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Voorwoord 

De Gaspard de Coligny is een christelijke basisschool in Baarn en een begrip in het dorp. De 

school staat al meer dan 30 jaar bekend om het prettige pedagogische klimaat en daar zijn 

wij trots op.  

De school heeft al jaren een stabiel aantal leerlingen en 9 groepen van rond de 21 

leerlingen. Dit betekent dat wij alle leerlingen bij naam kennen waardoor de school voor 

onze leerlingen een veilige en overzichtelijke plek is om te ontdekken en groeien. 

Op onze school hechten wij net als heel veel andere scholen veel waarde aan veiligheid, 

respect, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid. Daarnaast 

heeft de Gaspard op drie niveaus kernwaarden die aangeven wat wij belangrijk vinden en 

nastreven in ons onderwijs. Op leerlingniveau gaat het om autonomie, betrokkenheid en 

ondernemend. Daarnaast willen we bekend staan om onze betrouwbaarheid en de 

uitdaging die wij bieden.  

Naast sterk reken- taal- en leesonderwijs bieden wij de leerlingen binnen de ateliers ook 

creatieve en technische vaardigheden aan, krijgen zij muziek onderwijs van een 

vakleerkracht en leren zij plannen en organiseren. Onze school bruist van de talenten en 

het enthousiasme! Niet alleen voor kinderen die cognitief talentvol zijn, maar ook voor 

leerlingen die op andere gebieden talenten bezitten, hebben wij oog. Dit schooljaar gaan 

wij ons verdiepen in de meervoudige intelligenties om leerlingen uit te dagen op een 

andere manier hun leerdoelen te behalen. Kortom, bij ons op school leert uw kind meer dan 

de basis! 

Binnen de school bevindt zich een peuterspeelzaal en kinderopvang waar we mee 

samenwerken. Zo werken we aan een doorgaande lijn van peuter tot tiener.  

We vinden het belangrijk om met ouders samen op te trekken. Daarom besteden we veel 

tijd aan de ontmoeting. Misschien wilt u na het lezen van de schoolgids eens binnenkijken 

omdat u een school zoekt voor uw kind. Als u belt of mailt maken we graag een afspraak, 

zodat u de sfeer kunt ervaren. We vertellen u graag meer over ons onderwijs. 

U bent van harte welkom! 

 

Dorothea Novak, directeur 

 

vanaf januari 2021 

Annemiek van Benthem 

directeur a.i. 



 

1 Over de school 

1.1 Algemene gegevens 

 

Contactgegevens 

PCBS Gaspard de Coligny 

De Oude Werf 5 A 

3741CS Baarn 

0355426470 

http://www.gasparddc.nl 

directie@gasparddc.nl 

 

Schoolbestuur 

St. Protestants-Christelijk Basisonderwijs Baarn-

Soest 

Aantal scholen: 10 

Aantal leerlingen: 2.155 

http://www.pcbobaarnsoest.nl 
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Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband  De Eem. 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 
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1.2 Missie en visie 

Kenmerken van de school 

 

 

 

Missie en visie 
 
Groei 

Wat is er mooier dan een kind dat volledig tot zijn of haar recht komt? Als school willen we 
heel graag het potentieel van uw kind herkennen en dat potentieel tot bloei laten komen. 
Niet alleen op cognitief vlak, maar ook sociaal-emotioneel. 
 

180 

Betrokkenheid Ondernemen 

Onderzoekend leren 

Autonomie Leren leren 

mailto:directie@gasparddc.nl
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Veilig 

Groeien is alleen maar mogelijk als je je veilig voelt. Als je weet: op deze plek kan ik mezelf 
zijn. Ik mag fouten maken. Ik hoef niet overal perfect in te zijn. We doen er dus alles aan om 
uw kind een veilige plek te bieden. We zetten in op de cultuur in de klas, het contact met de 
leerkracht en een prettige sfeer. 
 
Samen 

Een veilige sfeer ontstaat vanuit een gezond ‘samen’. We leven samen en we leren samen. 
Niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten en de ouders. We dragen allemaal bij aan 
de school en iedereen heeft zijn of haar eigen plek. 
 
Eigen 

In dat ‘samen’ ontstaat er ook ruimte voor ‘eigen’. Je mag jezelf zijn en bent uniek. Op 
school leer je samenwerken, maar je leert ook om verantwoordelijk te worden voor je eigen 
leerproces. De leerkrachten helpen je in je ontwikkeling, zodat je steeds meer een stukje 
zelfstandiger kunt leven. 
 
Creatief 

Zelfstandig leren en leven gaat alleen als je in oplossingen kunt denken. Als je hebt geleerd 
om een  ‘probleem’ op te lossen. Dat vraagt creativiteit. Op onze school willen we kinderen 
geen hapklaar onderwijs aanbieden, maar uw kind uitdagen om zijn of haar creativiteit te 
ontdekken en in te zetten.  
 
We hopen dat onze school een plek is waar kinderen al deze kernwoorden beleven, maar ze 
zijn net zo belangrijk voor leerkrachten en ouders. Leerkrachten moeten zich ook gezien 
weten en ouders moeten zich gehoord voelen. We willen samen het belang van uw kind 
voorop zetten en daarin respecteren we 
elkaars eigenheid. Onze kernwoorden vormen samen ons motto: Samen spelen, samen 

leren, samen 
 
Growth Mindset 

Onze school is een groeischool. Dit houdt in dat wij de leren en ontwikkelen vanuit een 

growth mindset. Vanuit een growth minset naar de wereld en jezelf kijken betekent altijd 

de mogelijkheden zien voor een gelukkig en betekenisvol leven. Mensen met een growth 

mindset laten zich niet weerhouden door tegenslag of moeilijkheden, maar hebben geleerd 

om te denken in oplossingen. Zij kennen hun beperkingen maar weten ook hoe hun 

talenten en gaven uiteindelijk de doorslag geven voor wat je kunt bereiken.  

Het is onze missie om jonge kinderen al vroeg te helpen ontdekken deze growth mindset te 

ontwikkelen zodat zij straks als volwassenen weten dat dat uitdagingen aangaan je beter 

maakt; dat leren van fouten de beste manier is om te groeien; dat feedback en kritiek je 

ondersteunen bij het leren; dat oefenen vanuit goede strategieën je steeds beter leren 

worden in wat je doet en dat je vragen stellen je helpen de ander te leren kennen en 

begrijpen en nieuwe werelden doet ontdekken. 

Leren moet je ook leren en daar besteden wij op school veel aandacht aan! Leren hoe je 

moet rekenen, lezen, plannen, samenwerken, afstemmen op de ander, rekening houden 

met elkaar en hoe je een prettig mens kunt zijn. Een prettig mens gunt de ander zijn succes 



 

en talenten en is blij met zijn eigen gaven. Bij ons op school mag je hierin oefenen, leren 

van wat er fout gaat en samen het succes vieren als het lukt! Zo leren wij samen de wereld 

van morgen vormgeven met oog voor elkaar!  

Identiteit 

De Gaspard de Coligny is een protestants christelijke school en die identiteit brengen we op 
verschillende manieren tot uitdrukking. Wij doen dit in de vorm van het gebed aan het 
begin en einde van de dag, gevolgd door een lied en/of een (bijbel)verhaal. 
Aan het begin van de week wordt een actueel thema geïntroduceerd vanuit de methode 
Kind op Maandag. Binnen het actuele thema geven wij de bijbelverhalen betekenis en 
inhoud voor de kinderen, maar het heeft ook betekenis voor ons eigen handelen. Daarnaast 
zijn er maandvieringen n.a.v. een thema uit Kind op Maandag. Een groep kinderen bereidt 
dit voor en ouders zijn altijd welkom om dit mee te vieren. Wij willen onze christelijke 
identiteit uitdragen in hoe wij met elkaar omgaan en hier een voorbeeld in zijn voor de 
kinderen, ouders, externen enz. Er zijn ook kinderen op school die een andere religie 
hebben. Het is leerzaam om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Door meer van elkaar 
te weten, begrijpen we elkaar beter. Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden 
aan andere religies, maar wij vieren alleen de christelijke feesten in de school. 
 
De school draagt de naam Gaspard de Coligny. Gaspard de Coligny was een Franse 
edelman die leefde in de 16e eeuw. Hij was leider van de Hugenoten die zich inzetten voor 
de kerkelijke reformatie. Daarnaast hebben de Hugenoten het onderwijs in Frankrijk sterk 
gepropageerd. De dochter van Gaspard, Louise, was de vierde echtgenote van Willem van 
Oranje. Waarschijnlijk zijn de genoemde kenmerken van betekenis geweest bij de keuze van 
een naam. 

 

Prioriteiten 
Onze kernwoorden vertellen u al veel. Hieronder noemen we onze prioriteiten voor 2019-
2020: 
onderwijs op maat vanuit betrokkenheid, aandacht voor taal/lezen en ouderbetrokkenheid. 
 
Onderwijs op maat vanuit betrokkenheid 

Vanaf het eerste moment dat uw kind op school komt, stelt de leerkracht zich de vraag: 
Hoe komt deze leerling tot leren? Wat heeft uw kind nodig om de lesstof te beheersen? Hoe 
wordt leren voor hem of haar leuker? Hoe zorgen wij er voor dat uw kind betrokken is bij de 
leerstof? We willen uw kind uitdagen en ook niet overvragen. We streven ernaar dat uw 
kind leert hoe het moet leren, hoe hij of zij ‘problemen’ zelfstandig kan oplossen en hoe uw 
kind onderzoekend zijn of haar eigen weg vindt. 
 
Taal/lezen 

Voor kinderen is het belangrijk om zich schriftelijk en mondeling goed uit te kunnen 
drukken. Een vaardigheid die erg belangrijk is. De kinderen in de onderbouw worden 
ondergedompeld in taal: spelen met letters, onzinwoorden verzinnen, rijmen, begrijpend 
luisteren, verhalen (na)vertellen, spelletjes die te maken hebben met het lezen enz. De 
leerkrachten volgen hier scholing voor om de hoeken en de lessen "taalrijk" te maken. Dit 



 

doen ze samen met leerkrachten van andere scholen: zo leren we van en met elkaar. In 
groep 3 wordt de geschreven taal belangrijker en gaat er een wereld open voor kinderen. 
Daarna is het belangrijk om taal te gebruiken in de breedste zin van het woord, maar dan 
moet je ook de spelling beheersen en begrijpen wat er staat. We willen de (taal- en 
lees)lessen graag betekenisvol aanbieden: kinderen kunnen bij de verwerking van thema's 
bijvoorbeeld posters maken, verhalen schrijven of vertellen, presentaties voorbereiden (in 
de eigen groep, maar soms ook in een andere groep). Bij al deze activiteiten is het van 
groot belang om de taal goed te beheersen. Zo dagen we kinderen uit om het geleerde ook 
te gebruiken. 
 
Ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid heeft alles te maken met ‘samen’. Als school willen wij u goed 
voorzien van informatie over de voortgang van uw kind en de gang van zaken binnen de 
school. Daarnaast willen we graag samen met u optrekken in de zorg rondom uw kind: we 
blijven graag in gesprek, horen graag uw mening en zorgen. Als ouder kunt u wellicht ook 
een mooie bijdrage leveren vanuit uw eigen expertise. 
Dat horen wij graag en hier maken wij dan ook graag gebruik van. En tot slot: om uw kind 
een prachtige basisschooltijd te bieden, organiseren wij veel extra activiteiten. Denk hierbij 
aan: feestelijke momenten in het jaar, bezoekjes aan theater of schooltuintjes, extra 
workshops en nog veel meer. We hopen dat u het leuk vindt en de tijd heeft om een keer 
mee te lopen naar het theater, een groepje kinderen te helpen met spelletjes op de 
sportdag of met de leerstof. 

 

  



 

2 Het onderwijs 

2.1 Organisatie van het onderwijs 

Groepen op school 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd 

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op 

niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten 

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 

In de groepen 1 en 2 worden de doelen veelal aangeboden binnen het spelend leren in de 

hoeken. Elke periode worden er vanuit hoeken taaldoelen, rekendoelen en doelen sociaal-

emotionele ontwikkeling aangeboden. Per dag is er daarnaast gerichte tijd voor het 

aanleren van letters en klanken, de woordenschat en het rijmen.  Dit gebeurt veelal in 

kleine groepjes.  

Ook het rekenen wordt dagelijks aangeboden in kleine groepen. Verder worden de doelen 

vooral bereikt binnen de themahoeken. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 
Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 

Lezen 
 

6 u 15 min 
 

5 u 15 min 
 

4 uur  
 

3 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  

Taal 
 

4 uur  
 

4 uur  
 

3 uur  
 

3 uur  
 

3 uur  
 

3 uur  

Rekenen/wiskunde 
 

5 uur  
 

5 uur  
 

6 uur  
 

6 uur  
 

6 uur  
 

6 uur  

Wereldoriëntatie 
 

30 min 
 

30 min 
    



 

Kunstzinnige en 

creatieve vorming  
2 uur  

 
2 uur  

 
2 uur  

 
2 uur  

 
2 uur  

 
2 uur  

Bewegingsonderwijs 
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  

Levensbeschouwing 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 
 

1 u 15 min 

Engelse taal 
   

45 min 
 

45 min 
 

45 min 
 

45 min 

sociaal emotioneel en 

sociale redzaamheid  
30 min 

 
30 min 

 
45 min 

 
45 min 

 
45 min 

 
45 min 

studiedvaardigheden 
 

30 min 
 

1 uur  
 

1 uur  
 

2 uur  
 

2 u 45 min 
 

2 u 45 min 

Schrijven 
 

1 u 15 min 
 

1 uur  
 

30 min 
 

30 min 
 

30 min 
 

30 min 

Spelling 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 
 

1 u 30 min 

Begrijpend lezen/WO 
  

30 min 
 

1 u 30 min 
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  

 

De uren zoals ze hierboven staan, zijn een indicatie. Veel vakken worden geïntegreerd 

aangeboden, wat betekent dat meerdere vakken in een thema aan bod komen.  

Sommige vakken worden in clusters aangeboden: bijvoorbeeld verkeer, drama of de 

kunstlessen vanuit het kunstmenu.   



 

 

Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

• Bibliotheek 

• Technieklokaal 

• Speellokaal 

• Twee natuurschoolpleinen en een Cruijff Court 

• Leerpleinen 

• Gemeenschappelijke ruimte voor voorstellingen en presentaties 

• BSO, peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf 

• Koffiecorner voor ouders en een keuken waar we kunnen koken met de kinderen 

2.2 Het team 

Het team van de Gaspard de Coligny is relatief jong. Doordat er veel jonge mensen zijn, 

komen ook de nieuwste inzichten vanuit de opleiding de school binnen en dat maakt ons 

onderwijs ook altijd boeiend. Daarnaast hebben wij veel studenten in de school, omdat wij 

het belangrijk vinden om onze toekomstige collega's op te leiden.  

Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 



 

 

Bevordering van het   Muziek  Spel en 

beweging                                                                                                                                                             

taalgebruik   

 bewegingsonderwijs 

Verlof personeel 

Het komt wel eens voor dat een leerkracht afwezig is door ziekte of anderszins. Hoe lossen 

wij dat dan op? Bij verlof van een leerkracht vraagt de school altijd eerst een collega om te 

vervangen. Dit is voor de kinderen natuurlijk het meest ideaal, omdat de kinderen de 

leerkracht kennen. Wanneer dat niet lukt dan dienen wij een aanvraag in bij de invalpool, 

IPPON, waar wij bij aangesloten zijn. Het kan voorkomen dat IPPON geen invallers heeft. In 

dat geval kijken we of het mogelijk is een groep te verdelen over de andere groepen. Bij het 

nemen van de beslissing speelt natuurlijk mee of het gaat om een kortdurende maatregel, 

de omstandigheden in de andere groepen, de situatie in de school in de afgelopen periode 

etc. Het kan voorkomen dat uw kind naar huis wordt gestuurd. Dat proberen we natuurlijk 

zoveel mogelijk te vermijden, maar mocht het zich voordoen dan wordt u als ouder zo snel 

mogelijk op de hoogte gebracht via de ouderapp. 

 

2.3 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. 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de 

peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school. We gebruiken daarbij 

Startblokken/Basisontwikkeling en Taallijn. 

In de peuterleeftijd is er voor kinderen uit anderstalige gezinnen een extra 

taalstimuleringsprogramma binnen de peuterspeelzaal.  Dit wordt bekostigd vanuit de 

gemeente. Wanneer uw kind doorstroomt naar onze basisschool, loopt dit aanbod door. 

Uw kind kan dan aangemeld worden voor de taalplusklas.  



 

Hiermee heeft uw kind recht op les na schooltijd met extra taalaanbod.  

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  

Het schoolplan beschrijft de doelen voor de komende periode waaraan we als team 

werken.  

Voor de periode 2020-2023 werken we aan de volgende doelen: 

• Onze basiskwaliteit is van hoog niveau  

• Er is een professionele schoolcultuur  

• De leerlingen verlaten de school met een sterke taalbasis 

• De kern van ons onderwijs is het leren van leerlingen vanuit intrinsieke motivatie en 

verantwoordelijkheid 

Er zijn ontwikkelgroepen ingesteld die zich bezighouden met een van de vier ambities en de 

ontwikkeling hiervan monitoren. De stuurgroep bewaakt de kwaliteit van de ontwikkeling 

en zorgt dat er per periode (5 per jaar) is vastgesteld wat de concrete doelen zijn. Op de 

studiedagen die ook in elke periode gepland worden, ontwikkelen we kennis op een van de 

ambities en wisselen we uit. De stuurgroep en de directie bewaken de planning. Per 

periode leggen we vast welke doelen zijn behaald en wat het resultaat is. Op basis daarvan 

werken we aan de volgende periodedoelen. De resultaten van de leerlingen nemen we 

hierin mee. De zelfevaluatie en de collegiale consultatie die hierop volgt, helpt ons op koers 

te blijven.  

Op bestuursniveau werken we aan vergelijkbare doelen zodat er een duidelijke verbinding 

is met het bestuurlijk Koersplan en ons schoolplan. De expertise doen we op in de 

ontwikkelgroepen waar we ook direct ontwikkelen. Dit schooljaar hebben we ook een PLG 

waar de beide ontwikkelgroepen uitwisselen en verbinden. Het is ons streven om gedeeld 

leiderschap vorm te geven. Ouders zijn betrokken vanuit de klankbordgroep. Zij geven 

gevraagd en ongevraagd advies over onze koers.  

Een aantal leerkrachten volgt ook een individuele scholing of opleiding die passend is bij de 

ontwikkeling binnen de school.  

 

 



 

Wanneer leerlingen de doelen niet behalen 

Het kan voorkomen dat leerlingen moeite hebben met het behalen van de leerdoelen van 

het leerjaar.  

In het zorgplan staat beschreven welke mogelijkheden we hebben als school dan hebben. 

Binnen de Gaspard hebben we het beleid dat leerlingen in groep 3 - 7 in principe niet 

doubleren tenzij er aantoonbare redenen zijn dat een jaar herhalen ervoor zorgt dat de 

doelen alsnog behaald worden. Daarnaast moet er dan ook sprake van zijn dat uw kind in 

een volgend leerjaar niet opnieuw de doelen niet behalen kan. Doubleren kan daarom 

alleen incidenteel bij leerlingen die door bijzondere omstandigheden grote delen van het 

onderwijs hebben moeten missen, die van een andere school komen en daar te laat in het 

begeleidingsproces zijn gekomen of omdat zij als zij-instromer uit het buitenland moeite 

hebben met de taal.  

In alle andere gevallen passen we waar nodig het onderwijsaanbod en de doelen aan om uw 

kind toch gewoon met succes de basisschool te laten doorlopen. U wordt hiervan op de 

hoogte gesteld en het plan wordt met u besproken. 

Bij kleuters die de einddoelen groep 2 niet behalen in twee jaar, spreken we niet van 

doubleren of zittenblijven maar van kleuterverlenging. Bij kleuters is bekend dat zij op een 

verschillend tempo rijpen en ontwikkelen en een kleuterverlenging kan in een aantal 

gevallen voorkomen dat een leerling in de leerjaren erna alsnog de doelen niet behaalt. 

Kleuterverlenging heeft alleen zin wanneer we de inschatting kunnen maken dat het kind 

na de verlenging steviger start met het formele leren in groep 3 en dat niet verlengen de 

leerling minder kansen geeft om in de rest van de basisschoolperiode wel de einddoelen 

van het leerjaar te halen.  

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. 

Wij besteden extra aandacht aan leerlingen met leesproblematiek in de onder- en 

middenbouw. Daarnaast kunnen wij voor leerlingen die buiten de basisondersteuning 

vallen arrangementen regelen. Hierdoor kunnen leerlingen met specifieke behoeften 

binnen onze school goed begeleid worden. De relatief kleine groepen zijn hierbij helpend. 



 

Voor ons is het niet belangrijk wat een kind heeft maar wat het kind nodig heeft. We 

proberen bij alle leerlingen de zelfredzaamheid te stimuleren. Leerlingen waarbij 

belemmerende factoren zich voordoen, hebben extra baat bij het zichzelf leren redden. Wij 

zullen de omgeving voor jonge kinderen passend maken en gaandeweg steeds minder 

totdat uw kind geleerd heeft zichzelf te redden. Bij ons op school kunnen kinderen hier 

rustig en begeleid mee oefenen en in groeien. Dat doen we ook graag met ouders samen.  

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen en onze visie uit te kunnen 

dragen ontkomen we er soms niet aan om de grens van onze mogelijkheden aan te geven. 

Dan lukt het ons niet om goed aan te sluiten bij wat uw kind nodig heeft. In dat geval 

bespreken we dit met u en zoeken we samen naar de geschikte plek.  

 

 

 

Specialisten op school 

De volgende specialisten zijn aanwezig op onze school: 

- gedragsspecialist 

- intern begeleider 

- ICT- specialist 

- Kunst- en cultuur specialist 

- specialist HB 

 

3.2 Veiligheid op school 

Anti-pestprogramma 
Wij bereiden kinderen voor op de hedendaagse maatschappij. Een maatschappij met 
verschillende 
waarden en normen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen deze verschillende waarden en 
normen 
kennen om elkaar zo beter te begrijpen. Om te voorkomen dat we reactief ingrijpen 
wanneer het 
misgaat, hebben wij als school bewust gekozen om een preventieve leerlijn omtrent pesten 
en sociale 
veiligheid aan te bieden. Wij gebruiken hiervoor diverse methodes zoals de sociaal 
emotionele 
methode "Leefstijl", de godsdienstmethode "Kind op Maandag" maar ook bespreken wij 
diverse 
thema's aan de hand van bijvoorbeeld het jeugdjournaal. Al deze thema's worden op het 
niveau van het 
kind aangeboden, een kleuter leeft immers in een andere belevingswereld dan een puber. 



 

In de eerste maanden van een schooljaar besteden we hier expliciet aandacht aan in alle 
groepen. Dit 
gaat ook vaak in de vorm van spelletjes met de groep die de sociale interactie bevorderen. 
Tot de 
herfstvakantie heeft dit hoge prioriteit, omdat een veilige, fijne werkomgeving helpt bij het 
tot stand 
komen van leren. En dat willen wij graag voor alle kinderen bewerkstelligen. 

 
Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een 
vragenlijst af via 
Viseon. Uitkomsten hiervan worden geanalyseerd en op basis daarvan worden lessen 
Leefstijl bewust aangeboden.  

 
Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Vosman, tevens gedragsspecialist en 

vertrouwenspersoon.  

U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via het mailadres: Marian@gasparddc.nl 

Tweede vertrouwenspersoon is mw. van Nieuwkasteel (Johanneke@gasparddc.nl)  

.  

4 Handige informatie voor ouders 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

Wij vinden het belangrijk om met ouders in contact en  verbinding te zijn. We weten uit 

onderzoek dat wanneer school en ouders goed samenwerken en elkaar steunen, dit het 

leren van kinderen ten goede komt. Om in verbinding te zijn is het nodig om elkaar te leren 

kennen. Daarom besteden wij veel aandacht aan de ontmoeting met ouders. Dat kan door 

's ochtends na het brengen samen koffie te drinken in de koffiecorner, het bezoeken van de 

ouderthema avonden, de gesprekken die wij drie keer per jaar inplannen of door samen een 

activiteit te ondernemen. Onze actieve ouderraad neemt hier graag het voortouw in! 

Wij vinden het ook belangrijk dat ouders meedenken over het beleid. Op onze school kan 

dat in de MR maar ook door deel te nemen aan de klankbordgroep. Deze adviseert de 

directie bij de uitgezette koers en vormt de groep waar de directeur ook dingen voor kan 

leggen. Zo bouwen we aan een gelijkwaardige relatie.  

Communicatie met ouders 
Eens per 14 dagen is er een nieuwsbrief, die digitaal verzonden wordt; 
Verder communiceren wij 
- via de website; 
- via de Parro-app;  



 

Via 
- startgesprekken aan het begin van het schooljaar: uw kind (of u) kan dan vertellen aan de 
leerkracht 
wat het nodig heeft om optimaal tot leren te komen; 
- informatie-inloopavond aan het begin van het schooljaar; 
- rapportgesprekken; 
- op uitnodiging van de leerkracht; 
- u kunt altijd een afspraak met de leerkracht maken na schooltijd. 

 

Klachtenregeling 

De klachtenregeling van onze school is op bestuursniveau vastgelegd. Het 

klachtenreglement is te lezen in de bijlage.  

Ouderinspraak 

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

• Ouderraad 

• Medezeggenschapsraad 

• Een klankbordgroep op thema 

Binnen de school is een zeer actieve en enthousiaste ouderraad actief. Samen met een vast 

teamlid, bereiden ze alle feesten en uitjes voor.  Hieronder vallen het organiseren van de 

kerst- en paasviering, het pleinfeest, de schoolbibliotheek op orde brengen en het 

schoolreis organiseren. Daarnaast zijn er ouders actief bij het lezen met middenbouw 

leerlingen, begeleiden van extra leesactiviteiten etc. Er zijn veel mogelijkheden om 

betrokken te zijn als ouder. 

 

 

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 € 50,00 

Daarvan bekostigen we: 



 

• Pasen en pleinfeest 

• sportactiviteiten 

• typecursus 

• Kerst 

• Sinterklaas 

 

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

Kamp in groep 8 (ongeveer 75 euro per jaar),  

Schoolreis in groep 1-7 (ongeveer 25 euro per jaar),  

We kunnen veel leuke activiteiten organiseren vanuit de ouderbijdrage. Is er nog geld over 

dan krijgen we als school ook altijd een budget om de klassen gezellig te maken, een set 

nieuwe leesboeken en dit jaar zelfs enkele tablets voor de onderbouw! 

 

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: 

Middels een berichtje via de absentie registratie in de ouderapp vóór 8.30 uur op de dag van 

het verzuim onder vermelding van de reden.  

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: 

Verlofaanvragen dienen schriftelijk bij de directeur te worden ingediend. Het formulier 

hiervoor is verkrijgbaar via de leerkracht of directeur. Bij de toekenning of afwijzing van het 

verlof worden de regels van de overheid gehanteerd. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/toezicht-leerplicht 



 

5 Ontwikkeling en resultaten 

5.1 Tussentijdse toetsen 

Wij meten de tussenresultaten met methodetoetsen en daarnaast twee keer per jaar met 

methode onafhankelijke toetsen. Bij de methodetoetsen kijken we heel gericht naar de 

aangeboden doelen en of die beheerst worden. Is dat niet zo dan wordt direct gecorrigeerd. 

De methode onafhankelijke toetsen meten de vaardigheden in het algemeen en of de 

leerlingen in staat zij de geleerde kennis ook toe te passen. Met deze toetsen kunnen we 

ook de mate van groei in beeld brengen.  

De methode onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar op schoolniveau 

geanalyseerd. Leerkrachten presenteren de resultaten van hun groep aan het team, 

bespreken de conclusies en stellen op basis hiervan een plan op voor de komende periode. 

Daarnaast hebben we binnen de stichting een zelfevaluatie met een andere school. 

Directies en IB van beide scholen bespreken met elkaar de resultaten en bevragen elkaar 

kritisch. Op deze manier blijven we kijken met een open blik.  

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 laten leerlingen 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. 

Onze school behaalt op de eindtoets groep 8 veelal een resultaat dat boven de norm ligt 

voor onze populatie. Dat betekent dat wij hoger score dan veel andere scholen met een 

vergelijkbare leerling populatie.  

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 

afgelopen jaren? 



 

 
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 

U ziet op deze pagina de resultaten van de CITO toetsen en de verwijzingen naar het 

voortgezet onderwijs.  

Wij zitten op of boven het landelijk gemiddelde met onze resultaten. Kinderen stromen uit 

naar alle vormen van voortgezet onderwijs.  

  

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

vmbo-k 

20,0% 
vmbo-(g)t 

28,0% 
havo 

28,0% 
havo / vwo            

8,0% 

vwo                       16,0% 

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 



 

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: 

 

 
 

Wij willen dat de kinderen onze school als een veilige plek ervaren en hen hier laten oefenen 

met hun rol in de maatschappij. Een plek waar je de verschillen en de overeenkomsten 

tussen mensen leert kennen. Hier leert ieder kind om zich staande te houden in de 

hedendaagse maatschappij. We leren kinderen samen te reflecteren en ook om kritisch te 

denken, een eigen mening te vormen en deze te kunnen onderbouwen. Door dat te doen 

vanuit een veilige sfeer krijgen kinderen inzicht in eigen gedrag en van de ander en helpt de 

growth mindset hen verantwoordelijkheid te nemen voor wat gedaan en gedacht wordt.  

Werkwijze Sociale opbrengsten 

Twee keer per jaar vullen de leerkrachten het instrument Viseon in en in de onderbouw de 

leerlijn sociaal-emotionele vorming. Op basis daarvan kijken zij welke onderdelen binnen 

de groep aandacht nodig hebben. Ook individuele kinderen worden in kaart gebracht. De 

uitkomsten hiervan gebruiken de leerkrachten om de volgende periode te werken aan de 

sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hiermee 

werken zij ook aan een prettig pedagogisch klimaat.   

 
Hoe werken wij verder aan de sociale competenties van kinderen? 
Wij hebben op de Gaspard regelmatig projecten en schoolbrede activiteiten waarbij zorg en 
aandacht 
voor elkaar geconcretiseerd wordt. Te denken valt aan: 
- burendag (uitnodigen bewoners van Lyvore); 
- zingen bij de overburen met kerst of bij andere gelegenheden (bij Lyvore); 

Autonomie Veiligheid 

Zelfreflectie 



 

- samen werken in de schooltuinen; 
- middels de methode "Leefstijl" onderwerpen bespreken en uitwerken; 
- samen projecten uitwerken; 
- aandacht voor elkaar (kinderen betrekken bij lief en leed in de groep); 
- kinderen bewust maken hoe ze met elkaar omgaan (bijvoorbeeld in spelvorm). 

 

 

 

6 Schooltijden en opvang 

In het schooljaar 2020-2021 onderzoeken we samen met andere scholen in Baarn, de 

ouders en de MR wat de meerwaarde is van een overgang naar vijf gelijke dagen model 

voor de kwaliteit van het onderwijs.  

6.1 Schooltijden 

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op 

school, één of meerdere middagen per week vrij). 

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op 
school, één 
of meerdere middagen per week vrij). 
 

 

Voorschoolse opvang  Schooltijd     Naschoolse opvang 
Maandag  07:30 - 08:30 08   08:30 - 14:45     14:45 - 18:30 
Dinsdag  07:30 - 08:30    08:30 - 14:45    14:45 - 18:30 
Woensdag  07:30 - 08:30    08:30 - 12:30     12:30 - 18:30 
Donderdag  07:30 - 08:30    08:30 - 14:45    14:45 - 18:30 
Vrijdag   07:30 - 08:30    08:30 - 14:45     14:45 - 18:30 

  

Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Tussenschoolse opvang 

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het 

team en ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Naschoolse opvang 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in en buiten het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 



 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.  

6.3 Vakantierooster 

Vakanties 2020-2021 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 01 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Paasweekend 02 april 2021 05 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 27 april 2021 

Meivakantie 03 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksterweekend 24 mei 2021 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

In onze school is een BSO aanwezig van Kind en Co. Voor opvang in de vakanties en voor- 

en na schooltijd kunt u met hen contact opnemen. 

 


