
Basisschool Koningshaven

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2022-2023

https://scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Missie en visie

2 Het onderwijs
2.1 Organisatie van het onderwijs

2.2 Het team

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

3 Ondersteuning en veiligheid
3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

3.2 Veiligheid op school

4 Handige informatie voor ouders
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Informatie van het bevoegd gezag Xpect Primair

5 Ontwikkeling en resultaten
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Resultaten eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

Inhoudsopgave



Het doet ons veel plezier u de schoolgids 2022 - 2023 van basisschool Koningshaven te kunnen 
aanbieden. 

De basisschool vormt een belangrijk deel van ons leven. Zowel voor het kind, als voor u als ouder. Uw 
kind brengt acht jaar lang een groot deel van de week op de basisschool door. Een goede school voor 
uw kind kiezen is dan ook een belangrijke stap. De school legt mede een belangrijke basis voor de 
ontwikkeling van uw kind. U wilt dat die basis zo goed mogelijk is en dat uw kind zich met de eigen 
talenten zo goed mogelijk ontwikkelt.

De schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Met deze gids 
willen wij u helpen een beeld te krijgen van basisschool Koningshaven. Wat we belangrijk vinden voor 
uw kind, wat en hoe uw kind leert, hoe wij de ontwikkeling van de kinderen volgen en hoe we zorg op 
maat bieden. 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. De schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u na het lezen van deze gids vragen, dan 
horen wij dat graag van u. Heeft u belangstelling gekregen voor onze school, neemt u dan gerust 
contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Bas Evers
Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Koningshaven
Fatimastraat 24 B
5021AN Tilburg

 0135425379
 http://bskoningshaven.nl
 bs.koningshaven@xpectprimair.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Bas Evers bas.evers@xpectprimair.nl

Onderwijskundige teamleider Mijke van den Akker mijke.vandenakker@xpectprimair.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2022-2023 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

120

2022-2023

Schoolbestuur

Stichting Xpect Primair
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 7.250
 http://www.xpectprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs  PO 30-04.

Kenmerken van de school

Veiligheid

VerbindingAandacht voor groei

Verantwoordelijkheid Gezonde school

1.2 Missie en visie
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Missie en visie

Onze Missie:

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een 
essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal 
kan ontwikkelen.

Onze Visie:

Op basisschool Koningshaven werken we vanuit vertrouwen. Binnen een voorbereide leeromgeving 
spelen, leren, en werken wij samen op basis van een beredeneerd, actueel en uitdagend aanbod aan het 
ontwikkelen van talent, kennis, vaardigheden en persoonsvorming. Vanuit die visie wordt ons onderwijs 
vormgegeven en georganiseerd.

Dit streven wij na:

Op basisschool Koningshaven…   

…..voelen we ons VEILIG.   
Op basisschool Koningshaven vinden we het belangrijk dat je gezien wordt en mag zijn wie je bent. Wij 
geloven dat kinderen optimaal kunnen leren in een omgeving waar ze zich veilig en geaccepteerd 
voelen. Kinderen, ouders en onderwijsprofessionals voelen zich op hun gemak bij elkaar en leven 
gemaakte afspraken over onderlinge omgang, ruimtes en materialen na. Hierdoor ontstaat rust, 
regelmaat en voorspelbaarheid in de leeromgeving van het kind.    

…..hebben we aandacht voor GROEI.   
Op basisschool Koningshaven willen we kinderen de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen, 
passend bij de eigen mogelijkheden en behoeftes. Middels een beredeneerd en actueel aanbod krijgt 
ieder kind de kans op eigen niveau te groeien. Hierbij hebben we vertrouwen in de kracht van ieder kind 
en vinden we het belangrijk dat ze eigenaarschap krijgen binnen hun leerproces. Kinderen krijgen de 
mogelijkheid om zichzelf en de omgeving om hen heen te leren kennen. Onderwijsprofessionals 
begeleiden dit leerproces in nauwe samenwerking met ouders en stimuleren kinderen om het beste uit 
zichzelf naar boven te halen.     

…..maken we VERBINDING.   
Op basisschool Koningshaven heeft ieder kind recht op de beste kansen om zich te ontwikkelen. Een 
goede samenwerking en afstemming met onze ouders, partners in de kinderopvang en wijkpartners is 
daarbij essentieel. Vanuit vertrouwen in onszelf gaan we de verbinding met elkaar aan. Dit doen we in 
een open sfeer en middels eerlijke, zorgvuldige communicatie. Wederzijds respect voor 
overeenkomsten en verschillen is zichtbaar.     

…..nemen we VERANTWOORDELIJKHEID.   
Op basisschool Koningshaven voelen we ons samen verantwoordelijk om in ontwikkeling te blijven en 
streven we naar het beste onderwijs voor onze kinderen. Kinderen, ouders en onderwijsprofessionals 
zijn en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor elkaar, de materialen en hun omgeving. Waar 
nodig geven we elkaar opbouwende feedback. Door kinderen te leren eigen verantwoordelijkheid te 
dragen, kunnen ze met inzet, toewijding en een geweten hun doelen bereiken en zich ontwikkelen tot 
een zelfstandig en autonoom persoon.
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Identiteit

Basisschool Koningshaven is een katholieke school, in de wijk Zuid-Oost. De wijk typeert zich door een 
grote diversiteit in sociale en culturele achtergronden. De school is een mooie afspiegeling van onze 
maatschappij. We vinden het belangrijk dat kinderen het gevoel hebben dat ze er mogen zijn, ongeacht 
hun identiteit. Onze school is een van de 26 scholen die deel uitmaken van de Stichting Xpect Primair.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
5 uur 5 uur 

Rekenen
2 u 30 min 2 u 30 min

Spelend leren
6 u 30 min 6 u 30 min

Creatieve ontwikkeling
2 uur 2 uur 

Spel en beweging
6 uur 6 uur 

Schrijven
45 min 45 min

Overig
1 u 15 min 1 u 15 min

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 2 uur 2 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
9 u 45 min 5 u 15 min 5 uur 5 u 15 min 4 u 45 min 4 u 45 min

Taal
2 uur 6 u 15 min 6 u 15 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Rekenen/wiskunde
5 uur 5 u 15 min 5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Wereldoriëntatie
1 uur 2 u 30 min 3 uur 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Schrijven
3 uur 2 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min

Kleine pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

NME
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Extra faciliteiten
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• Gymlokaal
• Creatief lokaal

Verlof personeel

Vervangingsprotocol Basisschool Koningshaven 2022-2023

1. Het wordt gewaardeerd als leraren vervangingen mee oplossen. Op werkdagen geldt dit voor 
opsplitsen of opvangen van groepen. De eventuele duo-leerkracht van de groep wordt als eerste 
benaderd voor vervanging. Als dit niet lukt wordt vervanging aangevraagd via de Vervangingsmanager. 

2. Het opsplitsen van groepen en verdelen is maximaal één dag opeenvolgend toegestaan om werkdruk 
bij collega’s zo veel mogelijk te beperken. Bij het opsplitsen van de groep wordt rekeningen gehouden 
met de groep qua gedrag, aantal en leeftijd. De leerlingen die opgesplitst worden nemen zelf werk 
mee, de leerkracht die deze leerlingen opvangt kijkt waar mogelijk de leerlingen mee kunnen doen met 
activiteiten in de groep. De onderbouw wordt niet opgesplitst, voor deze groepen wordt een andere 
oplossing gezocht. Hierbij kan de keuze gemaakt worden om een andere groep op te delen en die 
leerkracht in de lagere groepen in te zetten. 

3. Iedere school is gebaat bij continuïteit in extra zorg en leiding: de directeur, IB-er, basisschoolcoach 
met ambulante tijd gaan niet een hele dag voor de groep. Wel stellen zij zich flexibel op om bijv. de 
groep ‘s morgens op te vangen, mee te kijken bij de verdeling van leerlingen en het afspreken van de 
lesstof. 

4. In alle groepen/ elk lokaal ligt altijd de actuele plattegrond, inlogcodes en namenlijst voor het 
groepen. Deze gegevens zitten in de groepsmap van de klas, iedereen maakt daar een tabblad met de 
gegevens voor een vervanger. 

5. Er wordt gezorgd voor transparantie naar ouders/verzorgers over de stappen. 

6. Ouders/verzorgers krijgen nooit ’s morgens bericht dat de kinderen die dag thuis moeten blijven. Als 
leerlingen een dag thuis moeten blijven worden ouders maximaal een dag van tevoren geïnformeerd. 
De directeur moet hierbij toestemming hebben van de contactpersoon van het bestuursbureau.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team

8



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

Met de inpandige peutercrèche wordt aanbod verzorgd aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. Er is een 
nauwe samenwerking tussen de peutercrèche en de leerkracht van groep 1/2. 
Bij het werken in de thema's wordt gekeken waar aansluiting gevonden kan worden en bij vieringen 
worden ook de kinderen van de peutercrèche betrokken. Tijdens buitenspelen worden er momenten 
gecreëerd waarin kinderen van de peutercrèche en groep 1/2 samen buitenspelen. Hiermee wordt de 
verbinding gelegd tussen de peutercrèche en school en wordt de overgang voor kinderen geleidelijke 
gemaakt.  

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Binnen basisschool Koningshaven streven we ernaar een betekenisvolle kwaliteitscylus te hanteren. In 
deze cyclus zorgen we dat de volgende soorten contactmomenten opgenomen worden;

• Informatiemomenten: studiedagen/ professionalisering;
• Dialoogmomenten: 

bouwoverleg/groepsbesprekingen/leerlingbesprekingen/planningsgesprekken/ 
ontwikkelgesprekken;

• Monitormomenten: rapportage en voortgangsgesprekken;
• Reflectiemomenten: schoolanalyse en groepsanalyse.    

We streven ernaar intensief samen te werken en samen verantwoordelijkheid te dragen. In het MT 
bevindt zich een intern begeleider en onderwijskundig teamleider. De directeur heeft, samen met de 
onderwijskundig teamleider, de helikopterview en doet regelmatig groepsbezoeken welke het 
uitgangspunt zijn voor onderwijsinhoudelijke en reflectieve dialoog. Leerkrachten krijgen veel 
vertrouwen en autonomie, maar worden tevens kritisch bevraagd en aangezet tot reflectie en het 
nemen van hun verantwoordelijkheid.

Burgerschap
“Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische wereldburgers. Zij 
krijgen daarvoor op onze school kennis en vaardigheden aangeboden. Ze worden gestimuleerd eigen 
opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen. Ons onderwijs leert kinderen om 
op basis van eigen idealen, waarden en normen te functioneren in een democratische en diverse 
samenleving”

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.
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Waarom burgerschapsonderwijs?   
Op BS Koningshaven is burgerschap onlosmakelijk verbonden met onze kernwaarden en met het 
onderwijs dat we geven. Wij zien het als onze pedagogische taak om kinderen te leren op een 
respectvolle en zelfbewuste manier met elkaar te spelen, leren en leven. Dat gaat niet vanzelf. 
Problemen, teleurstellingen en soms zelfs conflicten horen hierbij. Die gaan we niet uit de weg maar we 
oefenen met elkaar hoe daarmee om te gaan. We gaan in ons onderwijs uit van de verschillen die er zijn 
en die er dan ook mogen zijn. Deze verschillen geven kleur aan de wereld. We leren onze leerlingen over 
die verschillen om zo elkaar en dus de wereld beter te leren begrijpen. Juist op school kunnen kinderen 
met andere levensvisies elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Contact met, en kennis van 
andere levensbeschouwingen kan leiden tot een bredere blik op de wereld en tot reflectie op eigen 
normen en waarden. Zo leren we kinderen al op jonge leeftijd kritisch na te denken en worden ze in 
staat gesteld om allerlei onderwerpen te bespreken. We stimuleren eigen initiatieven, 
verantwoordelijkheid en keuzes. We organiseren democratische processen; de stem van ieder kind telt. 
Omdat de huidige maatschappij complex, snel en soms zelfs hard is, vinden we dat onze leerlingen 
probleemoplossend, sociaal en weerbaar moeten leren zijn. Daarvoor zijn vaardigheden, kennis en 
attitudes nodig.

Kwaliteitszorg
Wij houden de kwaliteit van ons onderwijs goed in de gaten. Hiervoor doorlopen wij de kwaliteitscyclus 
waarbinnen op verschillende domeinen naar de kwaliteit van het onderwijs gekeken wordt.

Onderwijsresultaten
We stellen met elkaar normen op het gebied van leerresultaten: 60% van onze kinderen scoren op I, II of 
III. We behalen met de kinderen minstens 1F eind groep 8 en streven naar 1S en 2F. Dit zijn de 
referentiedoelen die vanuit de inspectie aangeboden worden. Het behalen van normen stellen we vast 
op basis van methode gebonden toetsen en toetsen van ons LOVS.

Omdat we leerlingen ook eigenaar willen maken van hun leerproces, maken we leerlingen ook 
deelgenoot van de normen en doelen zodat zij weten wat we samen willen bereiken. Het uitgangspunt 
is hierbij dat we willen dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Als voor leerlingen helder is welke 
doelen behaald moeten worden, worden zij mede-eigenaar van deze doelen. We hebben hoge, maar 
realistische doelen voor de leerlingen. Deze doelen worden afgestemd op het niveau van de leerling. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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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.

De hoeveelheid aandacht/handen in de klas

• In elke bouw is enkele dagen per week extra ondersteuning van een onderwijsassistent of 
leraarondersteuner beschikbaar. Deze ondersteuning wordt in overleg met leerkrachten en intern 
begeleiders ingezet. Deze ondersteuning kan zowel in de klas als buiten de klas plaatsvinden.

• De gemiddelde groepsgrootte is 20 lln. 
• Er zijn bewuste keuzes in de formatie gemaakt die ervoor zorgen dat de extra ondersteuning 

geboden kan worden. Zo is er in elke bouw 0,2 extra formatie beschikbaar om de nieuwe manier 
van werken door te ontwikkelen.

De onderwijsmaterialen 

• Er wordt waar nodig gebruik gemaakt van verschillen van niveau in de lesmethoden. 
• Er is aanvullend remediërend/extra verdiepend materiaal voor de kernvakken behorend bij de 

gebruikte lesmethoden. 
• Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische 

kenmerken en speciale pedagogische behoeften.

De ruimtelijke omgeving 

• Leerlingen krijgen in de klas en buiten de klas individuele begeleiding. 
• Elke groep heeft naast de ruimte in het eigen lokaal ook ruimte voor ontkoppelen of werken in 

kleinere groepjes.

De expertise 

• Verscheidene leerkrachten hebben kennis van en competenties op het gebied van speciale 
onderwijsbehoeften. 

• IB-ers hebben kennis van en competenties op het gebied van de meest voorkomende speciale 
onderwijsbehoeften.

• De IB-er heeft expertise op het gebied van kindercoaching. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Taalexpert wordt in schooljaar 2022-2023 opgeleid. 

Voor rekenvraagstukken kan de expertise van Rekenhuis Primair worden ingeschakeld. 

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Wekelijks is er een wijkgerichte ontmoetingsdag voor hoogbegaafde kinderen. Deze dag wordt 
begeleid door twee specialisten. 

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de visie van Koningshaven staat kindgericht werken centraal. We willen graag zo goed mogelijk 
aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van al onze leerlingen. We richten ons daarbij 
op een zo goed mogelijke basisondersteuning. De groepen zijn klein en er is in elke bouw 
ondersteuning aanwezig, waardoor we veel ondersteuningsvragen binnen de groep op kunnen 
vangen. Komende jaren gaan we werken aan een transitie richting Montessori onderwijs. De huidige 
visie van kindgericht werken sluit erg goed aan bij de visie van Montessori onderwijs. Door alle 
leerlingen goed te volgen in hun ontwikkeling en instructies in kleine groepen vorm te geven willen we 
nog beter aansluiten bij ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. 

Bij ondersteuningsvragen die niet binnen de groep opgevangen kan worden zal het OBT 
(onderwijsbegeleidingsteam) betrokken worden. Zij zullen, eventueel in overleg met SMW en GGD, 
een goede aanpak voor het kind bepalen. Dit alles gaat natuurlijk in overleg met ouders. 
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Bij hulpvragen op dit gebied kunnen wij ondersteuning inschakelen van het BOT (Bovenschools 
OndersteuningsTeam)

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Combinatiefunctionaris 

Alle groepen krijgen beweegaanbod van de combinatiefunctionaris. Hierbij wordt ook de motorische 
ontwikkeling gevolgd en in beeld gebracht m.b.v. Beweegbaas.

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

Op basisschool Koningshaven werken we volgens de Kanjermethode.

Er is een anti-pestprotocol, dit is onderdeel van het sociaal veiligheidsprotocol. Dit is via de site 
toegankelijk voor alle ouders.

Om ouders te betrekken bij de Kanjermethode organiseren wij open lessen.

Sociale en fysieke veiligheid

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

Twee keer per jaar nemen we de vragenlijsten van KanVAS af. Dit betreft een leerkrachtvragenlijst, 
vanaf de twee helft van groep 4 betreft het ook een leerlingvragenlijst. Naar aanleiding van de 
vragenlijsten wordt in kaart gebracht hoe de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen is. In groep 5 t/m 
8 worden tevens één keer per jaar een sociale veiligheidslijst ingevuld door de leerlingen. 
Bij opvallendheden wordt in een kindgesprek met de leerling besproken hoe hij/zij de vragen in de 
vragenlijst geïnterpreteerd heeft en hoe de sociale veiligheid ervaren wordt. Tevens wordt er een 
gesprek met ouders gevoerd om opvallendheden te bespreken. Waar nodig worden interventies 
ingezet om de sociale veiligheid van de leerling te vergroten. 
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Behalve de sociale veiligheid, vinden we natuurlijk ook de fysieke veiligheid van alle kinderen 
belangrijk. We houden ons op school aan de voorschriften van de Arbo. Eens per vier jaar maken we een 
risicoanalyse (RI&E) waar een actie verbeterplan uit voortkomt. Daarnaast is er met regelmaat een 
ontruimingsoefening in samenwerking met de kinderopvang. Er zijn binnen de school voldoende 
professionals opgeleid als BHV (bedrijfshulpverlener)

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Friskus jennifer.friskus@xpectprimair.nl

-
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Ouders zijn onmisbaar in de school. De opvoeding van de kinderen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Door korte lijntjes met elkaar te hebben kunnen ouders en school elkaar 
versterken in de ontwikkeling van kinderen. Naast het contact dat ouders hebben over hun eigen kind, 
zijn ouders ook nauw betrokken binnen de organisatie van de school. Zo zijn er ouders actief binnen de 
medezeggenschapsraad (MR), ouderraad (OR) en klankbordgroep.

Medezeggenschapsraad
De schoolleiding is bij heel wat belangrijke beslissingen verplicht eerst de ouders en het personeel te 
raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR), zoals staat vastgesteld in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
De MR praat mee over onderwerpen zoals het schoolplan, het schoolreglement, de begroting, de 
formatie en het jaarrooster. Ook heel praktische zaken zoals het onderhoud van het schoolgebouw 
worden in de MR besproken. Er zijn beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven, of waarvoor 
instemming van de MR vereist is, of waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 
De MR is het orgaan waarin je als ouder en leerkracht daadwerkelijk meepraat over en invloed hebt op 
de wijze waarop de school bestuurd wordt.

Op basisschool Koningshaven bestaat de MR uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden. totaal 4 personen. 
Een ouderlid heeft een zittingstermijn van 3 jaar en kan daarna voor nog één termijn herkozen worden. 
Bij het verstrijken van de zittings- termijn worden ouders via de digitale nieuwsbrief opgeroepen zich 
kandidaat te stellen. Bij meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden. 

De MR vergadert 8 keer per jaar, op verzoek kunt u als ouder bij de vergadering aanwezig zijn als 
toehoorder (zie data in de schoolkalender). Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden schooloverstijgende zaken besproken zoals 
personeelsbeleid en het meerjaren formatiebeleid op bestuursniveau. Elke school binnen Xpect Primair 
heeft in de GMR een afvaardiging in de vorm van één ouder- en één personeelslid.

Ouderraad (OR)
Op basisschool Koningshaven is een ouderraad actief. Vijf zeer betrokken ouders hebben hierin zitting. 
Zij ondersteunen het team met allerlei niet-klassikaal gebonden activiteiten, zoals het vieren van 
sinterklaas, kerst, carnaval e.d., schoolreisjes, sportdagen, afscheidsavond groep 8. Alle ouders geven 
jaarlijks een bedrag per kind om deze activiteiten te bekostigen en om extra schoolmaterialen aan te 
schaffen. De taken voor het organiseren van de activiteiten worden onder de leden van de ouderraad 
verdeeld. Waar nodig wordt extra ouderhulp gevraagd. De ouderraad komt ongeveer acht keer per jaar 
bij elkaar om met elkaar te vergaderen en elkaar te ontmoeten. 

U kunt contact opnemen met de ouderraad via e-mail: ouderraad.koningshaven@xpectprimair.nl of 
spreek leden van de ouderraad rechtstreeks aan op school.

Klankbordgroep
Wij vinden als school de mening van ouders belangrijk, we hebben daarom al enkele jaren een 
klankbordgroep. De klankbordgroep is een groep betrokken ouders waar wij als school mee in gesprek 
gaan over diverse onderwerpen. Op die manier kunnen wij peilen hoe de mening van ouders is, maar 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op 
onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten bespreken of om een klacht in te 
dienen. Samen streven we naar een goede oplossing en komen we er niet uit, dan bespreken we wie 
ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen.
Wanneer u een klacht heeft omtrent het functioneren en welbevinden van uw kind in de klas, dan 
bespreekt u dit op de eerste plaats met de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan legt u 
het probleem voor aan de directie. Dit geldt ook wanneer u opmerkingen heeft over het functioneren 
van een leerkracht. 
Wettelijk is geregeld dat u ook m.b.t. klachten contact op kunt nemen met de vertrouwenspersonen 
van onze school (Juf Jennifer).

Actuele informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op www.xpectprimair.nl/praktisch

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Nieuwsbrief.
Ouders worden middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht over belangrijke zaken binnen de 
school. Deze nieuwsbrief wordt via de app en mail naar ouders gestuurd. 

Basisschool-app.
De school beschikt over een basisschool-app. Binnen deze app kan de leerkracht informatie over de 
groep delen met ouders. Ook kunnen er foto's in de app gedeeld worden. 
Ouders geven ziekmeldingen en verlofaanvragen door via de app. 

Overige informatie.
Bij urgente zaken zal telefonisch contact met ouders opgenomen worden. Waar nodig worden ouders 
uitgenodigd voor een persoonlijke gesprek. 

ouders dragen ook vaak goede ideeën aan waar wij als school iets mee kunnen. Win-win dus!

Voor ouders met kinderen onder de 6 jaar worden er in samenwerking met Contour de Twern Meet and 
Play en koffiemomenten momenten georganiseerd. Hier mogen ouders en kinderen vrijblijvend aan 
deelnemen. 

16



Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50

Daarvan bekostigen we:

• Alle vieringen

• Sportactiviteiten

• Kerst

• Sinterklaas

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

Voor het schoolkamp vragen wij een aanvullende ouderbijdrage van €57,50.

Eénmaal per twee jaar wordt door de ouderraad een schoolreis georganiseerd; hiervoor wordt ook een 
bijdrage van ouders gevraagd. De bijdrage is afhankelijk van de bestemming van de schoolreis en wordt 
in het betreffende jaar vastgesteld.

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: 

Ook kunnen ouders ingezet worden bij:

• Computergebruik in vrijwel alle groepen
• Technisch lezen in kleine groepjes
• Bibliotheekbezoek
• Museumbezoek
• Knutselactiviteiten
• Activiteiten vanuit de ouderraad
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Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen 
we ook niet.

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen bij het betalen van het 
schoolreisje of schoolkamp. Ook voor zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles, 
voor kinderen van 4 – 18 jaar, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. Op de website van 
Stichting Leergeld ziet u of u in aanmerking kunt komen voor hulp. 
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als een leerling ziek is verzoeken wij ouders om dit voor 8.30 uur door te geven. Dit kan telefonisch of 
middels de Basisschool App. 

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.
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Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Als ouders gebruik willen maken van een verlofregeling kunnen ze verlofaanvragen middels de 
Basisschool App. Het is belangrijk dat de uitnodigingskaart meegestuurd wordt. 
Andere vragen om verlof worden indien noodzakelijk of gewenst voorgelegd aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg. Is de directie van mening dat een leerling op school 
ongeoorloofd verzuimt (of er is twijfel) dan wordt dit gemeld bij de beëdigde leerplichtambtenaar. 
Directies van scholen zijn hiertoe wettelijk verplicht. 

Voor het toelatingsbeleid van Xpect Primair verwijzen wij u naar de site: www.xpectprimair.nl

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Informatie van het bevoegd gezag Xpect Primair

Gegevens schoolbestuur 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Xpect Primair. Xpect Primair bestuurt in Tilburg 25 
basisscholen waar dagelijks ruim 7600 leerlingen onderwijs volgen. De stichting telt ruim 750 
werknemers. Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website www.xpectprimair.nl De 
bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen. Het Bestuursbureau is gehuisvest aan de 
J. Asselbergsweg 38 te Tilburg. 

Contactgegevens: Stichting Xpect Primair 

Postbus 6028 5002 AA Tilburg 

T: 013 – 4648230 

E: bestuur@xpectprimair.nl 

W: www.xpectprimair.nl  

Gezamenlijk afspraken en regelingen 

Voor onderstaande praktische onderwerpen en regelingen zijn binnen de stichting afspraken gemaakt 
die gelden voor alle scholen van Xpect Primair. Actuele informatie over deze onderwerpen vindt u op de 
website van de stichting www.xpectprimair.nl Op aanvraag is een papieren versie van onderstaande 
documenten te verkrijgen bij de directie van de school. 

• pesten 
• informatieplicht aan gescheiden ouders, verzorgers 
• leerplicht en verlof  
• toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 
• seksueel misbruik 
• medisch handelen 
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• kledingvoorschriften 
• dyslexie 
• beleid sponsoring 
• privacy beleid 
• klachtenregeling

Onze externe Vertrouwenspersonen zijn 

• Mevr. J. De Fretes Tel: 06-21293342 of 06-52857571 
• Dhr. H. Werger Tel: 06-48101109 

Privacy, hoe we omgaan met persoonsgegevens 

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het Informatiebeveiliging en 
Privacybeleid (IBP) van het schoolbestuur, waaronder het privacyreglement, is beschreven hoe de 
school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. De GMR heeft 
ingestemd met het IBP. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders 
bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel 
gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit 
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de 
gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met 
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die 
inlogt. 

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De 
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. De 
afspraken hierover worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk daarbij 
aan de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van onderwijs. Als voor de uitwisseling geen 
wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te 
mogen uitwisselen. 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto-en 
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media 
door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar 
maken via een mail aan de schoolleiding. 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s 
binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te 
delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit 
kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en hier 
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binnen een maand op reageren. Meestal kunnen wij vragen binnen een maand beantwoorden, wanneer 
dat niet lukt, krijgt u hiervan binnen een maand bericht. 

Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming, dhr. mr. M. van Diggele, willen 
stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl.   
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5.1 Tussentijdse toetsen

Opbrengst gericht werken.

Op basisschool Koningshaven werken we opbrengst gericht. Dit betekent dat we toetsresultaten 
evalueren en bekijken of de leerlingen naar verwachting gescoord hebben. Als dat niet het geval is 
wordt gekeken naar mogelijke oorzaken waardoor de leerlingen onvoldoende groei heeft laten zien. 
Hierbij wordt gekeken naar de totale leerling, niet alleen naar zijn of haar toetsresultaten. Daarna wordt 
gekeken of en welke interventies nodig zijn voor een leerling of een groepje leerlingen. 
De interventies die worden ingezet, worden na een nieuwe periode geëvalueerd en bijgesteld waar 
nodig. 

De resultaten van de leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team. Het gehele 
team wordt daarom ook betrokken bij het evalueren van toetsgegevens, gezamenlijk wordt gekeken 
naar welke interventies ingezet kunnen worden. 

Na een meting van de Cito toetsen wordt op leerlingniveau, op groepsniveau, op bouwniveau en op 
schoolniveau naar de gegeven gekeken. 

Op leerling- en groepsniveau is de leerkracht verantwoordelijk voor de evaluatie. De evaluatie wordt 
met de intern begeleider besproken en in overleg worden interventies ingezet waar nodig. 

Op bouwniveau zijn de leerkrachten uit de bouw verantwoordelijk, de intern begeleider zorgt hierbij 
voor de helicopterview. Tijdens de groepsbesprekingen worden de resultaten per bouw besproken. 
Hierbij wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen in de gegevens. Per bouw wordt gekeken 
welke interventies nodig zijn, deze interventies kunnen groepsoverstijgend worden ingezet waar dit 
gewenst is. 

Op schoolniveau zijn de intern begeleiders en directie verantwoordelijk voor de evaluatie van de 
gegevens. Tijdens de schoolanalyse wordt gekeken naar de resultaten van de hele school. Hierbij wordt 
goed gekeken naar de schoolnorm, ook wordt gekeken of er een trend zichtbaar is. Omdat de evaluatie 
op schoolniveau een goed beeld geeft van de gegevens over de gehele school, wordt deze analyse 
gedeeld met alle teamleden. 

Het doel van het opbrengst gericht werken is om in beeld te hebben wat werkt en waar nog iets meer 
nodig is. Wij willen leerlingen niet afrekenen op hun resultaten. De focus ligt daarom op de 
vaardigheidsscore van een leerling. Aan deze score kunnen wij zien of een leerling in een bepaalde 
periode voldoende groei heeft laten zien. Deze groei kan elke leerling op hun eigen niveau laten zien. 
Als een leerling onvoldoende groei heeft laten zien zal gekeken worden naar interventies die ingezet 
kunnen worden om de groei te vergroten. Om goed te kunnen bepalen welke interventies nodig zijn, 
wordt naast de resultaten ook goed gekeken naar het welbevinden van de leerling. Om goed tot leren 
te komen is het belangrijk dat leerlingen goed in hun vel zitten. Interventies kunnen dus ook op dat 
gebied ingezet worden. 

Op weg naar een portfolio 
In onze manier waarop we de ontwikkeling communiceren met de kinderen en de ouders gaan we 

5 Ontwikkeling en resultaten
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zoeken naar een alternatief voor het rapport. De huidige rapporten met cijfers sluiten onvoldoende aan 
bij het in beeld brengen van de ontwikkeling van de kinderen. We zoeken naar een manier waarop we 
resultaten op toetsen kunnen gebruiken als input om van te leren. 
Ook willen we kinderen vanuit eigenaarschap bewijsmateriaal laten leveren dat ze bepaalde doelen 
hebben behaald. We willen een portfolio ontwikkelen waardoor we zicht krijgen op de ontwikkeling van 
de kinderen en waarmee de kinderen samen met de ouders en de leerkrachten hieraan een bijdrage 
kunnen leveren. 
Het volgen van de ontwikkeling is niet weg te zetten in punten, wel in doelen en bewijzen van de doelen 
die bereikt worden. Dit portfolio kunnen de leerlingen ook meenemen naar het voortgezet onderwijs.
In ons portfolio willen we zowel de groei op de cognitieve vakken in beeld brengen en ook de 
persoonlijke groei die kinderen doormaken: wie ben ik, wie ben ik naar de anderen en wie ben ik in de 
maatschappij. 

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
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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 
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)

Basisschool Koningshaven
94,1%

92,9%

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)

Basisschool Koningshaven
44,7%

51,0%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (39,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Overgang PO-VO 
Op basisschool Koningshaven willen we onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de stap naar 
het Voortgezet Onderwijs (VO). We doen dit vanuit onze visie door de kinderen meer autonomie en 
eigenaarschap te geven. Zo vergroten we de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van onze 
kinderen. Daarnaast werken we aan het versterken van de executieve functies, waardoor ze beter 
kunnen plannen, taakgerichter zijn. Dit wordt onder andere gedaan door te leren plannen van huiswerk 
en het leren gebruiken van een agenda. Op deze manier kunnen onze kinderen een goede start maken 
op het VO. 

Naast voorbereiden op de overstap naar het VO, willen we onze kinderen natuurlijk ook voor bereiden 
op hun plek in de maatschappij. We werken van jongs af aan met de kinderen aan hun 
persoonlijkheidsvorming met als doel de kinderen zich laten ontwikkelen tot bewuste, zelfstandige en 
zelfzekere burgers. Kinderen leren wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en wat hun talenten zijn, zodat 
ze van daaruit een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

In groep 7 krijgen onze kinderen een voorlopig schooladvies. Deze adviezen worden in overleg met de 
leerkracht van de vorige groep, de eigen leerkracht en het OBT bepaald. Hierin worden toetsresultaten 
en observaties van voorgaande jaren meegenomen, ook wordt gekeken naar de werkhouding en 
motivatie van de leerlingen. Voor een zo compleet mogelijk beeld wordt de ADIT, een onafhankelijke 
intelligentie onderzoek afgenomen. De resultaten hiervan worden meegenomen in het bepalen van het 
advies. De ADIT sluit goed aan bij de afname van Route 8 in groep 8. Het advies wordt toegelicht in een 
persoonlijk gesprek met kind en ouders. 

In groep 8 krijgen de leerlingen hun definitieve advies. Dit wordt heel zorgvuldig vastgesteld in een 
overleg met de leerkracht van het vorige schooljaar, de eigen leerkracht, IB-er en directeur. 
Bij het vaststellen van het advies worden de volgende zaken meegenomen: observaties van de 
leerkracht, werkhouding en motivatie, de prognoses in het leerlingvolgsysteem van Cito en daarnaast 
kan gebruik gemaakt worden van een onafhankelijk capaciteitenonderzoek. Op deze manier hebben 
we een compleet beeld van de leerling en kan een zorgvuldig afgewogen advies gegeven worden. Het 
advies van de school is leidend en bindend. 

Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets. Onze school heeft gekozen voor 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022?

Schooladvies Percentage leerlingen

onbekend 100,0%

Route 8. Dit is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de kinderen meet. Adaptief 
betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. De toets geeft een advies voor een 
schoolniveau. Wanneer het advies van Route 8 hoger is dan het advies van de school, dan mogen we 
het advies heroverwegen en naar boven bijstellen. Een advies naar beneden bijstellen mag niet. 

Aan de hand van het schooladvies, maken ouders en leerlingen een keuze voor een school, daar melden 
ze zich in maart aan. De leerkracht vult voor elke leerling een Onderwijskundig Rapport in, dat naar de 
nieuwe school gaat. Ouders worden altijd van tevoren op de hoogte gebracht van de inhoud hiervan. 
Daarnaast vindt er ook voor elke leerling een “warme overdracht” plaats, hierin wordt vooral besproken 
wie het kind is en wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn. Zo zorgen we ervoor dat alle leerlingen 
op een goede manier worden overgedragen en een goede start kunnen maken. 

We streven ernaar onze leerlingen ook in het VO te blijven volgen, zodat we onze schooladviezen en 
wijze van advisering kunnen evalueren. Om de overgang tussen het PO en het VO te verbeteren worden 
er in de regio Tilburg afspraken gemaakt om nog meer samen te werken en de kennis van elkaars 
werkwijze te vergroten. Onze ambitie is om deze samenwerking ook op onze school concreet vorm te 
geven, door leerkrachten een bezoek te laten brengen op het VO en ook onze deuren open te zetten 
voor docenten van het VO. 

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.

Wij hebben respect voor elkaar

Wij geven het goede voorbeeldWij zijn te vertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Basisschool Koningshaven is een Kanjerschool. Alle leerkrachten zijn geschoold in de Kanjeraanpak, er 
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zijn kanjercoördinatoren en er is een coördinator sociale veiligheid. Het veiligheidsbeleid van de school 
is gestoeld op de uitgangspunten van deze methode: wij zijn te vertrouwen, wij geven het goede 
voorbeeld en wij hebben respect voor elkaar. Het is voor alle partijen: kinderen, ouders en leerkrachten 
duidelijk wat er verwacht wordt aan gedrag naar elkaar en hoe er gehandeld wordt als daaraan niet 
voldaan wordt. De school helpt kinderen om dit gedrag vanuit vertrouwen en voorbeelden te leren. 

In alle groepen wordt wekelijks aan sociaal-emotionele doelen gewerkt vanuit de Kanjermethodiek. 
Kinderen leren hierdoor zichzelf, hun eigen handelen en hun handelen naar anderen goed begrijpen. In 
onze onderlinge contacten als team en als team met de ouders streven we ernaar om eveneens de 
waarden en normen die we vanuit de kanjermethodiek hanteren vorm te geven. We stralen een 
professionele cultuur uit met open communicatie, gevoel van veiligheid en vertrouwen in elkaar. Wij 
geven het goede voorbeeld voor de kinderen en de ouders.

Het online KanVAS-systeem wordt gebruikt om de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen te volgen. 

Twee keer per jaar worden de KanVas lijsten ingevuld. De leerkrachten vullen de lijsten in, vanaf de 
tweede helft van groep 4 vullen ook de leerlingen een vragenlijst in. 

Na het invullen van de vragenlijst wordt door de leerkrachten bekeken welke leerlingen opvallen. Met 
deze leerlingen wordt een kindgesprek gevoerd waarin gecheckt wordt of de leerlingen de vragen goed 
hebben bekeken en of zij hun antwoorden kunnen toelichten. Ook wordt er een gesprek met de ouders 
gevoerd over de bevindingen uit de vragenlijsten. In overleg met de intern begeleiders en/of Kanjer 
coördinatoren wordt gekeken of er een interventie gewenst is.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderstad en ProKidZ, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Op dit moment zijn er niet voldoende ouders die gebruik willen maken van voorschoolse opvang. 
Mochten ouders behoefte hebben in voorschoolse opvang wordt in overleg gekeken naar de 
mogelijkheden. 

Voor opvang na school (BSO) zijn verschillende mogelijkheden. Op dinsdag en donderdag is er tot 18.30 
uur BSO van Kinderstad op locatie Koningshaven. Op andere dagen kan er gebruik worden gemaakt 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Tweede Paasdag 10 april

Hemelvaart 18 & 19 mei

Tweede Pinksterdag 29 mei

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 18 februari 2023 26 februari 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 15 juli 2023 27 augustus 2023

van BSO bij Pro-kidz, de Sport BSO of Urban BSO van Kinderstad. 

De tijden waarin naschoolse opvang mogelijk is kan per organisatie verschillen, hierover kunt u contact 
opnemen met de organisatie die de opvang verzorgd. 
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