten:     

Toetsen 

• de uitslagen van de methode gebonden toetsen;
• de uitslagen van de Cito niet-methode gebonden toetsen: 2 x per jaar maken we vanuit het Cito 

leerlingvolgsysteem trendanalyses en dwarsdoorsnede;   

Vragenlijsten 

• periodiek de zelfevaluatievragenlijst t.b.v. de schoolontwikkeling en de teamontwikkeling. Dit 
wordt besproken in een schoolontwikkelgesprek met stafmedewerkers van SKO; 

• 1 x per 2 jaar hebben we een personeelstevredenheidsonderzoek (PTO) en 1 x per 4 jaar een 
oudertevredenheidsonderzoek (OTO) en een leerlingentevredenheidsonderzoek (LTO) voor 
leerlingen vanaf groep 5; 

• jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving leerlingen groep 6, 7 en 8. 

Voor een meer uitgebreide sturingscyclus verwijzen we naar ons Schoolplan 2022-2024. Hierin 
beschrijven we hoe we de kwaliteit van ons onderwijs, op verschillende momenten in het jaar 
monitoren en bijsturen waar nodig. Dit Schoolplan is als bijlage geüpload onderaan deze pagina, op 
onze website en tevens op te vragen bij de directie van de school. Het schoolplan is verdeeld over twee 
jaar.  In ons Schoolplan hebben we bij de doelen, bijbehorende activiteiten en eventuele nascholing 
beschreven. Zowel het Schoolplan als het Jaarplan worden ter instemming aan de MR aangeboden.

Doelen

De aankomende twee jaar zullen wij onze focus hebben op het spellingonderwijs, gedrag, begrijpend 
lezen en burgerschap. De uitwerking hiervan is in het schoolplan te lezen.

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.

Als school beschikken we over heel veel data die ons iets vertellen over onze kwaliteit. Hierbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen kwantitatieve (meetbaar) en kwalitatieve gegevens (merkbaar). 
Kwantitatieve gegevens zijn bijvoorbeeld toetsresultaten, tevredenheidsscores en 
verzuimpercentages. Bij kwalitatieve gegevens kan onderscheid worden gemaakt tussen bewust 
verzamelde gegevens (bevindingen inspectiebezoek, eigen audits, geplande lesobservatie of formele 
overlegsituaties) en informeel verkregen informatie (leraren die elkaar aanspreken bij signalen, elkaar 

Hoe bereiken we deze doelen?
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om raad vragen, informele gesprekken met medewerkers of ouders, etc). Uiteindelijk gaat het om de 
balans tussen deze kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en de professionele interpretatie. Dit leidt 
tot beter zicht op het wel/niet behalen van gestelde doelen én het komen tot onderbouwde keuzes en 
prioriteiten t.a.v. onze schoolontwikkeling. 

Monitoring van de inhoud, de aanpak en de resultaten van ons onderwijs biedt ons de gelegenheid om 
te reflecteren op onderwijskundige processen en condities in de school. In de kwaliteitskalender (zie 
schoolplan) hebben we beschreven in welke cyclus we onze doelen monitoren, welke instrumenten we 
hiervoor inzetten en wie hierbij betrokken zijn. Dit stelt ons in staat om de goede dingen te blijven doen 
en daar waar nodig op zoek te gaan naar verdere versterking of ontwikkeling van ons onderwijs.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Op de Pirouette zijn in principe alle kinderen welkom. In principe zeggen we heel bewust, dat betekent 
dat er uitzonderingen zijn. Veel kinderen hebben onderwijsbehoeften waar wij als school aan tegemoet 
kunnen komen. Maar er zijn uitzonderingen en er zijn ook grenzen aan wat wij kunnen. In ons School-
Ondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe we als school ons onderwijs zoveel mogelijk 
afstemmen op wat onze kinderen nodig hebben. De ontwikkelingen in het onderwijs gaan hard en ook 
op de Pirouette blijven we ons steeds ontwikkelen. Dat heeft zijn weerslag op onze documenten; die 
worden voortduren aangescherpt en aangepast aan de actualiteit. 

In het Schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan 
bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht een 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij het 
volgende beschreven: 

• op welke wijze wij onze basisondersteuning hebben ingericht; 
• welke extra hulp wij kunnen geven aan een leerling;
• hóe wie die extra hulp aan een leerling geven; 
• wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft;
• onze ondersteuningsgrenzen.    

Gediplomeerde specialisten op school

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het schoolondersteuningsplan wordt jaarlijks herzien. Wij werken nauw samen met verschillende 
instanties en wanneer blijkt dat er expertise nodig is vanuit het team zullen wij hier naar kijken en 
opleidingen bieden aan collega's die op dat gebied affiniteit hebben.
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Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Dyslexiespecialist

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Taalspecialist

Binnen de school hebben wij één dag een rekenspecialist ambulant die de voortgang van het 
rekenonderwijs monitort. Zij ondersteunt daar waar noodzakelijk of gewenst.

Daarnaast hebben wij binnen de school één dag een taal/leesspecialist ambulant die de voortgang van 
het lees en spellingonderwijs monitort. Zij ondersteunt daar waar noodzakelijk of gewenst.

Wij hebben op donderdag de hoogbegaafdheidspecialist aanwezig. Zij ondersteunt leerkrachten in 
wat zij kunnen doen in de klas en daarnaast biedt zij extra uitdaging in de vorm van projecten.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Anti-pest coördinator 

Wij hanteren de methode Kwink als sociaal emotionele methode. Wanneer een leerling aangeeft dat 
hij/zij zich gepest voelt dan zullen wij direct het anti-pest protocol opstarten onder leiding van één van 
de coördinatoren. Dit olan is terug te vinden op onze website. In 99.9% kunnen wij vrij snel afschalen 
en is het opgelost. Wanneer er vervolg acties nodig zijn volgen wij het plan en zullen dit terugkoppelen 
naar de leerkracht en ouders.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

In schooljaar 2019-2020 hebben drie leerkrachten een cursus anti-pestcoördinator gevolgd. Zijn zijn nu 
onze antipestcoördinatoren. Nadat zij de cursus hadden gevolgd zijn ze aan de slag gegaan met het 
opstellen van een goed antipest-protocol. Inmiddels is dat klaar. Dit protocol is vastgesteld en is terug 
te vinden op de website. In dit protocol staat beschreven hoe wij pestgedrag voorkomen en wat wij 
doen als het zich onverhoopt toch voordoet. Uiteindelijk kan een kind dat blijft volharden in pestgedrag 
van school worden verwijderd.

Onze antipest-coördinatoren zijn:

• Annette Schnitker a.schnitker@kbspirouette.nl
• Lidwien Cremers l.cremers@kbspirouette.nl
• Lianne Hoek van den Noort l.hoek@kbspirouette.nl

Sociale en fysieke veiligheid

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

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL. Bovendien vullen leerlingen in de bovenbouw (groepen (6), 7 en 8) jaarlijks een vragenlijst in 
betreffende hun veiligheidsbeleving via Vensters. Waar nodig worden er interventies gepleegd.

De resultaten van beide afnames worden in een teamvergadering (anoniem) besproken en eventuele 
verbeterpunten worden vastgesteld. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Schnitker a.schnitker@kbspirouette.nl

anti-pestcoördinator Hoek van den Noort l.hoekvandennoort@kbspirouette.nl

anti-pestcoördinator Cremers l.cremers@kbspirouette.nl

vertrouwenspersoon Cremers l.cremers@kbspirouette.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders en informatieoverdracht 

U bent altijd welkom op school om over uw kind(eren) te praten. Kiest u hiervoor wel een geschikt 
moment, bij voorkeur op afspraak na schooltijd. Gauw even om half negen is niet altijd het goede 
moment voor een inhoudelijk gesprek. In ieder geval hopen wij u te ontmoeten tijdens de: 

• Nieuwjaarsreceptie Dit moment aan de start van het schooljaar staat in het teken van 
kennismaken. Kennismaken met ouders onderling, maar ook met de leerkracht en de kinderen. 
Belangrijke, inhoudelijke informatie wordt gedeeld met ouders via de mail. Mochten er nog 
vragen of onduidelijkheden zijn, kan altijd een afspraak worden gemaakt met de leerkracht.    

• 10-minutengesprekken: Tweemaal per schooljaar ontvangen wij u om de vorderingen van uw 
kind te bespreken met de leerkracht. Het laatste moment voor het einde van het schooljaar is 
facultatief. Naast de reguliere rapportages is er ook altijd ruimte om in gesprek te gaan met de 
leerkracht. Wacht niet te lang met het bespreken van zaken waar u zich mogelijk zorgen over 
maakt. 

• Schriftelijke informatie via Schooljournaal, mails en website: wij verspreiden maandelijks een 
digitale nieuwsbrief en houden onze website actueel. 

• Start schooljaar: aan het begin van het schooljaar wordt er informatie gedeeld door de 
leerkrachten over het werken in de groep. 

• Parro: de ontwikkelingen en activiteiten in de groep en het eventuele huiswerk is voor 
ouders/verzorgers te volgen via de Parro-app. Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere 
ouder/verzorger een brief, waarin staat hoe u zich kunt aanmelden voor deze app.

Om kinderen goed te kunnen begeleiden is een goed contact met de ouders van het grootste belang. 
Ouders zijn de primaire opvoeders en kunnen de school informatie geven over ontwikkelingen die zij bij 
hun kind waarnemen. Door een goede communicatie tussen ouder en leerkracht kunnen de 
leeromstandigheden voor hun kind(eren) optimaal worden gemaakt. We achten het van groot belang 
dat er sprake is van:   

• informeel partnerschap: samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de 
school/instelling; 

• formeel partnerschap: samen staan voor het beleid van de school/instelling; 
• didactisch partnerschap: samen staan voor het leren van het kind;
• pedagogisch partnerschap: samen staan voor het welzijn en de opvoeding van het kind; 
• maatschappelijk partnerschap: samen staan voor de plek van het kind in de maatschappij.   

Wij zien onderwijs en opvoeding als een gezamenlijke taak van ouders en school. De kwaliteit van 
onderwijs en opvoeding van kinderen is gebaat bij daadwerkelijke ouderbetrokkenheid bij de school. 
Op verschillende gebieden zijn ouders op onze school actief. Wij streven naar een open, enthousiaste 
relatie met de ouders waarin communicatie van essentieel belang is.  

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Informatieverstrekkking aan gescheiden ouders 

Ouders die beiden het ouderlijke gezag hebben, hebben allebei recht op alle informatie over het kind. 
Er is automatisch sprake van gezag wanneer ouders getrouwd zijn, samenwonen, een geregistreerd 
partnerschap hebben of als het door de rechter bepaald is. Wanneer ouders gescheiden zijn of bij een 
ontbinding van een geregistreerd partnerschap, behouden zij allebei het ouderlijk gezag, tenzij door de 
rechter anders is bepaald.   We gaan er van uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Dit is zelfs een 
verplichting voor de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Hij of zij moet de andere ouder op de 
hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1: 377 b Burgerlijk 
Wetboek). Gegevens over de schoolloopbaan van het kind moeten dus door de met het gezag belaste 
ouder doorgegeven worden. 

Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van 
informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk 
geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een 
scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de 
informatieverstrekking. De schriftelijke informatie kan dan toegestuurd worden. Ook op de website 
van onze school is natuurlijk veel informatie te vinden (schoolgids, nieuwsbrieven e.d.)   

Daar waar het gaat om rapportgesprekken of gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het 
kind, gaan we er van uit dat er één gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het belang van het 
kind staat centraal. Op deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier 
gegeven wordt. Zo voorkomen we misverstanden. Hiervan kan alleen incidenteel, bij zwaarwegende 
omstandigheden van worden afgeweken om objectiviteit van informatie te kunnen waarborgen. In 
uitzonderlijke gevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, kan een school besluiten de 
gesprekken in aanwezigheid van de directeur te laten plaatsvinden of geen gesprekken te voeren met 
(één van de) ouder(s).   

Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij daarom verzoekt, 
informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het kind of zijn 
verzorging en opvoeding. (artikel 1:377c BW). Het gaat dan om (schriftelijke) informatie over 
schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Hieronder vallen niet 
een uitnodiging voor een ouderavond of andere activiteiten op school. Alleen als de ouder het kind niet 
heeft erkend, heeft hij geen enkel recht op wat voor informatie dan ook.   

Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor bijvoorbeeld het 
aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan beide 
ouders toestemming gevraagd (indien er gezag is en de vader het kind heeft erkend). De verzorgende 
ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de 
bemoeienis van een derde.   Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan 
school, als er bijvoorbeeld sprake is van wijzingen betreffende gezag, omgangsregeling, 
informatieverstrekking of adresgegevens. Zij moeten de school hiervan uit zichzelf op de hoogte 
stellen.  

Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie 
het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming 
van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen 
aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen 
kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die 
geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen.
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Klachtenregeling

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: Lidwien Cremers. Zij is te bereiken via 
l.cremers@kbspirouette.nl.   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. Zeker als het gaat om machtsmisbruik is het 
van belang om hierover met de vertrouwenspersoon te praten. Wij spreken van machtsmisbruik 
wanneer het gaat over zaken als pesten, mishandeling, intimidatie, discriminatie, onheuse bejegening, 
fysiek geweld, inbreuk op de privacy, maar ook als het gaat om de didactische, pedagogische of 
organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit. 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 de medewerkers, ouders en leerlingen binnen de school v.w.b. ongewenste 
omgangsvormen ook de mogelijkheid zich te wenden tot onze externe vertrouwenspersoon, dit op 
grond van de klachtenregeling. Onze externe vertrouwenspersoon is: mevrouw Wea Dekker. Mevrouw 
Dekker is niet in dienst van SKO en daarmee is de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid voor de 
(potentiele) klager geborgd. Wea Dekker 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. Wea Dekker 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 Dekker kan worden benaderd via het e-mailadres: 
vertrouwenspersoon@skofv.nl.   

Mocht al het bovenstaande naar uw idee geen bevredigend resultaat opleveren, dan kunt u uw klacht, 
bij voorkeur schriftelijk en ondertekend, melden bij SKO, Postbus 608, 8200 AP Lelystad (e-mailadres: 
secretariaat@skofv.nl). Anonieme (klachten) brieven worden niet in behandeling worden.    

Klachten met betrekking tot lichamelijke of seksuele intimidatie die zich binnen de school zouden 
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

voordoen mogen noch door leerkrachten, noch door directie worden afgehandeld. Wij zijn wettelijk 
verplicht, zodra wij een klacht krijgen die seksuele intimidatie ten opzichte van minderjarigen betreft of 
zelfs een redelijk vermoeden daarvan, het bevoegd gezag daarvan in kennis te stellen. Het bevoegd 
gezag op haar beurt moet aangifte doen. Mocht u dergelijke zaken in vertrouwen willen melden, dan 
verwijzen wij u naar de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon van de school zal u 
desgewenst in contact brengen met de vertrouwenspersoon van de GGD. Deze onafhankelijke 
vertrouwenspersoon zal onderzoeken of een oplossing voorhanden is of zal u helpen om de klacht te 
formaliseren en deze in te dienen bij de geschillencommissie. 

U kunt zelf ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD: GGD 
Flevoland,Centraal Postadres 1120 8200 BC Lelystad   

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook 
melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111. 

Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de Landelijke 
Geschillencommissie:   

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

Postbus 82324 2508 EH Den Haag 

Telefoonnummer GCBO: 070-3861697 

E: info@gcbo.nl 

Het regelement van de GCBO is via bovenstaande gegevens op te vragen.   

De klachtenregeling en de gedragscode van ons bestuur zijn te verkrijgen bij de directie, de 
schoolcontactpersoon en op de website van SKO: www.skofv.nl
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• diverse andere activiteiten

• Koningsspelen

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Zonder de hulp van ouders zouden er een aantal belangrijke en 'leuke' dingen niet door kunnen gaan op 
school. We prijzen onszelf daarom rijk met de actieve Ouder Vereniging (OV). Zij zijn de motor achter 
de organsatie van feesten zoals Pasen, Kerst, Sinterklaas enz. 

Het doel van de Oudervereniging is voor de leerlingen diverse activiteiten te organiseren die het 
reguliere lesprogramma aanvullen. Met deze activiteiten hoopt de Oudervereniging bij te dragen aan 
een goede sfeer binnen de school. Wilt u betrokken zijn bij de school en u aanmelden bij de 
Oudervereniging, dat kan door een mail te sturen naar ov@kbspirouette.nl   

Voor iedere activiteit is er een werkgroep, waarin leden van de oudervereniging en teamleden samen 
een plan maken. Tot de belangrijkste taken van de vereniging horen: 

• het bevorderen en het behouden van de goede sfeer binnen de school 
• het organiseren van activiteiten en feesten.    
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor de Schoolreis van groep 1 tot en met 7 wordt een aparte bijdrage gevraagd, meestal rond de 30 
euro. Voor het kamp van groep 8 betalen de ouders met een kind in groep 8 ook apart; dit ligt rond de 
70 euro per kind. 

Jaarlijks legt de oudervereniging, verantwoording af over het beheer van de ouderbijdrage van het 
afgelopen schooljaar. N.a.v. deze verantwoording wordt ook, samen met de ouders, de hoogte van de 
ouderbijdrage voor het lopende schooljaar vastgesteld. Alle gelden zijn bedoeld voor activiteiten die de 
school niet uit de reguliere overheidsmiddelen kan bekostigen. 

De inning van de ouderbijdrage inclusief de bijdrage voor het schoolreisje vindt plaats door middel van 
het systeem schoolkassa. Er bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een betalingsregeling: via 
de penningmeester van de oudervereniging (ov@kbspirouette.nl) kunt u hier mer informatie over 
vragen. 

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Alle kinderen krijgen op school de materialen die zij nodig hebben. In groep 1 krijgen kinderen een 
wisbordje en whiteboardstift van school. Ook krijgen zij vanaf groep 3 een dobbelsteenblokje voor 
zelfstandig werken. Ook als kinderen niet op school komen krijgen zij de genoemde materialen. Deze 
materialen gebruiken we om de betrokkenheid van de kinderen bij de lessen te vergroten. Kinderen 
krijgen om de twee jaar een nieuw wisbordje en whiteboardstift; het is realistisch om te verwachten dat 
kinderen twee jaar met deze materialen kunnen doen. Soms gebeurt het echter dat kinderen deze 
materialen kwijt raken of kapot maken. Wij vragen u als ouders/verzorgers om deze materialen te 
vergoeden als dit vroegtijdig vervangen moet worden. In onderstaande tabel staat welke bedragen we 
hiervoor rekenen. U kunt deze materialen bij de administratie (gepast) betalen, u krijgt het materiaal 
dan direct mee. Kinderen hebben deze materialen dagelijks nodig, daarom willen we u vragen om deze 
materialen z.s.m. te vervangen als dit nodig is. Schooljaar 2020-2021 vormt een uitzondering omdat 
alle kinderen het wisbordje,de whiteboardstift en het blokje bij de start van het schooljaar van school 
krijgen. 

Een nieuw wisbordje kost € 1,50, een nieuwe whiteboardstift kost € 0,50 en een nieuw 
dobbelsteenblokje kost € 1,50.   

4.3 Ziek melden 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 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 
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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 tussen 07.45 en 08.30 naar school te bellen of een 
email te sturen naar ziekmelding@kbspirouette.nl.

Elke leerkracht houdt dagelijks een absentielijst bij. Indien een leerling rond 08.45 u nog niet aanwezig 
is, wordt door de leerkracht of een andere medewerker naar huis gebeld om te informeren wat er aan 
de hand is. Als een leerling structureel te laat komt op school, is de directeur genoodzaakt, na een 
waarschuwing, de leerplichtambtenaar in te schakelen. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: 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 (vindbaar op onze website, op te vragen bij 
de leerkracht, de administratie of de directie). 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.   

Vakantieverlof om bovengenoemde reden mag: 

• eenmaal per schooljaar worden verleend; 

gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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• 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: 

• 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; 
• 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.

Meer informatie over leerplicht, verlof en verzuim vindt op de  van de Gemeente Almere. Hun brochure 
met informatie over verlof- en verzuim is geupload onderaan deze pagina en is tevens op te vragen bij 
de directie van de school. 

4.4 Extra informatie
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Te laat komen

het kan altijd gebeuren dat uw kind een keer te laat komt. Wanneer dit dreigt te gebeuren kunt u ons 
altijd alvast informeren. Helaas gebeurt het ook dat er een leerling veelvuldig te laat komt. Wij zullen 
als school hier eerst met u als ouders in gesprek gaan. Mocht dit daarna niet verbeteren zijn wij 
genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen om ons hierin bij te staan.

Spullen mee naar school

Kinderen nemen soms dingen mee naar school zoals telefoons, sieraden of speelgoed. Het meenemen 
van deze spullen is altijd op eigen risico. Bij gym mogen kinderen geen sieraden om hebben. Dit is voor 
de veiligheid van de leerling zelf en voor de veiligheid van andere kinderen. Wij adviseren daarom om 
op maandag en vrijdag geen sieraden om te geven aan uw kind.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Groepen 1-2: 

De leerlingen worden geobserveerd door de leerkracht waarna de resultaten worden verwerkt in ons 
leerlingvolgsysteem ParnasSys. N.a.v. deze resultaten wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig 
bijgesteld en/of aangepast. 

De groepen 3 t/m 8:

De methode gebonden toetsen worden gebruikt om te evalueren of de (tussen)doelen behaald zijn. 
Tevens wordt met de toetsing bekeken of de interventies voldoende hebben bijgedragen aan het 
behalen van de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod wordt daar waar nodig bijgesteld, rekening 
houdend met de (specifieke) onderwijsbehoefte van de leerling. Voor de tussen- en eindmeting wordt 
het Cito LOVS afgenomen. De resultaten van de (methode en niet-methode) toetsen worden 
geanalyseerd, de ingezette interventies worden geëvalueerd. Op basis van deze conclusies wordt het 
onderwijsaanbod gepland en waar nodig  nieuwe interventies opgesteld en/of een plan van aanpak 
gemaakt.   

Voor alle groepen: 

Twee keer per jaar presenteert de IB-er de opbrengsten op schoolniveau. Vervolgens presenteren de 
leerkrachten de resultaten op groepsniveau aan het team. Doel: welke interventies zijn wel/ niet 
effectief gebleken? We proberen de volgende vraag te beantwoorden: wat heeft deze groep nodig om 
zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen? Tevens vindt er een groeps- en leerlingbespreking 
plaats. De leerkracht kan dan zijn/ haar ondersteuningsvragen bespreken.

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.

5 Ontwikkeling en resultaten
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De Pirouette is enkele jaren geleden overgestapt op de IEP Eindtoets. Deze zou ook in 2019-2020 
worden afgenomen, ware het niet dat de Coronaperiode roet in het eten gooide. Daarna zijn de 
resultaten weer aanwezig.

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.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

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

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

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Pirouette
98,0%

94,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

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

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

Pirouette
64,0%

55,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (43,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Onderstaande tabellen laten zien welke adviezen de leerlingen van de Pirouette hebben ontvangen en 
of zij enkele jaren later nog steeds op deze geadviseerde richting onderwijs volgen in het Voortgezet 
Onderwijs. 

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: a. 

• 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 
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 nauw overleg 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. 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vso 3,1%

vmbo-b 12,5%

vmbo-k 18,8%

vmbo-(g)t 15,6%

havo 18,8%

vwo 31,3%

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.

Verbinding

VertrouwenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op de Pirouette hechten we veel belang aan de (sociale) gemeenschap en de school als oefenplaats om 
jezelf te mogen ontwikkelen. In iedere groep wordt er gewerkt volgens een aantal basisregels. Deze 
worden aan het begin van het schooljaar opgesteld met de groep. We werken volgens de Gouden 
Weken. Wij gebruiken de methode Kwink voor het sociaal emotionele aspect.

Verder werken we met groepsdynamische interventies van uit Oké op School Sterk in de Klas. Dit is een 
methodiek om preventief bezig te zijn met de sociale emotionele ontwikkeling. Met deze inzet wordt er 
gewerkt aan onderstaande doelen: 

• het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
• het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
• beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
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• bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
• leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
• het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
• het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

De sociaal emotionele ontwikkeling, komt aan bod naast de cognitieve ontwikkeling, tijdens 
gesprekken met ouders over de voortgang van hun kind. Wij vinden dat sociaal emotioneel in balans 
zijn hand in hand gaat met maximaal cognitief presteren.

ieder schooljaar wordt er gewerkt vanuit de Gouden Weken. Ook worden er per groep afspraken 
gemaakt, die positief geformuleerd zijn. Na iedere vakantie worden de afspraken herhaald. De 
afspraken hebben een relatie met onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling Kwink.

Daarnaast zijn er vier antipestcoordinatoren op de Pirouette> Dit zijn leerkrachten die ervoor opgeleid 
zijn om pesten preventief en curatief aan te pakken. Het vernieuwde antipestbeleid wordt begin 
schooljaar 2020 vastgesteld. 

Jaarlijks bevragen wij kinderen over hun gevoel van veiligheid op school. Dit vinden wij erg belangrijk. 
Wij gebruiken hiervoor de SCOL-vragenlijsten.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Op de Pirouette gaan veel kinderen voor of na 
schooltijd naar de opvang. Onze kinderen gaan naar dertien verschillende organisaties. De Pirouette 
heeft de intentie om in schooljaar 2022-2023 te onderzoeken met welke partner de samenwerking kan 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Op de Pirouette hanteren we een vijf-gelijke-dagen model. Zonder onderbreking is uw kind iedere 
schooldag van 8.30-14 uur welkom!

Onderaan deze pagina vindt u een document waarin u de vakanties en studiedagen voor schooljaar 
2022-2023 terugvindt. U kunt dit ook opvragen bij de directie van de school. Tevens kunt u de vakanties 
en studiedagen voor schooljaar 2022-2023 vinden op de website van de school. 

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

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

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Zomervakantie 24 juli 2023 01 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

nvt nvt nvt

We werken graag op afspraak; spreekuren kent de Pirouette niet. 

worden geïntensiveerd in de richting van een Integraal Kind Centrum (IKC). 
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