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Beste ouders / verzorgers,  

De school speelt een belangrijke rol in het leven van uw kind(eren). Gedurende acht jaar, vijf dagen per 
week brengt uw zoon of dochter daar het grootste deel van de dag door. Met de dagelijkse activiteiten, 
feestelijkheden, de samenwerking met klasgenoten en het contact met de leerkracht, bepaalt de 
school in grote mate het geluk van alledag.   

Daarom is het belangrijk een school te kiezen die past bij uw kind, maar ook bij uzelf. Een school waarin 
u het vertrouwen kunt hebben dat uw kind acht jaar lang met de uiterste zorg en aandacht wordt 
begeleid. Een school waar acht jaar lang een goede basis aan uw kind wordt meegegeven, goed 
voorbereid op de toekomst.   

OBS de Plantage is een openbare basisschool voor daltononderwijs. Een daltonschool is een 
basisschool, waarbij de lesstof gelijk is aan die van andere basisscholen, echter verschilt de manier 
waarop ons onderwijs is vormgegeven. Onze leerlingen leren meer dan alleen de lesstof. Naast vakken 
als o.a. taal, rekenen, wereldoriëntatie, schrijven en Engels, besteden wij veel aandacht aan de wijze 
waarop onze leerlingen leren. De vijf kernwaarden (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
samenwerken, reflectie en effectiviteit) van ons daltononderwijs spelen hierin een centrale rol. Hierover 
meer in deze schoolgids.   

Met deze beknopte schoolgids willen wij u informeren over het onderwijs op onze school. Het is een 
samenvatting om een eerste indruk te geven van onze school. De originele versie is uiteraard veel 
uitgebreider en te vinden op onze website www.obsdeplantage.nl .

Wanneer u kiest voor de Plantage als basisschool voor uw kind(eren), dan dient u van een aantal 
specifieke zaken goed op de hoogte te zijn. Deze specifieke zaken, van een eerste kennismaking met 
school tot aan de eerste schoolweken van uw kind(eren), worden beschreven in ons beleidsdocument 
'aanname & plaatsing 4-jarigen'. Dit document is op onze website www.obsdeplantage.nl te vinden.   

Bent u op zoek naar een school voor uw kind en bent u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig 
geworden naar de praktijk van ons onderwijs? Neem dan contact met ons op voor een 
kennismakingsgesprek met de directie en een rondleiding door de school, waarbij u uiteraard een kijkje 
kunt nemen in onze klassen. Onze leerkrachten, maar ook onze leerlingen staan u graag te woord. 

Heeft u na het lezen van onze schoolgids vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

    

Mede namens het team van OBS de Plantage,  

Diana Brouwer, directeur

Mail:      directie.plantage@oo-h.nl 

Tel:        030-2436894  

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Daltonbasisschool de Plantage
Plantagepolder 1
3991ZE Houten

 030-2436894
 https://www.obsdeplantage.nl
 directie.plantage@oo-h.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Diana Brouwer directie.plantage@oo-h.nl

De directie is aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

510

2019-2020

De afgelopen jaren is onze school enorm gegroeid. Ondanks die groei zijn we nog steeds in staat om de 
sfeer van de eerste jaren, waarin we klein waren, vast te houden. U merkt het direct als u bij ons 
binnenkomt.

OBS de Plantage
Plantagepolder 6
3991ZE Houten
 030-2436894
Dit adres betreft de schoolwoningen aan de overkant van het hoofdgebouw van OBS de Plantage.

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Aantal scholen: 4
Aantal leerlingen: 1.280
 http://www.oo-h.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Profi Pendi.

3

mailto://directie.plantage@oo-h.nl
http://www.oo-h.nl/


Kernwoorden

erkende daltonschool

coöperatieve werkvormenbasiskennis op orde

reflectiegesprekken leerlingen veilig schoolklimaat

Missie en visie

Missie OBS de Plantage. 

Waar staan we voor?

‘Op de Plantage kom je tot bloei!’   

Het is onze overtuiging dat iedereen talenten heeft. Onze missie is om onze leerlingen te helpen deze 
talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen.   

Het daltononderwijs op onze school geeft inhoud aan een brede vorming, waarbij cognitieve, sociaal-
emotionele en creatieve groei in evenwicht zijn. De leerling haalt bij ons het beste uit zichzelf.   

Wij bieden de leerlingen een leef- en leeromgeving waarin zij kunnen groeien tot doelgerichte, 
autonome, lerende, toekomstgerichte, onderzoekende/ondernemende en nieuwsgierige mensen, die 
uitgedaagd worden in een inspirerende omgeving, tot kritische en democratische mensen met lef.   

Visie. 

Waar gaan we voor?   

Onze visie is gebaseerd op de vijf kernwaarden van dalton. Dat houdt in dat we werken aan 
persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden en competenties 
op het gebied van de vijf dalton kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie, 
effectiviteit en samenwerken.   

Wij zien het als onze taak om onze leerlingen op te leiden tot mensen met lef en hen op deze manier 

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.
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voor te bereiden op de toekomst. 

Dat betekent dat de leerlingen: 

• Kijken naar mogelijkheden en kansen. 
• Oplossingsgericht kunnen denken. 
• Leren kritisch te denken. 
• Zelfstandig zijn.
• Samenwerken. 
• Opkomen voor zichzelf en voor de ander. 
• Zelfredzaam zijn. 
• Eigenaar zijn van hun leerproces. 
• Reflecteren op hun werk en handelen. 
• Verantwoordelijk zijn voor zichzelf, elkaar en de omgeving.   

Op onze daltonschool stimuleren wij de leerlingen hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken 
en verder te ontwikkelen.   

De talenten komen bij ons op school tot bloei doordat: 

• Nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. 
• De lesstof als betekenisvol wordt ervaren. 
• Er verantwoordelijkheid genomen mag worden voor het eigen leerproces.

Daarvoor is uiteraard vertrouwen van de leerkracht in de leerlingen nodig en het vertrouwen van de 
leerling in zichzelf en anderen.

Vertrouwen is de essentie van de pedagogische basis van onze daltonwerkwijze.

Prioriteiten

• Rekenen en begrijpend lezen
• Rots en water (weerbaarheid)
• Dalton
• Nieuw leren i.c.m. groepsdoorbroken werken en werken met leerlijnen
• Techniek
• Internationalisering
• Mediawijsheid.

Identiteit

OBS de Plantage is een Daltonschool.

De visie van ons daltononderwijs is gestoeld op de vijf daltonkernwaarden:  

1. Verantwoordelijkheid
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2. Zelfstandigheid

3. Samenwerken

4. Effectiviteit

5. Reflectie

De leerstof op een daltonschool is gelijk aan die van de meeste andere basisscholen, maar de manier 
waarop de stof wordt aangeboden verschilt. Wij bieden de mogelijkheid, naast de reguliere basistaken, 
met keuzetaken en aangepast materiaal te werken, afgestemd op verschillende onderwijsbehoeften en 
talenten van de kinderen.  

Waaraan is op OBS de Plantage te herkennen dat wij een daltonschool zijn?      

- Onze vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren.      

- Ons pedagogisch handelen gaat uit van het vermogen van de leerling tot leren. Dit blijkt onder andere 
uit de keuzevrijheid van leerlingen gedurende een deel van de dag.      

- Het lokaal en andere ruimtes zijn ingericht voor zelfstandig werken en samenwerken.      

- Zelfstandig en samenwerkend leren krijgen veel aandacht.     

- Uit gedrag van de leerlingen blijkt dat zij gewend zijn aan vrijheid van handelen binnen grenzen. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de verantwoordelijkheid voor het eigen werk en dat van klasgenoten.      

- Niet alleen de leerkracht, maar ook de leerlingen houden (ten dele) zelf hun leeractiviteiten en 
resultaten bij.     

- In het daltononderwijs wordt gewerkt met een takenbord, taakbrief of takenlijst, met dagkleuren en 
andere middelen en materialen t.b.v. zelfstandig werken, zoals een kleurenklok en een zogenaamd 
daltonblokje (kubus).  
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Het team van De Plantage bestaat uit 39 personeelsleden, waaronder directie, leerkrachten, 
onderwijsassistente en conciërge. Het team is gevarieerd in leeftijd.

De Plantage heeft ook een vakdocent bewegingsonderwijs in dienst en de Plantage doet op het gebied 
van creatieve vakken zeer regelmatig mee aan kunstprojecten van Kunst Centraal en van Theater aan 
de Slinger.

Er worden ook MRT (Motorische Remedial Teaching) lessen aangeboden onder schooltijd voor de 
kinderen die op het gebied van motoriek/spelen een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Momenteel heeft OBS de Plantage 20 groepen:

- vier groepen 1/2

- één groep 2/3

- twee groepen 3

- drie groepen 4

- twee groepen 5

- vier groepen 6

- twee groepen 7 en

- twee groepen 8.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Wij maken gebruik van invalleerkrachten binnen onze eigen invalpool.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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

Eén van de kernwaarden van Dalton is effectiviteit. Alle vakgebieden komen optimaal aan bod. Wij 
passen ons onderwijsaanbod aan passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Eén van de kernwaarden van Dalton is effectiviteit. Alle vakgebieden komen optimaal aan bod. Wij 
passen ons onderwijsaanbod aan (passend) aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Alle kinderen krijgen 25 uur per week les. Wij hanteren een continurooster van 8.30 tot 14.15 uur.

Wij hanteren een continurooster voor de groepen 1 t/m 8. Alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur 
tot 14.15 uur naar school. Per week krijgen de leerlingen 25 uur per week les. 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Daltonlab

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

Onze school werkt ook samen met bijna alle naschoolse opvangorganisaties. Kinderen die na school 
naar deze nso`s gaan worden opgehaald op school door medewerkers van de nso`s . Ook is er steeds 
meer samenwerking in het overdragen van kinderen die op de dagopvang hebben gezeten en bij het 
bereiken van de schoolgerechtigde leeftijd naar onze school gaan. Dossiers worden, met toestemming 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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.
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van de ouders, overgedragen en vaak vindt er een warme overdracht plaats.
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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.

OBS de Plantage biedt passend onderwijs aan de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

Dat betekent concreet: we kijken goed wat leerlingen nodig hebben.

Hoe ziet dat eruit?

- We werken in de klas op drie niveaus.

- We werken met groepsplannen.

- We brengen van een leerling, die wat extra’s nodig heeft, de ondersteuningsbehoeften in kaart.

- Voor een aantal leerlingen betekent dit een eigen leerlijn en een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP).

De meeste leerlingen kunnen daarom mee in ons onderwijs.

Wij hebben daarvoor de volgende faciliteiten en specialisten in huis:

- Verrijkingsklas OOH (extern) uitdagende opdrachten binnen de leerjaren gegeven door 
Toptalentcoach (intern). ELT (extra leertijd) op schoolniveau (binnen en buiten de groep).

- Rekenspecialist.

- Inzet programma BOUW! in de groepen 2 en 3 (lezen).

- Grote mate van differentiatie op vakgebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen. 

- De inzet van wiskunde-onderwijs in groep 8.

- Inzet van lees-en rekencircuits (o.a. om automatiseren te bevorderen).

- Signaleren en diagnosticeren van het rekenonderwijs in de groepen 5.  

- Inzet van rekensprint vanaf groep 3.

Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u downloaden via onze eigen website www.obsdeplantage.nl en 
via de website van 'Scholen op de kaart'. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 10

Onderwijsassistent 10

Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 6

Remedial teacher 6

Specialist hoogbegaafdheid 8

Taalspecialist 8

Rots en Watertrainer 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Binnen onze school proberen we vooral preventief het pesten te voorkomen.

Zo werken we met het programma 'Rots en Water'. Ook gebruiken we de methode 'Kleur' van instituut 
Windesheim. Met deze lessen willen we vooral aspecten van levensbeschouwing bij de kinderen 
brengen. Op een openbare school zoals wij zijn, is dat een wezenlijk onderdeel van ons curriculum.

In alle groepen hanteren we een maatjessysteem waarbij ieder kind elke maand aan een ander kind 
gekoppeld wordt. Men leert en speelt die maand dan intensief met elkaar. Doordat ze elkaar leren 
kennen voorkomen we pestgedrag.

Twee keer per jaar voeren we met elk kind een individueel gesprek over o.a welbevinden. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via het 
leerlingvolgsysteem van 'Zien'.
Met het programma ‘Zien!’, volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zien! is een 
expertsysteem dat meer doet dan alleen het volgen van de leerling. Op basis van observaties van 
analyses worden er concrete doelen gesteld en worden handelingssuggesties aangereikt. Zien! 
ondersteunt dus de leerkracht in dit proces van signaleren tot en met handelen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. De Ronde. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
ulrike.deronde@oo-h.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van Donselaar. U kunt de vertrouwenspersoon 
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bereiken via jose.vandonselaar@oo-h.nl.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Als organisatie(OOH) doen wij ons uiterste best om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en 
besteden we zorg aan de communicatie met u als ouders. Desondanks kan het voorkomen dat u het 
ergens niet mee eens bent of dat u een klacht wilt indienen. Klachten of vragen kunt u in eerste 
instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. In verreweg de meeste situaties wordt een 
probleem hiermee snel en afdoende opgelost. Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat 
leiden, dan kunt u terecht bij de directeur van de school. Ook de interne vertrouwenspersoon kan u 
begeleiden in het bespreekbaar maken van uw probleem of onvrede. Leerlingen, leerkrachten en 
ouders kunnen een beroep doen op deze interne vertrouwenspersoon van onze school.

Naast de onafhankelijke vertrouwenspersoon en de interne vertrouwenspersoon op school is het altijd 
mogelijk om de voorzitter van het College van Bestuur te benaderen. Tenslotte heeft u altijd de 
mogelijkheid uw klacht te deponeren bij de ‘Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar 
Onderwijs’. De klachtenregeling is op school te verkrijgen of te downloaden via www.oo-h.nl.    

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: Middels de oudergesprekken, nieuwsbrieven, 
website en Social Schools (een online communicatieplatform via een app).

Ouders vormen een heel wezenlijk deel binnen onze school. Zij zijn immers de opvoeders en daarmee 
uitermate belangrijk in de vorming van de kinderen. We streven ernaar om een goede driehoek te 
vormen tussen kind,ouders en school. Ouders en school staan voor dezelfde, mooie opgave en dat is 
ervoor te zorgen dat het kind na acht jaren basisschool genoeg kennis en zelfstandigheid heeft 
verworven om de stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken. Soms blijken er verschillen van 
inzicht tussen ouders en school over de te nemen stappen.  

Met elkaar in contact blijven is voor beiden dan van wezenlijk belang. Dit doen we door tijdig met 
elkaar in gesprek te gaan. Hierbij kunnen ook anderen betrokken worden. Denk aan de intern 
begeleider, de remedial teacher of een externe deskundige.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Feestdagen

• Lustrum 

• Schoolreis

• Kerst

• Sinterklaas

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

Wij willen graag een goed toezicht tijdens de middagpauze. We hebben hiervoor Kindergarden 
(www.kindergarden.nl) met hulp van een aantal ouders ingeschakeld. Deze overblijfmedewerkers 
moeten worden betaald. U betaalt hiervoor als ouder 50 euro per kind per schooljaar.

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.

De ouders op onze school zijn intensief bij de school betrokken. Veel ouders zetten zich op deze school 
in voor hand- en spandiensten.

Denk daarbij aan begeleiding bij uitjes laten verrichten van kleine technische taken, hulp in de groep bij 
projecten, enzovoort. Daarnaast zijn er veel ouders die zich inzetten om de school luizenvrij te houden.

Ouderraad

De ouderraad bestaat bij ons uit een tiental mensen die alle feesten en partijen organiseren. Dit doen ze 
samen met de leerkrachten in autonome commissies. Daarnaast hebben we een event-manager op 
school.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat bij ons uit drie ouders en drie leerkrachten. Deze raad bekijkt en 
bespreekt vooral het inhoudelijke deel van het onderwijs. De raad vergadert zes keer per jaar.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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;

4.3 Schoolverzekering

Voor alle scholen van stichting Openbaar Onderwijs Houten zijn onderstaande verzekeringen 
afgesloten:

1. Collectieve schade inzittenden
2. Doorlopende reis
3. Inventaris
4. Aansprakelijkheid
5. Bestuurdersaansprakelijkheid
6. Collectieve ongevallen

Deze verzekeringen dekken de schade die niet door een particuliere verzekering gedekt wordt.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind ziek is, dient u dat ’s morgens via het schooltelefoonnummer of via de app Social Schools 
aan school door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur. 

Ook bij kortdurende afwezigheid in verband met een bezoek aan de huisarts of tandarts krijgen we 
graag een bericht van u. 

Tussen 08.30 – 08.45 uur ontvangen de leerkrachten bericht over de afwezigheid van uw kind. 

Bij onduidelijkheid (uw kind is afwezig, maar niet voor 08.30 uur afwezig gemeld), zullen de 
leerkrachten tussen 08.45 – 09.30 uur contact met u opnemen.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Via de website van www.socialschools.nl kunt u een verlofaanvraag doen voor uw kind(eren).

Ook bestaat de mogelijkheid om dit via onze website www.obsdeplantage.nl te doen. U kunt dan het 
formulier 'aanvraag schoolverzuim' downloaden, invullen en mailen naar de directie van de school.

• 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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op de Plantage willen we het beste uit de leerlingen halen, leerdoelen stellen en zicht hebben op 
leerresultaten. Planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog 
mogelijke opbrengsten voor een leerling. Deze resultaten houden we bij in het leerlingvolgsysteem. Op 
de Plantage gebruiken we de toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem. De volgende Citotoetsen 
worden één of twee maal per jaar afgenomen:   

Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van BOSOS.  

DMT                              groep 3 t/m 8

AVI                               groep 3 en 4

Begrijpend luisteren       groep 3

Begrijpend lezen           groep 3 t/m 8

Rekenen en Wiskunde   groep 3 t/m 8

Spelling                       groep 3 t/m 8

Eindtoets                     groep 8

De uitkomsten van deze toetsen worden in het Cito-computerprogramma geregistreerd, zodat de 
vorderingen van uw kind over de jaren worden bijgehouden. De intern begeleider bespreekt de 
toetsuitslagen met de leerkracht. Met behulp van de uitkomst van deze toetsen kunnen zij bepalen of 
uw kind naar behoren presteert, of dat extra zorg noodzakelijk is.  

Naast de Cito-toetsen bestaan er ook toetsen die bij een leermethode horen. Deze controleren of de 
behandelde leerstof ook werkelijk wordt beheerst. De uitkomsten van beide soorten toetsen vormen 
samen met de observaties van de leerkracht de basis voor de rapportbeoordeling. In verband met het 
recht op privacy worden de leerlingdossiers in een afgesloten ruimte bewaard en zijn digitale gegevens 
met wachtwoorden beveiligd. Ouders kunnen wel, indien zij dat wensen, op school het dossier van hun 
eigen kind inzien.   

Ieder schooljaar maken we een diepteanalyse van de resultaten van de Citotoetsen halverwege het 
schooljaar. Doel van de diepteanalyse van de Citogegevens is het in kaart brengen van de leerresultaten 
van ons onderwijs, waarna eventueel onderwijskundige interventies gepleegd worden om de resultaten 
te verbeteren. 

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 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Onze schoolverlaters hebben een mooi schooladvies gekregen, passend bij hun resultaten gedurende 
acht schooljaren.

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

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.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 4,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 6,4%

vmbo-(g)t 17,0%

vmbo-(g)t / havo 8,5%

havo 19,1%

havo / vwo 21,3%

vwo 23,4%

Onze schoolverlaters krijgen een schooladvies a.d.h.v. hun prestaties gedurende hun gehele 
schoolloopbaan.

5.4 Sociale ontwikkeling
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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.

Omgaan met elkaar

Persoonlijke vormingWelbevinden

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Sociaal-emotionele vorming staat hoog in het vaandel op onze school. Daltononderwijs is per definitie 
een onderwijsvorm waarin de brede vorming van kinderen centraal staat. Naast de standaard 
vakgebieden als taal, rekenen, begrijpend lezen enz. leren wij de kinderen hoe ze goed kunnen 
samenwerken en samen werken. Tevens leren wij ze hoe ze in het kader van zelfstandigheid hun 'eigen 
ik' kunnen ontwikkelen, zowel in de smalle vorming (o.a. taal en rekenen) als in de brede vorming (o.a. 
burgerschap, cultureel en sociaal). Naast onze daltonmethodiek gebruiken we op school een aantal 
methodes om kinderen breed te vormen. Daarbij moet worden opgemerkt dat sociaal-emotionele 
vorming geen methode betreft die eens per week op het rooster is geagendeerd. Het sociaal-
emotionele vormingsproces is geïntegreerd in het dagelijkse werken, het dagelijkse lesprogramma. 
Wel wordt eens of meerdere keren per week specifiek stilgestaan bij en ingezoomd op de sfeer in de 
groep en de omgang tussen de leerlingen. Op school werken we in alle groepen met het Rots en 
Waterprogramma.

Iedere dag besteden we aandacht aan het omgaan met elkaar. Als team letten we op het welbevinden 
van de kinderen en streven we een goede persoonlijke vorming na. We werken sinds 2019 met Rots en 
Water. Alle teamleden zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd.

Met het programma ‘Zien!’, volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zien! is een 
expertsysteem dat meer doet dan alleen het volgen van de leerling. Op basis van observaties van 
analyses worden er concrete doelen gesteld en worden handelingssuggesties aangereikt. Zien! 
ondersteunt de leerkracht in dit proces van signaleren tot en met handelen.   

Werkwijze Sociale opbrengsten
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5.5 Kwaliteitszorg

We hebben doelstellingen geformuleerd op:

- visie en beleid

- leiderschap en management

- personeel

- cultuur en klimaat

- middelen en voorzieningen

- management primaire processen

- management secundaire processen

- waardering personeel, partners en externen

- waardering maatschappij

- waardering resultaat en opbrengsten

Onder deze hoofddoelstellingen staan allerlei subdoelen, benoemd in ons schoolplan.

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

De Plantage werkt samen met een groot aantal nso`s in Houten. Na afloop van de dag op school, om 
14.15 uur, gaan de kinderen waar opvang voor nodig is naar de diverse nso`s. Ze worden door deze 
organisaties op school opgehaald.

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 - 12:15 12:45 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:15  - 

Maandag: De leerkracht/TSO eet de lunch met de kinderen.
Dinsdag: De leerkracht/TSO eet de lunch met de kinderen.
Woensdag: De leerkracht/TSO eet de lunch met de kinderen.
Donderdag: De leerkracht/TSO eet de lunch met de kinderen.
Vrijdag: De leerkracht/TSO eet de lunch met de kinderen.

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3 t/m 8 Een/twee keer per week

Gymnastiek/buitenspel 1 en 2 Alle dagen

Beweegtips 1 t/m 8 Alle dagen

De groepen 3 t/m 8 gaan twee keer per week naar de gymles. Soms lukt het niet om alle gymlessen 
voor de groepen in een week te plannen en gymmen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 één keer per 
week een blokuur. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Paasweekend 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 16 mei 2021

Pinksterweekend 12 juni 2021 14 juni 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

op afspraak alle dagen op afspraak op afspraak

U kunt de directie, intern begeleiders, leerkrachten en externen altijd spreken na het maken van een 
afspraak.

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en Kindergarden, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. In Houten zijn diverse naschoolse 
opvangmogelijkheden (NSO). Alle NSO's komen de kinderen na schooltijd ophalen.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Voor een uitgebreidere versie van onze schoolgids verwijs ik u naar onze website 
www.obsdeplantage.nl 
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