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Voorwoord
Heldere verwachtingen en communicatie tussen ouders en school zijn erg belangrijk.
Bij de ontwikkeling van een kind is de driehoek van ouders, school en kind heel belangrijk. Als een van
die schakels niet optimaal is, kan het ontwikkelen ook niet optimaal plaatsvinden. Daarom staat
ouderbetrokkenheid en oudercommunicatie bij ons op Het Kofschip hoog in het vaandel.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school.
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels
en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
We wensen u veel leesplezier. U bent van harte welkom om de inhoud van deze schoolgids te bespreken
met ons. Bel of mail gerust even met onze school.
Namens het team van Het Kofschip,
Maartje van den Heuvel
Directeur
Ouderkerk aan de Amstel, augustus 2021
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Katholieke Basisschool Het Kofschip
Turfstekerspad 1
1191GW Ouderkerk aan de Amstel
 020-496 33 05
 http://www.hetkofschip.nl
 info.hetkofschip@ogamstelland.nl
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Schoolbestuur
Onderwijsgroep Amstelland, stichting voor RK en PC basisonderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 4.398
 http://www.onderwijsgroepamstelland.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Maartje van den Heuvel

directie.hetkofschip@ogamstelland.nl

Directeur Maartje van den Heuvel is met zwangerschapsverlof t/m 23 januari 2022. Zij wordt
waargenomen door Marleen Sluijk (directeur Amstelschool) directie.amstelschool@ogamstelland.nl.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Amstelronde passend onderwijs.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

171

2020-2021

Het Kofschip heeft in schooljaar 2021-2022 net onder de 200 leerlingen. Wij hebben momenteel kleine
groepen van gemiddeld zo'n 24 leerlingen. Alleen groep 4 zit momenteel vol, voor die groep werken we
met een wachtlijst.
Ouders die kennis willen maken met Het Kofschip zijn van harte welkom contact op te nemen
om een afspraak te maken.
Dit kan via telefoonnummer 020-4963305 of via info.hetkofschip@ogamstelland.nl.
U kunt ook uw gegevens achterlaten via Rondleiding aanvragen.
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1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
transparantie en vertrouwen

onderwijs op maat

kleinschalig en betrokken

eigen verantwoordelijkheid

samen leren

Missie en visie
Onze missie: Worden wie je bent: met eigenaarschap de toekomst tegemoet!
Onze visie: Leerlingen werken ontdekkend vanuit intrinsieke motivatie en met gedeelde
verantwoordelijkheid om alles uit zichzelf te halen. Iedereen heeft een persoonlijk pakket aan kennis,
ervaringen en talenten. Wij willen zoveel mogelijk onderwijs op maat bieden en vanuit persoonlijke
leerdoelen werken. Digitalisering wordt daarbij als middel ingezet.
Leerkrachten hebben een professionele en onderzoekende houding en volgen de nieuwste
ontwikkelingen binnen ons vak. Deze ontwikkelingen worden afgewogen en naast ons schoolsysteem
gelegd. Zo zijn wij constant in beweging en in ontwikkeling.
Wij vinden een ‘open mindset’ belangrijk. Geen idee is te gek of onbespreekbaar, we zijn naast het
geven van kaders ook altijd op zoek naar waar de ruimte ligt binnen deze kaders. Daarbij zorgen wij dat
wij op alle niveaus op een respectvolle manier met elkaar om gaan.

Identiteit
Vanuit katholieke waarden hebben we op Het Kofschip gezamenlijk onze visie op samen leren
geformuleerd:
We gaan uit van het goede van de ander. Fouten maken mag. Daar leer je van en je kunt ze een ander
leren vergeven. Iedereen krijgt een kans op een nieuwe start. Daarbij helpen we elkaar.
Leren is voor ons meer dan alleen kennisoverdracht. Wij willen kinderen leren goed te zorgen voor
zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven; ervan te genieten; niet bang te zijn om vragen te stellen
en keuzes te maken. Wij willen kinderen nieuwsgierig maken en ze stimuleren om zich te verwonderen
over dat wat je misschien niet meteen ziet of begrijpt.
Op Het Kofschip gebruiken we in de onderbouw de Kinderbijbelverhalen voor ons levensbeschouwelijk
onderwijs. Bij het thematisch werken in de bovenbouw komen ’wereldgodsdiensten’ breed aan de
orde.
Alle kinderen zijn welkom op Het Kofschip. Iedereen hoort erbij.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Het Kofschip heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten
bevoegd om bewegingsonderwijs te geven.
Daarnaast zijn er specialisten voor:
- Taal- en Spellingsonderwijs;
- Rekenonderwijs;
- Gedrag
- Hoogbegaafdheid
- Jonge kind
- ICT
- NT2 (voor anderstalige kinderen)

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
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

4 uur

4 uur

2 uur

2 uur

45 min

45 min

2 u 15 min

2 u 15 min

15 min

15 min

30 min

30 min

Taal
Rekenen
Kanjertraining
Bewegingsonderwijs
Bijbelverhalen
Engels
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

30 min

30 min

12 u 45 min

12 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

Muziek
Digikeuzebord werkjes
Buiten spelen

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past.
Jonge kinderen leren door spel. Wij bieden uw kind in de kleuterklas spelenderwijs de beginselen
van taal, rekenen, muziek, Engels, motoriek, sociaal emotionele ontwikkeling en 21ste-eeuwse
vaardigheden aan. Bijvoorbeeld door kinderen in de (kleine) kring te laten vertellen, spelletjes,
tabletgebruik, themataken, samen spelen/werken, Beebot (de beginselen van programmeren)
en in groep 2 via de weektaken.
Eigen verantwoordelijkheid nemen vinden we nu al belangrijk. De oudste kleuters krijgen een weektaak
waarbij ze zelf mogen bepalen welke taak, op welke dag ze doen in die week.
De kleuters werken met het Digikeuzebord. Dit is een digitaal bord waarop de kinderen zelf kunnen
aangeven welke activiteit ze willen doen en met wie. Binnen deze activiteiten vallen alle vakken als
rekenen, taal, creatieve ontwikkeling etc. Het digitaal keuzebord heeft een online leerlingvolgsysteem
met doelen en leerlijnen. Aan de hand daarvan wordt de ontwikkeling van uw kind door middel van
observaties vastgelegd. Hierdoor hoeven de kleuters geen toetsen meer te maken.
Wij werken vanuit thema’s uit de methode Kleuterplein, Kleuteruniversiteit of zelfbedachte thema’s.
Bij elk thema laten we uw kind meedenken en -helpen bij de inrichting van een themahoek. Met behulp
van de ouders verzamelen we passende spullen voor in deze hoek en ondernemen we passende
activiteiten in de klas, komt er speciaal bezoek en maken we soms zelfs uitstapjes.
De leerkrachten van de onderbouw hebben zich gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal (NT2)
onderwijs, want dit komt steeds vaker voor. Dat wil zeggen dat er steeds vaker kinderen in de groep
komen waarbij Nederlands niet de moedertaal is. Door deze kennis kunnen wij deze kinderen beter
begeleiden.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 uur

4 uur

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
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Engelse taal
45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

4 u 30 min

4 uur

2 u 30 min

3 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

Sociale ontwikkeling
Kanjermethode

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

Rekenen/
automatiseren

6 u 15 min

6 u 15 min

6 u 15 min

6 u 15 min

6 u 15 min

6 u 15 min

5 uur

5 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

1 u 45 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen/begrijpend lezen
Mediawijsheid

Taal/spelling
Buiten spelen met
leerkracht

Wij geven dagelijks divers onderwijs op maat en werken met persoonlijke leerdoelen. In de ochtend
is het reken- en taalonderwijs. Na de persoonlijke instructie van de leerkracht verwerken
de kinderen de opdrachten op maat op de computer via Snappet.
In de middag hebben we een gevarieerd thematische programma voor brede ontwikkeling. Hierbij
werken wij groepsdoorbroken aan de verschillende vakken die binnen het thema vallen. Daarbij is er
ook aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden zoals persoonsvorming en samenwerken.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

2.2

Speellokaal
Leerplein
Vanaf groep 3 heeft elk kind een eigen device van school
Tuintjes
Peuterklas en BSO in de school

Het team

Wij hebben allemaal onze eigen expertise. Daarnaast hebben wij ook benoemde specialisten in de
school. Specialisten zijn door de hele school in te zetten met hun expertise. Deze leerkrachten kunnen
in overleg naar de L11 schaal groeien en ambulant ingezet worden. Zij werken in dat geval beleidsmatig
mee met directie en Intern Begeleider en zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn/haar
vakgebied in de school. Zo bieden wij ook de leerkrachten ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Momenteel hebben wij benoemd:
ICT Specialist
Taalspecialist onderbouw
Rekencoördinator
Gedragsspecialist
Specialist hoogbegaafdheid
NT2 specialist (voor kinderen met een andere taal dan Nederlands als achtergrond)

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bij verlof van een leerkracht wordt wordt de leerkrachtondersteuner ingezet, vragen wij een collega
extra te werken, óf worden de kinderen over de andere groepen verdeeld. Dit laatste is het afgelopen
schooljaar niet gebeurd.
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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 De Peutertuin van Tante Kaatje.
Wij staan in nauw contact met alle kinderdagverblijven en peuterscholen in de omgeving. De meest
intensieve samenwerking hebben wij met De Peutertuin van Tante Kaatje, deze is in ons gebouw
gehuisvest.
Wij dragen zorg voor een goede overdracht en een fijne start voor het kind.

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
Wij willen dat onze leerkrachten en leerlingen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling
voelen en nemen. Zij geven en volgen onderwijs, intrinsiek gemotiveerd omdat ze hun persoonlijke
doelen nastreven. Onze kinderen behalen optimale taal- en rekenresultaten waarmee zij na groep 8
vervolgonderwijs kunnen krijgen op het niveau dat hen persoonlijk het beste past. Er is veel ruimte voor
een brede ontwikkeling van het kind met aandacht voor sociale vaardigheden, vorming als persoon
en voor (praktische) vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst.
Voor 2021/2022 zijn o.a. de volgende doelen gesteld op groeps- en teamniveau:
•
•
•
•
•

•
•
•

De kinderen zelf hun persoonlijke leerdoelen op te laten stellen, zowel in het ochtendprogramma (rekenen & taal) als in de middagen (Thematisch Onderwijs).
De didactiek (lesgeven) gaat volgens het EDI model in drie instructieniveaus per groep.
De verwerkingen van rekenen en taal gaan via Snappet. Leerkrachten en kinderen gaan zich
verder verdiepen in het werken met Snappet.
We werken aan de professionele leercultuur in de school.
Het middagdeel met Thematisch Onderwijs krijgt een nieuwe methode en aanpak. 21e eeuwse
vaardigheden, kunst, cultuur, natuur, techniek, Engels, wereldoriëntatie en identiteit worden
verweven binnen een thema aangeboden. Uiteindelijk willen we ook een keuzedeel toevoegen
aan het programma zodat leerlingen op basis van eigen interesses kunnen ontwikkelen.
Focus op sociaal-emotionele leerlijn Kanjer.
Aandacht en ondersteuning geven aan leerlingen met Nederlands als tweede taal.
Efficiëntieslag doordat de onder- en bovenbouw voor het eerst samen op één locatie gaan
werken.
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•
•

Project Ouderbetrokkenheid om ouders weer te verbinden met de school na de afstand tijdens de
coronamaatregelen.
Specialisten helpen het onderwijs duurzaam verbeteren.

Zie voor meer informatie onze: Schoolplanposter

Hoe bereiken we deze doelen?
Wij maken jaarlijks een concreet jaarplan, op basis van het 4 jaren schoolplan en de evaluatie van het
voorgaande schooljaar. In dit jaarplan staan specifieke doelen met daarbij de verantwoordelijke
betrokkenen.
Deze doelen worden gedurende het jaar van vakantie tot vakantie steeds gemonitord, geëvalueerd en
vervolgens wordt er bijgestuurd. De ontwikkelbehoeftes die hieruit komen, worden meegenomen
in de volgende teamstudiemomenten.
Aan het einde van het jaar evalueren wij hoe het staat met de doelen uit het jaarplan en stellen
we een nieuw jaarplan op voor het volgende schooljaar.
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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.
Wij bieden in de groepen ondersteuning aan leerlingen die leerproblemen en/of gedragsproblemen
ondervinden. De rekenspecialist, taalspecialist en gedragsspecialist ondersteunen de leerkrachten
hierbij. Ook is de intern begeleider betrokken bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Wij bieden in én buiten de groepen ook ondersteuning aan leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn.
Wij differentiëren in de klassensituatie op drie niveaus. Daarnaast bieden wij binnen en buiten de klas
extra ondersteuning aan leerlingen die buiten de drie genoemde niveaus extra of andere ondersteuning
nodig hebben. Hiervoor hebben wij een fulltime leerkrachtondersteuner aangesteld.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

1

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

8

Rekenspecialist

1

Specialist hoogbegaafdheid

1

Taalspecialist

1

Leerkrachtondersteuner
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3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wij maken gebruik van de Kanjermethode. Hierbij leren de kinderen te werken vanuit vertrouwen
en eigen verantwoordelijkheid. Deze methode wordt vanaf groep 1 t/m groep 8 ingezet en werkt
ook door naar ouders en team.
We oefenen met deze methodiek ook specifiek sociale situaties zoals pesten en buitensluiten,
in een veilige klassensetting. Zo kunnen wij steeds teruggrijpen met elkaar op hoe wij ons willen
gedragen
en hoe wij willen dat anderen ons ervaren.
In het gedragsprotocol wat wij hebben opgesteld, staat hoe wij verwachten dat leerlingen,
ouders en leerkrachten zich gedragen. U kunt dit protocol opvragen via de administratie.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KANVAS vragenlijsten van de Kanjermethode.
Wij hebben op school een kanjercoördinator, die een aantal uren per week ambulant is om collega's
te ondersteunen bij het inzetten van de kanjermethode. Ook is zij gedragsspecialist en monitort
zij het afnemen en nabespreken van de sociale veiligheidslijsten. Tijdens deze nabesprekingen worden
plannen gemaakt om kinderen die opvallen bij deze lijsten, te helpen. Vervolgens kan zij op
verschillende manieren helpen bij de uitvoering van het plan. Zoals met klassenbezoeken
en kindgesprekken.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Valeska

info.hetkofschip@ogamstelland.nl

vertrouwenspersoon

Melanie of Mirjam

info.hetkofschip@ogamstelland.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders hebben een belangrijke functie in de school. Eén van onze kernwaarden is ‘Samen leren’.
Dat betekent dat ouderbetrokkenheid belangrijk is bij de ontwikkeling van de leerlingen.
Door de coronamaatregelen zijn de ouders de afgelopen 1,5 jaar niet in de school geweest.
Deze afstand bemoeilijkt het samenwerken. Ondertussen is er veel veranderd in de schoolorganisatie.
Wij hebben een nieuw schoolplan opgesteld en zijn daarvanuit gaan werken. Dat betekende ook veel
veranderingen. We hebben de ouders daarbij helaas niet zo mee kunnen nemen als we zouden wensen.
Om in het nieuwe schooljaar 2021-2022 weer een frisse start te maken met de samenwerking met
ouders, starten wij met een 'wensen en verwachtingen' ouderavond, voor álle ouders.
Hieruit volgt een plan voor de samenwerking met ouders voor de komende jaren.
Op Het Kofschip participeren ouders in de Medezeggenschapsraad (met ouderpanel) en de Ouderraad.
Ouders worden ook betrokken bij culturele activiteiten, lezen, schoolfeesten en toernooien en grote en
kleine klussen. Wij zijn er trots op een grote groep ouders te hebben die ons ondersteunen en met ons
meedenken over het beste onderwijs en een fijne sfeer op school. Zie ook Betrokken ouders voor meer
informatie.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders krijgen berichten van de leerkracht of school via de Parro app (op uw telefoon te downloaden
via App- of Play Store), de website, de nieuwsbrief, en losse mails. Leerkrachten, intern begeleider
en directie staan altijd open voor een gesprek. Schroom niet om contact op te nemen via
info.hetkofschip@ogamstelland.nl, ib.hetkofschip@ogamstelland.nl of
directie.hetkofschip@ogamstelland.nl.
Daarnaast werkt de MR met een ouderpanel. Het panel fungeert als klankbord waarin de school
bij ouders nieuwe plannen kan polsen of waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde
thema’s.

Klachtenregeling
Ondanks al onze inspanning om de school zo goed mogelijk te laten functioneren, kan het zijn dat
u ergens niet tevreden over bent. Dat horen we dan graag zo snel mogelijk van u, zodat we samen naar
een oplossing kunnen zoeken. Komen we er met elkaar niet uit, dan spreken we af wie we vragen
om te helpen bij de oplossing van het probleem. De scholen van Onderwijsgroep Amstelland hebben
een klachtenregeling, waarin beschreven staat hoe we met klachten omgaan.
De klachtenregeling komt er in het kort op neer dat u eerst contact opneemt met de betrokken
leerkracht als het gaat over iets dat in de klas is gebeurd. Mocht u na één of meer gesprekken,
het gevoel hebben dat uw vraag of klacht niet goed beantwoord is, dan kunt u contact opnemen met de
schoolleiding. De schoolleiding kan ook al eerder bij het gesprek met de leerkracht aanwezig zijn.
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U kunt ook direct met de schoolleiding contact opnemen om uitleg te krijgen over meer algemene
schoolzaken die niet direct betrekking hebben op de klas of de leerkracht van het kind. We gaan
er daarbij steeds van uit dat we, door met elkaar in gesprek te zijn en blijven, eventuele problemen
samen kunnen oplossen. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de
directeur.
Mochten zij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met de
vertrouwenspersonen van de school. Als vertrouwenspersoon van de school zijn Melanie en Mirjam
benaderbaar indien u of uw kind te maken heeft met ongewenst gedrag. (o.a. pesten of discriminatie).
Als “eerste opvangpunt” wordt samen, in vertrouwen, gekeken naar welke vervolgstap om tot
oplossingen te komen het beste past. U kunt hun emailadressen opvragen via
info.hetkofschip@ogamstelland.nl.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
via laagdrempelig contact met directie
via het (momenteel op te zetten) ouderpanel

Ouders worden ingezet bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezen
Kleuterbibliotheek
Herstel / onderhoud leermiddelen en materialen
Schoonmaakkarweitjes
Verkeersregelaar Avond 4-daagse
Autovervoer
School-sporttoernooien
Koningsspelen
Hoofdluiscontrole
Schooltuinouders

De oudervereniging organiseert de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Het schoolreisje
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Het zomerfeest
Door het jaar heen versieren van de school
Schoolfoto’s
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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 € 55,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Jaarlijks is er ruimte voor een extra vrijwillige ouderbijdrage op thema. Hierbij geven wij per jaar aan,
waar dit voor bestemd is.
Dit schooljaar wordt de extra bijdrage besteed aan nog meer onderwijs op maat. Want ieder kind leert
anders. Met uitbreidingspakketten van bestaand lesmateriaal, aanvullende activiteiten of bijvoorbeeld
1-op-1-aandacht kunnen we beter tegemoetkomen aan al die manieren waarop een kind kan leren.
Voor de kinderen van groep 8 is er een extra ouderbijdrage. Dit in verband met de extra kosten
zoals die voor het schoolkamp en de eindmusical in groep 8.

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.
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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:
Het is voor de leerkracht prettig om te weten welke leerlingen er ziek zijn voordat hij/zij met haar les
begint.
Ziekmeldingen kunnen daarom het beste tussen 08.00-8.20 uur telefonisch of via de Parro app
doorgegeven worden.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar via de website
(via Formulieren ouders) of bij de administratie. Alleen volledig ingevulde formulieren met benodigde
bijlagen worden in behandeling genomen.
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien
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schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer
dan tien dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

4.4

Toelatingsbeleid

Wij hanteren een maximum van 28 leerlingen per groep. Tot de groepen vol zijn proberen wij altijd een
passende plek te vinden voor nieuwe kinderen. In overleg met de intern begeleider wordt gekeken of
wij de beste zorg voor het kind kunnen organiseren.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De leerlingen verwerken dagelijks hun reken- en taalopdrachten op maat, via een digitaal programma
(Snappet) op hun eigen device. Tegelijkertijd kan de leerkracht op zijn computer of tablet zien hoe
de leerling de verwerkingen maakt. Zo kan de leerkracht tijdens het verwerken al bijsturen en worden
alle kinderen gezien. Op deze wijze monitort de leerkracht continu de beheersing van de stof van elke
specifieke leerling. Verder zijn er steeds aan het einde van een blok de online methodetoetsen via
Snappet. Deze resultaten bieden de leerkracht input om de lesstof van het komende blok hier op aan
te passen.
Twee keer per jaar nemen wij de IEP toetsen af. IEP toetsen sluiten het best aan bij de visie van het
team. De visie van IEP is, dat een kind meer is dan taal en rekenen. Het IEP leerlingvolgsysteem (LVS)
werkt volgens het hoofd-hart-handenprincipe en brengt door middel van toetsen niet alleen
de cognitieve vaardigheden (hoofd) van leerlingen in kaart, maar ook de leeraanpak, de sociaalemotionele ontwikkeling en het creatief vermogen (hart-handen). Samen met de observaties
van de leerkrachten, de output vanuit Snappet én Kanvas, vormen deze onderdelen een compleet beeld
van de leerling. De leerkracht kan zo steeds het beste onderwijs op maat bieden.
De intern begeleider houdt twee keer per jaar een bespreking met de leerkracht naar aanleiding
van de resultaten uit de IEP toetsen. Zij kijken samen hoe de leerkracht het beste kan handelen naar
aanleiding van deze resultaten. Ook bekijken zij welke leerlingen extra ondersteuning in- of buiten
de groep nodig hebben.
Op deze wijze kunnen wij de persoonlijke ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk volgen
én stimuleren.
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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.
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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: 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.
In Nederland wordt de kwaliteit van scholen vaak gemeten door de resultaten op de eindtoets in groep
8. Verschillende media maken op basis van deze eindtoetsscores jaarlijkse ranglijsten van alle
Nederlandse basisscholen. Het Kofschip heeft de afgelopen decennia veel kinderen van hoger
opgeleide ouders op haar school gehad. Daarmee waren de eindtoetsscores ook hoog.
De leerling populatie in Ouderkerk aan de Amstel is anders dan bijvoorbeeld in sommige delen van
Amsterdam. Wij zijn blij met de ontwikkeling dat wij de leerling populatie de afgelopen jaren vanuit
de onderbouw wat meer gemêleerd zien worden.
Het omzetten van eindtoetsscores naar rapportcijfers, zoals de media deze publiceren,
doen de kinderen en de school geen recht. Een kind bij ons op school is veel meer dan de scores die
behaald worden. Onze focus ligt bij de kwaliteit van het onderwijs, het best haalbare uit elk kind halen
en waar mogelijk onderwijs op maat te bieden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
98,2%

Katholieke Basisschool Het Kofschip

96,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
76,2%

Katholieke Basisschool Het Kofschip

65,2%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (55,1%)
Vergelijkbare scholen

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

De leerlingen krijgen eind groep 7 een richtinggevend advies dat gebaseerd is op de rapportgegevens
van groep 5 t/m 7 en de Leerling Volgsysteem gegevens van groep 5 t/m 7. De leerkrachten bestuderen
alle relevantie dossiergegevens en komen in samenspraak met de intern begeleider en onder supervisie
van de directie tot een richtinggevend schooladvies. Goed om te weten is dat ook de toekomstige
groep 8 leerkracht betrokken worden bij het voorlopige schooladvies.
Het richtinggevend advies wordt eind groep 7 besproken met het kind én zijn of haar ouders.
In groep 8 gaat de leerling weer volop aan de slag. De resultaten worden steeds tussentijds gemonitord
via Snappet. Rond de kerstvakantie zijn de IEP Leerling Volgsysteem toetsen. De leerkracht van groep
8, de voormalige leerkracht van groep 7 en de intern begeleider gaan daarna onder supervisie van de
directie nogmaals om tafel om tot een definitief schooladvies te komen. De werkhouding en resultaten
van de afgelopen jaren worden hierbij afgewogen. In januari wordt het definitieve advies met kind
en ouders besproken.
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Op 20 en 21 april 2022 maken de leerlingen de IEP eindtoets. Als de resultaten bekend zijn doen wij nog
een laatste heroverweging, waarbij het advies alleen nog omhoog bijgesteld kan worden.
Vraag de leerkracht of intern begeleider voor informatie over de gehele procedure.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

2,3%

vmbo-(g)t

9,3%

vmbo-(g)t / havo

16,3%

havo

16,3%

havo / vwo

18,6%

vwo

37,2%

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:

Vertrouwen

Verbondenheid

Aandacht

Wij werken er naartoe dat leerlingen die Het Kofschip verlaten:
- zichzelf kunnen positioneren als wereldburger
- een positief zelfbeeld hebben
- hun talenten, kwaliteiten en capaciteiten ten volle weten te benutten
- een respectvolle houding naar de omgeving en maatschappij hebben
- en uitdagingen aan durven gaan met verschillende leer- en sociale strategieën.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij werken vanuit vertrouwen, transparantie en verantwoordelijkheid. Je bent zelf verantwoordelijk
voor je gedrag en ontwikkeling. De Kanjermethode geeft hierbij mooie uitgangspunten.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Zowel in de groepen, binnen het
team, als naar ouders hebben wij eenzelfde houding: wij vertrouwen elkaar en helpen elkaar.
Met het IEP leerlingvolgsysyteem meten wij niet alleen de cognitieve, maar ook de sociale
opbrengsten. Het IEP leerlingvolgsysteem geeft een completer beeld van leerlingen door instrumenten
die 'zachte skills' kunnen meten:
- leeraanpak geeft inzicht in de verschillende subdomeinen, zoals: doorzettingsvermogen;
prestatievermogen; plannen; organiserend vermogen.
- sociaal-emotionele ontwikkeling met subdomeinen als: zelfmanagement; empathisch vermogen;
sociale vaardigheden; beheersing van gevoelens; uiten van gevoelens.
- creatief vermogen met 7 subdomeinen: trots op het werk zijn; anders durven zijn; vindingrijkheid;
volharding; interactie met anderen; output-gerichtheid; nieuwsgierigheid.
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6

Schooltijden en opvang

Het Kofschip heeft contact met de 3 organisaties voor Buitenschoolse opvang in Ouderkerk:
Tante Kaatje, Kind & Co. en Small Steps
Bij de locatie (Turfstekerspad) verzorgt 'Tante Kaatje' in het gebouw de naschoolse opvang.
Kind & Co. verzorgt de naschoolse opvang op de oude bovenbouwlocatie (Koningin Wilhelminalaan 2).
De kinderen die bij Small Steps naar de buitenschoolse opvang gaan worden bij school opgehaald.
School en opvang werken in nauw overleg met elkaar, we onderschrijven het belang van een veilige
omgeving waar kinderen zich gewenst voelen en mogen zijn wie ze zijn. Duidelijk en consequent zijn
in wat er van de kinderen verwacht wordt én benoemen wat goed gaat, dat zorgt voor een prettige
sfeer. Dan kan een kind zich ontwikkelen in de richting die het zelf kiest.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

08:20 - 08:30

08:30 - 11:45

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Dinsdag

08:20 - 08:30

08:30 - 11:45

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Woensdag

08:20 - 08:30

08:30 - 12:15

-

12:15 - 18:30

Donderdag

08:20 - 08:30

08:30 - 11:45

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Vrijdag

08:20 - 08:30

08:30 - 11:45

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en Woest
Zuid, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Tante Kaatje Kinderopvang, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
De opvang van Tante Kaatje vindt plaats op de onderbouwlocatie (Turfstekerspad), zie:Buitenschoolse
Opvang.
De andere BSO opties in het dorp zijn Kind en Co en Smallsteps.
De tussenschoolseopvang (TSO) wordt verzorgd door Woest Zuid. Dit is een professionele TSO
organisatie die met sport en spel de kinderen in beweging krijgt tussen de middag. Want bewegen
vinden wij belangrijk. Zo is er ook veel minder ruimte voor verveling en pesterijen en kan de leerkracht
na de pauze direct door met het lesprogramma.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022
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Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Mirjam (nieuwe ouders)

in overleg

in overleg

Astrid (administratie)

ma t/m do

dagelijks tot 15u

Marleen (waarnemend directeur)

in overleg

in overleg

Sanne of Valeska

ma t/m vrij

dagelijks vanaf 15u

Onze directeur is t/m eind januari met zwangerschapsverlof.
U bent welkom met al uw vragen of opmerkingen via 020 496 3305 (ma t/m do tot 15u) of via
info.hetkofschip@ogamstelland.nl.
Gezien de afwezigheid van de directeur zal gekeken worden bij wie uw vraag of opmerking het beste
past.
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