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Voorwoord
Roosjenschool, werken aan een stevige basis.
Wanneer U op zoek bent naar een goede basisschool voor uw kind, wilt u natuurlijk weten of dit de
juiste plek voor hem/haar is. Tenslotte vertrouwt u hem/ haar 8 jaar lang toe aan de zorg van het team
van de school. De Roosjenschool is een prima keus. We zijn een moderne, open christelijke basisschool
voor iedereen die onze manier van leven en werken aanspreekt. We bieden een veilige omgeving met
kindvolgend, thematisch onderwijs en zorg op maat aan kinderen. We vinden het belangrijk dat
kinderen tot hun recht komen. Door gebruik te maken van moderne methodes helpen we de kinderen
hun weg te vinden in een wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Wij bieden
vaardigheden aan die zorgen voor een stevig fundament in hun verdere leven. Vandaar onze missie:
Werken aan een stevige basis!
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
CBS Roosjenschool
Hoofdstraat 23
7981AC Diever
 0521591513
 http://www.roosjenschool.nl
 directie@roosjenschool.nl

Schoolbestuur
TrEf onderwijs
Aantal scholen: 8
Aantal leerlingen: 839
 http://www.trefonderwijs.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Albert Bosscha

directie@roosjenschool.nl

wnd. directeur

Corrie Fopma-Fledderus

c.fopma@trefonderwijs.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o..

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

62

2020-2021

Kinderen zijn vanaf vier jaar van harte welkom bij ons op school. Vanaf drie jaar en tien maanden
kunnen in overleg maximaal drie wendagen worden gepland. Voordat een leerling wordt aangemeld,
vindt er een gesprek plaats met de directeur. De identiteit van de school wordt
besproken. TrEf onderwijs, de stichting waar onze school deel vanuit maakt, hanteert een open
aannamebeleid, waarbij respect voor de christelijke identiteit wordt gevraagd. Tijdens het gesprek
wordt er ook ingegaan op de schoolcultuur, de organisatie en komen tal van praktische zaken aan bod.
Als er zorgbehoefte is of wordt verwacht, zijn ouders verplicht dit te melden. Op het moment dat een
leerling is aangemeld, heeft de school zorgplicht. Onze school heeft
een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar in staat welke zorg de school kan bieden. Mocht dit niet
toereikend zijn, dan wordt er binnen de stichting een passende school gezocht. Ook kan er via het
samenwerkingsverband een aanvraag worden gedaan voor extra middelen, zodat de zorg op onze
eigen school kan worden gegeven.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Werken vanuit onze identiteit

Duidelijke zorgstructuur

Een stevige basis door:

Modern, thematisch onderwijs

Samenwerking met ouders

Missie en visie
Op onze school:
Leer je nieuwe dingen
Leer je die samen met andere kinderen en juf/meester
Mag je meedenken hoe jij het beste leert, zodat je het zelf kunt
Dit dragen wij als Kanjerschool uit door kindvolgend, thematisch onderwijs en zorg op maat aan
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kinderen. Op deze manier werken we op de Roosjenschool aan een stevige basis.
Vanuit onze kernkwaliteiten hebben wij een open houding naar het dorp. Op deze manier willen wij
deel uitmaken en onderdeel zijn van Diever.

Identiteit
Onze school is een christelijke school die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier
van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong, zijn basis, in het geloof in God
en in de Bijbel. Jezus Christus is onze inspiratiebron. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de
keuze van leermiddelen, in de taal die op school gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school.
Dit alles is herkenbaar aan:
· het vertellen en lezen uit de bijbel
· het gebruik van christelijke liedbundels
· dagopening en dagsluiting met gebed
· maandopeningen rondom het thema van de bijbelverhalen
· viering van christelijke feestdagen
maar ook:
· bereid zijn samen te werken
· verdraagzaamheid en openheid
· een veilig en vertrouwd schoolklimaat
· respect en eerbied voor elkaar
· respect en eerbied voor de omgeving
· elkaar serieus nemen· waardering hebben voor de ander
· alert zijn op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan
· aandacht voor elk kind
Het is dus duidelijk dat we op de Roosjenschool de kinderen iets mee willen geven vanuit Gods Woord.
Tegelijkertijd willen we dit koppelen aan de samenleving, waarin ieder kind een uniek plekje inneemt en
daarin dus ook verantwoordelijkheden heeft en krijgt.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Groepsverdeling:
De hele week werken we met de volgende groepssamenstelling:
groep 1/2
groep 3/4
groep 5/6
groep 7/8

Het team bestaat uit:
A. Bosscha a.bosscha@trefonderwijs.nl Directeur
C. Fopma c.fopma@trefonderwijs.nl Waarnemend directeur taalcoördinator, leerkracht groep 5/6 en
7/8
G. Geertsma g.geertsma@trefonderwijs.nl Intern begeleider
H.van der Tempel h.vandertempel@trefonderwijs.nl leescoördinator, leerkracht groep1/2
M. Bakker m.bakker@trefonderwijs.nl Kanjercoördinator leerkracht groep 1/2
M. Veeneman m.veeneman@trefonderwijs.nl Rekencoördinator, leerkracht groep3/4
M. Borrel m.borrel@trefonderwijs.nl ICT-coördinator leerkracht groep 5/6
T. Zantinge t.zantinge@trefonderwijs.nl leerkracht groep 3/4 en 5/6
E. Bakker e.bakker@trefonderwijs.nl Hoogbegaafdheidsspecialist Rekencoördinator leerkracht
Plusklas leerkracht groep 7/8
A. Heinen a.heinen@trefonderwijs.nl Onderwijsassistent
F. Middelveld Conciërge

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

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

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
Onderwijstijd 2021-2022:
- beschikbare uren 1305

5

- vakanties/studiedagen: 345
- beschikbare onderwijstijd: 960
Deze onderwijstijd wordt voor de verschillende vakken ingezet volgens de wettelijke richtlijnen.
Het betreft hier alle groepen, dus 1 t/m 8.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Onderwijstijd 2021-2022:
- beschikbare uren 1305
- vakanties/studiedagen: 345
- beschikbare onderwijstijd: 960
Deze onderwijstijd wordt voor de verschillende vakken ingezet volgens de wettelijke richtlijnen.
Het betreft hier alle groepen, dus 1 t/m 8.

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

2.2

Speellokaal
bieb op school
eigen plein voor groep 1 en 2
ruim schoolplein
sportveld

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Verlof personeel
De Roosjenschool valt onder stichting TrEf onderwijs. Binnen deze stichting hebben we vaste invallers.
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Wanneer er ziekte is op school proberen we het eerst intern op te lossen. Wanneer dit niet lukt gaat de
aanvraag naar TrEf.
Bij verlof of langdurige afwezigheid van een collega proberen wij om 1 vervanger te regelen om op deze
manier de rust zoveel mogelijk te behouden.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de
school. Met Stichting Kaka.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan
Bij kwaliteitszorg stellen we continu de volgende vragen:
1. Doen wij de goede dingen?
2. Doen wij de goede dingen goed?
Om antwoord te vinden op bovenstaande vragen zetten wij een aantal middelen in:
- het instrument Werken met Kwaliteitskaarten (WMKPO) van Cees Bos --> op jaarbasis nemen we vijf
schooldiagnoses af.
- de kwaliteitskalender Roosjenschool. De kwaliteitskalender is een instrument om gemaakt beleid en
afspraken te borgen.
- professionalisering van leerkrachten: leerkrachten houden hun professionaliteit bij in het
bekwaamheidsinstrument COO7.
De verbeterthema's voor schooljaar 2021-2022:
- Parro
- Herwaardering missie/visie
- Implementatie nieuwe rekenmethode
- Werken met een Portfolio voor kinderen
- Voeren van coachgesprekken met kinderen
- Talentontwikkeling bij kinderen
- Vijf schooldiagnoses WMKPO
- Personeelstevredenheidspeiling van Scholen met Succes
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Hoe bereiken we deze doelen?
De verbeterthema's - afgeleid uit het schoolplan - zijn opgenomen in het jaarplan 2021-2022.
Binnen dit plan staan de doelen genoemd, zijn de stappen om daar te komen uitgewerkt en weggezet
in een tijdpad.
Dit alles wordt maandelijks in de teamvergadering gemonitord, waarbij aangegeven wordt waar we
zitten in het proces.
Wanneer een onderdeel is afgerond wordt dit aangegeven in het jaarplan. Ook wordt hierbij vermeld of
het doel is behaald of dat er vervolgstappen gepland moeten worden.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vijf categorieën.
1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.
2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het
ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning
plus begeleid.
3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventuele zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd
onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een ontwikkelingsperspectief
uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid.
4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventuele zorgvraag, ze hebben intensief
gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een
ontwikkelingsperspectief. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern
extra begeleid.
5. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra uitdaging, ze zijn besproken tijdens de
groepsbespreking en er wordt gekeken of ze voldoen aan de criteria voor Levelwerk en de plusklas.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

3

Onderwijsassistent

8

Rekenspecialist

8

Specialist hoogbegaafdheid

9

Taalspecialist

8

ICT

6

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Kanjertraining
Onze school is Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd als Kanjertrainer. De Kanjerlessen
worden op school gevolgd. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen
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een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en
oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.
Doel van deze lessen is:
* De leerkracht wordt gerespecteerd.
* Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
* Leerlingen durven zichzelf te zijn.
* Leerlingen voelen zich veilig.
* Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
* Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
* Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Monitor veiligheid Kanvas (Kanjertraining) .
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen jaarlijks de vragenlijst van Kanvas in. Deze lijst hoort bij de
Kanjertraining.
Verder wordt, volgens de kwaliteitskalender, de leerling-tevredenheidspeiling ingevuld door de
leerlingen van deze groepen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

G. Geertsma

g.geertsma@trefonderwijs.nl

vertrouwenspersoon

G.Geertsma

g.geertsma@trefonderwijs.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders en team trekken samen op om zo de beste condities voor de kinderen te waarborgen.
Ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en schoolcommissie. Verder bieden
ouders de helpende hand bij de creatieve middag, bieb op school, tuinonderhoud en overige klussen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
- Parro
- maandelijkse nieuwsbrief
- schoolkrant in december en juli
- inloopkwartier
- informatieavonden
- contactavonden in september, november, februari en juni
- rapportage in februari en juni

Klachtenregeling
Klachtenregeling TrEf.
De Wet Primair Onderwijs vermeldt in artikel 14 dat elk bestuur een regeling moet opstellen voor het
behandelen van klachten en een klachtencommissie moet instellen. Het bestuur van onze stichting
heeft de modelklachtenregeling die landelijk is ontwikkeld door de besturenorganisaties en de
gezamenlijke onderwijsvakorganisaties overgenomen en vastgesteld. De regeling ligt ter inzage op
school, deze geeft inzicht in de termijnen waarbinnen een klager een klacht kan indienen en de
termijnen waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel van de commissie.
Voor algemene klachten heeft het bestuur zich aangesloten bij de "Landelijke klachtencommissie
primair onderwijs”, ingesteld door de Besturenraad. Het adres van deze klachtencommissie staat
verderop in deze schoolgids. De klachtenregeling is uitsluitend van toepassing als men met een klacht
niet ergens anders terecht kan. Dit betekent concreet dat de klachtenprocedure in het algemeen pas
aan de orde komt wanneer de pogingen om de klacht binnen de school of binnen het bestuur op te
lossen geen resultaat hebben.
De volgende stappen zijn te onderscheiden:
1. De klacht wordt eerst met de direct betrokkene besproken.
2. Komt men er niet uit, dan bespreekt men de klacht met de directeur. Indien de klacht de directeur
betreft kan deze stap worden overgeslagen en is stap 3 aan de orde.
3. Levert het gesprek met de directeur onvoldoende gehoor op, dan kan klager de klacht voorleggen
aan de bovenschoolse directie.
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Wanneer voorgaande gesprekken niet hebben geleid tot een voor alle partijen bevredigende oplossing
dan zijn er voor de klager vier mogelijkheden aan wie de klacht voorgelegd kan worden:
· de contactpersoon van de school
· de interne vertrouwenspersoon
· de externe vertrouwenspersoon
· de landelijke klachtencommissie.
Indien hiervan gebruik wordt gemaakt dient de klager de klacht op schrift te stellen en deze bij
genoemde persoon of commissie in te dienen. De contactpersoon voor de school is de voorzitter van de
schoolcommissie. De taak van de contactpersoon is het opvangen van de klager (te luisteren naar de
klacht), het verstrekken van informatie over de klachtenprocedure en de klager door te verwijzen naar
de interne of externe vertrouwenspersoon. Klachten op het gebied van seksuele intimidatie en fysiek
geweld waarbij sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit dienen te worden gemeld bij de
interne vertrouwenspersoon. Deze gaat niet in op de inhoud maar neemt na overleg met klager direct
contact op met de vertrouwensinspecteur en/of externe vertrouwenspersoon.
Ook overige klachten, bijvoorbeeld op het gebied van pesten, agressie, discriminatie of onheuse
bejegening, kunnen bij de interne vertrouwenspersoon worden gemeld.
De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn gericht op:
· het ondersteunen en begeleiden, het voeren van gesprekken met betrokkenen, het bijstaan en zoeken
naar oplossingen,
· bemiddelen tussen klager en aangeklaagde, het desgewenst begeleiden van de klager bij het indienen
van de klacht bij de vertrouwensinspecteur of de klachtencommissie,
· het verwijzen naar hulpverlenende instanties en het adviseren van de directie en het bestuur.
Vertrouwenspersonen:
Dhr. M. de Haan Koelgoorn 23 7981 EB Diever Contactpersoon van onze school Tel: 06-229905950
Mw. G. Geertsma Hoofdstraat 21, 7981 AC Diever Interne vertrouwenspersoon: Tel: 0521-593047
Mevrouw Tineke Veenje,email: t.veenje@gimd.nlExterne vertrouwenspersoon06 – 20493932
Landelijke klachtencommissie Stichting GCBO Postbus 823242508 EH Den Haag tel: 070-3861697 email: info@gcbo.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

De hulp van ouders wordt gevraagd voor o.a.
- de creatieve middag
- vervoer naar voorstellingen/excursies
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00
Daarvan bekostigen we:
•

Afscheid groep 8

•

Pasen

•

Slotfeest

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

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

De ouderbijdrage bedraagt per jaar €35.00 voor 1 kind, €65.00 voor 2 kinderen en €90.00 voor 3
kinderen. Deze bijdrage wordt in twee termijnen (november en april) geïnd door de penningmeester
van de schoolcommissie. Dit gebeurt via automatische incasso.

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
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wilt u bij ziekte van uw kind dit voor schooltijd doorgeven? Bij voorkeur telefonisch (0521 591513) Zodra
het kind beter is wordt bekeken of er leerstof ingehaald moet worden en eventueel kan voor huiswerk
worden gezorgd.
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Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
De kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat betekent dat ze niet zomaar thuis mogen blijven. Als er
bijzondere familieomstandigheden zijn (bruiloften, begrafenissen e.d.) is er sprake van geoorloofd
verzuim. Hiervoor kan een aanvraagformulier worden gehaald bij de directie. Verzoeken voor extra vrije
dagen in verband met uitstapjes, de wens eerder op vakantie te gaan, een goedkope reisaanbieding
e.d. worden in principe afgewezen. In geval van bijzondere omstandigheden zoals seizoengebonden
werk kan maximaal 10 dagen extra verlof gegeven worden. Geeft u deze bijzondere omstandigheden
zo vroeg mogelijk door. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

4.4

Toelatingsbeleid

Op onze school is een protocol toelatingsbeleid aanwezig. Wanneer u op zoek bent naar een school
voor uw kind(eren), kunt u geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen met de directeur
dhr. A. Bosscha.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Binnen de zorgcyclus werken we met een basisaanbod van groepsplannen voor de vakken begrijpenden technisch lezen, spelling en rekenen. Binnen een groepsplan worden de kinderen ingedeeld in drie
groepen: risico-, gemiddelde- en bovengemiddelde groep. De groepsplannen lopen parallel aan de
lesblokken van de methode. De resultaten en gegevens worden door de leerkracht in kaart gebracht.
De intern begeleider heeft vervolgens een groeps- en leerlingbespreking met de leerkracht en
vervolgens stellen intern begeleider en de directeur de schoolanalyse op. Deze schoolanalyse vindt
tweemaal per jaar plaats (na de Cito-toetsen van het volgsysteem). De analyse wordt in het team
besproken en waar nodig worden actiepunten opgesteld.

5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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
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niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
92,0%

CBS Roosjenschool

95,7%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
51,7%

CBS Roosjenschool

60,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (49,0%)
Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

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.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

28,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t

14,3%

vmbo-(g)t

14,3%

havo

42,9%

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.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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veiligheid

vertrouwen

zelfredzaamheid

Als Kanjerschool besteden we veel tijd en aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen. In iedere
groep worden de Kanjerlessen wekelijks gegeven. De afspraken uit deze lessen gebruiken we in alle
situaties die zich voordoen in de klas of tijdens de pauze. Jaarlijks wordt de vragenlijst over het
welbevinden door de leerlingen van groep 5 t/m 8 ingevuld. De leerkrachten vullen ook een vragenlijst
in. Deze uitkomsten worden geregistreerd en besproken tijdens de groepsbespreking. Deze gegevens
worden meegenomen in de groepsplannen en activiteiten in de groep.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep aandacht besteed aan de groepsvorming, de
zgn. Gouden Weken. We gebruiken hier o.a. de Kanjertraining voor. Deze Kanjertraining heeft binnen
het lesrooster een vaste plaats in de groepen. We hebben daarbij ook afspraken over
grensoverschrijdend gedrag. Dit alles staat verwoord in het omgangsprotcol. Kinderen weten hoe te
handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Tevens is er in iedere groep een document opgesteld met
hierin opgenomen de eigen groepsregels. Dit document is door alle kinderen ondertekend.
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6

Schooltijden en opvang

De Roosjenschool is een samenwerking aangegaan met Stichting Kaka. Deze organisatie verzorgt de
voor- en naschoolse opvang. Deze opvang vindt plaats in het schoolgebouw. Hiervoor is een ruimte
ingericht die aan alle wettelijke eisen voldoet.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: we lunchen op school in de eigen klas
Dinsdag: we lunchen op school in de eigen klas
Woensdag: we lunchen op school in de eigen klas
Donderdag: we lunchen op school in de eigen klas
Vrijdag: we lunchen op school in de eigen klas

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Kaka, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Kaka, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Ouders kunnen gebruik maken van de diensten van
Stichting Kaka. Wel moeten ze een contract bij deze organisatie hebben afgesloten.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

18 oktober 2021

22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021

07 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022

25 februari 2022

Goede Vrijdag/Pasen

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022

06 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Zomervakantie

18 juli 2022

26 augustus 2022

Extra vakantiedagen:
Studiedag TrEf: woensdag 27 oktober
Kerstvakantie: vrijdagmiddag 24 december
Voorjaarsvakantie: vrijdagmiddag 18 februari
Zomervakantie: vrijdagmiddag 15 juli
Studiemiddag: woensdagmiddag 9 februari
2e Pinksterdag: maandag 6 juni
Studiemiddag: dinsdagmiddag 28 juni
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