Schoolgids

2021-2022

Basisschool De Horizon

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

Inhoudsopgave
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

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

Extra informatie voor ouders

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

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
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
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool De Horizon
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Horizon
Past. Kengenstraat 1
5985PV Grashoek
 0773072856
 http://www.horizongrashoek.nl
 info@horizongrashoek.nl
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Schoolbestuur
Stichting voor Primair Onderwijs Regio Helden
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.671
 http://www.prisma-spo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Rob Geraets

robgs@horizongrashoek.nl

Rob Geraets is directeur op twee basisscholen binnen Prisma.
Basisschool de Horizon in Grashoek en Bredeschool Onder de Linden te Beringe.
Hij is fulltime werkzaam verdeeld over deze twee scholen.
Op de maandag, donderdag en wisselende dinsdag is Rob op de Horizon.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Primair passend Onderwijs Noord-Limburg.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

120

2020-2021

Het aantal leerlingen op de Horizon is de afgelopen schooljaren licht gedaald. We voorzien voor de
komende schooljaren nog steeds een lichte daling alvorens we stabiliseren.
We hoeven ons echter geen zorgen te maken over een eventuele sluiting van de Horizon. Binnen onze
stichting Prisma zijn we overtuigd van het belang om ook een school te behouden in de kleinere
dorpskernen.
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1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Eigenaarschap

Samen

Plezier

Ontwikkeling

Missie en visie
Ik verken en verbreed mijn Horizon,
samen met de ander maar beloop mijn eigen pad.
We willen onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst en onderwijs geven dat aan onze
opdracht voldoet. Dat leidt tot inzicht dat school zich moet richten op nieuwe leerling-vaardigheden.
Dit vraagt om toekomstgericht onderwijs wat voldoet aan:
* van onderwijzen naar leren;
* van leerkracht-gestuurd naar leerling-gestuurd;
* van leren uit een boekje naar leren in en met de wereld;
* van leren voor jezelf naar leren van en met elkaar;
* van leren in vakgebieden naar leren in samenhang;
* van leren in een klaslokaal naar leren in multifunctionele, rijke omgevingen.

Identiteit
De Horizon is de enige school in het relatief kleine dorp en de betrokkenheid met de omgeving
ervaren wij als erg belangrijk. Vandaar dat er ook veel aandacht is om in de gemeenschap bij de school
te betrekken.
We werken met thema's die we jaarlijks aanbieden. We willen het onderwijs betekenisvol maken en dat
doen we door "buiten naar binnen" te halen. Grashoek heeft een uitgebreid aanbod in bedrijven,
verenigingen en andere mogelijkheden die we graag willen gebruiken om het leren binnen de school
betekenisvol te maken maar ook door er vaker op uit te trekken naar buiten.
De Horizon wil zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs bieden.
Veel leerlingen hebben baat bij eenzelfde aanpak. Vandaar dat een doorgaande lijn binnen ons
onderwijs van belang is. Echter ontwikkeld niet iedere leerling zich op eenzelfde manier en in eenzelfde
tempo. Daarom is het van groot belang dat we steeds goed blijven kijken naar de onderwijs- en
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ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit doen we niet alleen maar vooral met alle betrokkenen.
Pas dan kunnen we samen concluderen of de Horizon de best passende plek is voor de leerling.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op de Horizon werken we met verschillende groepssamenstellingen. Dit vanwege het leerlingenaantal
maar ook vanuit visie. Deze samenstelling kan per jaar verschillen afhankelijk van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen en de mogelijkheden en kwaliteiten van de diverse leerkrachten.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
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 groep 1 en 2 van de basisschool wordt er naartoe gewerkt dat de leerlingen in groep 3 kunnen
succesvol starten aan het aanvankelijk lezen en rekenen. De doelen die ze hiervoor nodig hebben
worden weggezet in een planning. Deze doelen komen weer terug in thema's die tijdens het schooljaar
aan de orde gesteld worden. Zo leren we de kleuters op een speelse manier toe te werken naar een
goede basis. We gebruiken een eigen volgsysteem om leerlingen goed te volgen en aan te sluiten wat
ieder nodig heeft.
Alle leerlingen in de groepen 1 en 2 gaan 25 uur per week naar school. Per jaar voldoen we hiermee ruim
aan het minimum van 940 uur. Gedurende de gehele schoolloopbaan moet een leerling minimaal 7520
uur op school komen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Op de Horizon wordt cyclisch in alle groepen bewust gekeken naar de hoeveelheid tijd die we per vaken vormingsgebied besteden. Afhankelijk van datgene wat elke groep leerlingen nodig heeft kunnen
hier aanpassingen in gedaan worden. Extra beweegtijd is voor alle leerlingen van belang en hier is ook
tijd voor ingeruimd. Zo zullen leeszwakkere leerlingen meer tijd en aandacht besteden aan technisch
lezen, zullen meerbegaafde leerlingen extra uitdagende opdrachten nodig hebben, enz.
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Alle leerlingen van groep 3-8 komen 25 uur per week naar school. Hiermee komen we tegemoet aan het
aantal verplicht gestelde uren die een leerling moet maken (940 uur op jaarbasis) en vervolgens weer
aan het totaal aantal uren gedurende de schoolloopbaan van 7520 uur.

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

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Computerlokaal

Het team

7

Op Basisschool de Horizon werken 11 personen.
Het betreft hier 1 directeur, 1 lid kwaliteitsteam, 1 lid kwaliteitsteam die tevens groepsleerkracht is en 8
groepsleerkrachten.
Daarnaast werkt er ook een pedagogisch medewerker in het gebouw die de voor- en naschoolse
opvang verzorgd, net als de peuteropvang.
Op bepaalde dagen mogen we gebruik maken van vakleerkrachten die de leerkrachten ondersteunen in
het lesgeven bij bepaalde vakken (gym en muziek).
Tenslotte maken we jaarlijks gebruik van stagiaires vanuit MBO en/of HBO.
Met deze groep professionals verzorgen we het onderwijs aan jullie kind(eren) op de Horizon.
Indeling groepen:
Groep 1-2: Margareth Rijkers en Irma Dorssers
Groep 3-4: Anita van Cauwenberghe en Bianca Jacobs
Groep 5-6: Ellen Aerdts en Truus van Loon
Groep 7:

Marjon Wijnands en Kirsten Janssen

Groep 8:

Rianne Keyaerts en Kirsten Janssen

Kwaliteitsteam: Gerty van Loon en Truus van Loon

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Stichting Prisma heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop gehandeld wordt bij afwezigheid van
een leerkracht, deze staan beschreven in het vervangingsbeleid (terug te vinden op de site van de
stichting (www.prisma-spo.nl)). Ondanks inspanningen is het realiseren van een sluitende aanpak niet
altijd mogelijk. Door middel van dit document geven wij alle betrokkenen inzicht in de wijze waarop wij
als stichting dienen te handelen bij afwezigheid van een leerkracht.
Onderstaand staan achtereenvolgend de stappen beschreven welke genomen worden.
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Stap 1. Kijken of er leerkrachten zijn van de eigen school die kunnen worden ingezet. Bij langdurige
vervanging worden er leerkrachten uit de vervangerspool ingezet.
Stap 2. Inzet van onderwijsassistent of leerkracht in opleiding. Een onderwijsassistent of leerkracht
in opleiding kan ingezet worden onder supervisie van een vaste leerkracht.
Stap 3. Samenvoeging van groepen. Deze oplossing wordt, als laatste mogelijkheid om lessen te geven,
toegepast. De directeur bepaalt welke groepen worden samengevoegd.
Stap 4. Thuis blijven. In het uiterste geval, indien alle voorgaande stappen niet mogelijk blijken, wordt
ervoor gekozen de betreffende groep thuis te laten. Voorafgaand vindt altijd afstemming plaats met
het college van bestuur. Ouders worden uiterlijk de dag voorafgaand aan de dag dat kinderen
thuisblijven geïnformeerd. Het besluit kinderen thuis te laten blijven, geldt telkens voor één dag. Indien
de leerkracht dan nog afwezig is, kan deze procedure herhaald worden maar dan met een andere
groep. Dit vanuit het perspectief van continuïteit van onderwijs en het behalen van de verplichte
lesuren.

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 Hoera.
Zoals al is aangegeven wordt er in de voorschoolse opvang gebruik gemaakt van de thema's van Puk &
Ko.
Bij de vroegschoolse opvang (groep 1 en 2) wordt er met ook met thema's gewerkt. Nu echter niet
vanuit Puk & Ko maar vanuit Jeelo (een geïntegreerde wereldoriëntatie methode) die ook doorgaat in
de groepen 3-8. Tussen beide methodieken van de voor- en vroegschoolse educatie is veel overlap
waardoor samenwerking veel mogelijkheden biedt. Bovendien is de kleutergroep leerrijk ingericht
waardoor alle leerlingen profiteren van een breed en intensief aanbod.

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
Op basisschool de Horizon werken we met een Schoolverbeterplan (SVP).
Hierin staat duidelijk beschreven wat we de komende twee jaar aan gaan pakken. Als deze
verbeteringen goed lopen of afgerond zijn, zal een nieuw verbetertraject worden toegevoegd.
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Op basis van een grondige analyse (aan de hand van een externe audit) hebben we de volgende
verbetertrajecten opgepakt:
* Vakbekwaamheid; Als we hoge opbrengsten willen bij leerlingen moeten we hoge verwachtingen
stellen en doelgericht handelen. Dat vraagt wat van de leerkracht, deze doet ertoe! We willen zicht
krijgen op het handelen van de leerkracht en hierin een verbeterslag bewerkstelligen en hiermee
bereiken dat de opbrengsten (pedagogisch en didactisch) vergroot worden.
* Technisch lezen; De opbrengsten voor technisch lezen voldoen niet aan onze verwachtingen. Door
bewust bezig te zijn met technisch lezen (voorwaarden, nieuwste inzichten en doorgaande lijn)
verwachten we dat de kwaliteit en opbrengsten na twee jaar op of boven het landelijk gestelde niveau,
wat verwacht mag worden van onze school, gaan halen. Voor schooljaar 2021-2022 maken we de
doorontwikkeling van technisch lezen naar leesbeleving en leesmotivatie om tenslotte het begrijpend
lezen aan te pakken.
* Kwaliteitsstructuur; Door middel van het opzetten van een duidelijke structuur, waar iedereen elkaar
stimuleert, bevraagd en zich aan houdt, ontstaat een meer professionelere cultuur die bijdraagt aan het
verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. En dus voor jullie kind en onze leerlingen. Dit alles vraagt
wat van het onderwijskundig leiderschap van de school, van het systemisch denken van alle
medewerkers en de manier waarop we dit met z'n allen borgen. Zo gaan we van een kwaliteitsstructuur
naar een kwaliteitscultuur.

Hoe bereiken we deze doelen?
Vanaf het moment dat we met het schoolverbeterplan aan de slag zijn gegaan hebben we in de
jaarplanning cyclische momenten opgesteld waarin de verschillende verbeterpunten aan de orde
worden gesteld.
Als deze binnen het team zijn besproken worden deze ook teruggekoppeld met de MR, ouders en
leerlingen.
Binnen de school, in de koffiekamer, hangt een visualisatie van ons verbeterplan. Op deze manier
worden betrokkenen ook op de hoogte gesteld van waar we staan en waar we naartoe gaan.
Door cyclisch te werken en te evalueren houden we zicht op de ontwikkeling en kunnen we tijdig
bijsturen waar dat gevraagd wordt. Zo staat elke studiedag de schoolontwikkeling centraal en
evalueren we 2x per jaar de didactische ontwikkeling op school-, groeps- en leerlingniveau.
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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.
Op basisschool de Horizon kunnen we bijna alle leerlingen onderwijs bieden. Als de onderwijsbehoeften
echter zo specifiek zijn dat de veiligheid of het welbevinden van een leerling (of andere
leerlingen/leerkrachten) in het gedrang komen, zullen we aangeven aan ouders dat het onderwijs op de
Horizon niet het best passend is voor de betreffende leerling.
Er zal dan in onderling overleg gezocht gaan worden naar een beter passende plek. Hier zijn
verschillende mogelijkheden in te vinden. Dit gebeurd altijd met medeweten en betrokkenheid van
leerling, ouders, bovenschool ondersteuning coördinator (BOC) en eventuele andere gewenste
betrokkenen.
Voor de komende twee jaar zijn we druk bezig om technisch lezen te optimaliseren en de kwaliteit van
ons handelen te vergroten.
Want we weten dat als de basis goed op orde is, kunnen we ook eerder signaleren, bijsturen en mogelijk
leerlingen langer thuisnabij passend onderwijs bieden.

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

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

-

Intern begeleider

6

Remedial teacher

-

Beeldcoach

-

Rots & Water specialist

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op de Horizon hebben we beschreven hoe we omgaan met elkaar als er gepest wordt. Dit staat
opgenomen in de bijlage.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via de
vragenlijst van de BvPO.
De school werkt planmatig aan de sociale competenties van leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.
Wij gebruiken hiervoor geen methodiek maar we hebben de werkwijze van de Horizon uitgeschreven in
onze onderwijskaart pedagogisch handelen.
Elk half jaar wordt voor alle leerlingen van de groepen 2 t/m 8 de (methode-onafhankelijke) SCOL
ingevuld door de leerkracht. De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een digitaal
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie en bestaat uit 26 vragen over concreet gedrag in sociale
situaties op school. De LeerlingSCOL is een aanvullende module op de SCOL en is een
zelfbeoordelingsinstrument voor leerlingen van groep 6 t/m 8 als voorbereiding op het werken aan
sociale competentie.
Daarbij wordt er vanaf afgelopen schooljaar ook de MSV (monitor sociale veiligheid) afgenomen bij
leerlingen van groep 6 t/m 8.
De bevindingen uit beide instrumenten worden in november besproken in de groepsbespreking
en later meegenomen in de schoolevaluatie (februari). Aan de hand van deze bespreking worden
doelen opgesteld door de leerkracht die terug te vinden zijn in het groepsoverzicht van elke
groep. Rond april is de tweede afname en worden de bevindingen en nieuwe doelen/aanvullingen
gedaan in het groepsoverzicht.
Tijdens de schoolevaluatie worden eventuele aanpassingen gedaan in onze werkwijze (onderwijskaart
pedagogisch handelen) en zo nodig meegenomen in de jaarplanning.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Janssen

kirstenjn@horizongrashoek.nl

vertrouwenspersoon

van Loon

gertyln@prisma-spo.nl

vertrouwenspersoon

Kempen (GGD)

info.ggd@vrln.nl

vertrouwenspersoon

KLaessen (GGD)

info.ggd@vrln.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op de Horizon vinden we het belangrijk om ouders te betrekken bij de school.
Ouders zijn de eerst aangewezen partners voor onze scholen. Ouders en leerlingen vormen immers de
basis voor ons bestaan en geven ons bestaansrecht. Daarnaast zijn ouders ervaringsdeskundigen.
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met ouders
leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en werkhouding.
We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. We
streven naar een zodanige samenwerking dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en
waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind.
Gericht partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We informeren ouders via:
* kind-ouder-gesprekken
* informatiemomenten
* rapportage
* ISY (digitaal beschermd informatiekanaal waarop ouders in kunnen loggen)
* Website

Klachtenregeling
Op elke school van Prisma is een klachtenregeling aanwezig.
Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen
wordt gediend, maar ook het belang van de school.
We onderscheiden 3 soorten klachten;
1) Klachten betreffende school-organisatorische zaken
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2) Klachten betreffende agressie, geweld en discriminatie
3) Klachten betreffende seksueel misbruik of seksuele intimidatie.
Wij gaan er in eerste instantie vanuit dat u uw klacht met de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren)
bespreekt.
Heeft u vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik
dan raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne contactpersoon van
school. Dit is Gerty van Loon (gertyln@prisma-spo.nl of 077-3072856). Zij is tevens de
vertrouwenspersoon van school.
Voor zaken die te maken hebben met pesten, kunt u contact opnemen met onze anti-pestcoördinator,
juf Kirsten Janssen (kirstenjn@horizongrashoek.nl of 077-3072856).
Mocht er sprake zijn van een klacht en vindt u bij de interne contactpersoon geen gehoor, of wilt u
rechtstreeks contact opnemen, dan kunt u zich wenden tot de directeur. Als u ook hier niet tot een
oplossing komt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling externe vertrouwenspersoon van de
GGD: tel. 088 – 11 91 111, of met het meldpunt van de vertrouwensinspecteur (Inspectie van Onderwijs):
0900-1113111
Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op de website van Prisma.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ouders worden bij de volgende activiteiten ingezet:
* vieringen van de school (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, etc.)
* hulp bij activiteiten (voorleesontbijt, spellenmiddag, schoolfotograaf)
* hulp bij uitjes (vervoer per auto, fiets of te voet)
* tijdens lessen, om voorlichting te geven, bv van hun beroep (gelinkt aan het thema binnen de school
op dat moment)

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.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50
Daarvan bekostigen we:
•

Activiteiten passend binnen het schoolthema

•

Paasactiviteit

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Het kamp van groep 8 wordt bekostigd door de ouders van deze leerlingen. Deze bijdrage is €50,-.
Als er ouders zijn die de financiële bijdrage niet kunnen voldoen, kunnen ze contact opnemen met de
directeur. Er wordt dan naar een oplossing gezocht. Er wordt niemand buitengesloten bij deze schoolactiviteiten.

Voor leerlingen die pas instromen na 1 januari wordt een gereduceerde ouderbijdrage gevraagd van
€10,50.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen
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Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wilt u als uw kind wegens ziekte of om een andere reden verhinderd is om naar school te komen, dit
telefonisch of digitaal via ISY voor aanvang van de schooltijd, laten weten.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen voor hun kinderen verlof aanvragen, dit gebeurd schriftelijk. Een formulier is
verkrijgbaar bij de directie.
Als gevolg van de gewijzigde Leerplichtwet 1994 zijn een aantal bepalingen hierin voor u van belang om
rekening mee te houden: Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk.
Alleen wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders het slechts mogelijk is om
buiten de schoolvakanties op reces te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10
schooldagen toestemming geven voor extra vakantie (echter nooit aan het begin van het nieuwe
schooljaar!).
Ter beoordeling van dit schriftelijk verzoek dient hiertoe een werkgeversverklaring te worden overlegd
waaruit blijkt dat verlof binnen de schoolvakanties niet mogelijk is. In twijfelgevallen neemt de
directeur van de school contact op met de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Een en ander
betekent dat u uw kind ook niet een dag eerder van school kunt thuishouden om het kind eerder mee te
nemen op vakantie.
De directeur mag slechts voor gewichtige omstandigheden verlof verlenen. Hierbij valt te denken aan
huwelijk, begrafenis, verhuizing, ernstige ziekte van een der ouders, e.d. Om bijvoorbeeld een lang
weekend, van donderdag t/m maandag, met uw kind te kunnen doorbrengen, mag geen toestemming
worden verleend!!
Het verlenen van toestemming voor extra vakantie voor allochtonen naar het land van herkomst,
thuislandbezoek, is komen te vervallen. Ook zij dienen zich te houden aan de vermelde verlofregeling.
De directeur is verplicht om de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente mededeling te doen van
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school
houden, kan op grond van de Leerplichtwet proces-verbaal worden opgemaakt.

4.4

Toelatingsbeleid

Het toelatingsbeleid van de school:
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Het toelatingsbeleid op de Horizon is er op gericht dat we alle kinderen waarvan we aan de
onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zullen toelaten. De onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van
een kind worden hierbij getoetst aan de mogelijkheden die in
het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zijn aangegeven.
Uitkomst van deze toetsing kan zijn toelating of geen toelating. Indien het kind niet wordt toegelaten,
wordt de BOC’er van stichting Prisma ingeschakeld om een beter passende plaats binnen een andere
school te vinden.
Plaatsing in de groep
Op de Horizon is het aantal groepen en het aantal leerkrachten afhankelijk van het aantal kinderen. Dit
kan per jaar wijzigen als gevolg van instroom, uitstroom en verhuizingen.
Aanmelden kleuters
Er wordt rekening gehouden met de verschillende manieren van instroom:
* leerlingen die 4 jaar worden voor een vakantie of gedurende het schooljaar.
* leerlingen die vanuit de PSZ doorstromen
Voor meer info kunt u contact opnemen met de school.
Tussentijdse aanmelding
Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen van andere scholen op onze school worden aangemeld. Er
volgt dan een kennismakingsgesprek en de ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te
bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht(en).
Wanneer een kind tussentijds of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs onze school verlaat,
krijgt de ontvangende school relevante gegevens toegestuurd. Dit wordt met ouders besproken en
ouders ontvangen hiervan een afschrift.

4.5

Extra informatie voor ouders

Gezinscoach gemeente Peel en Maas
De gezinscoach
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In de gemeente
Peel en Maas wordt jeugdhulp en ondersteuning geboden door gezinscoaches. Alle gezinscoaches van
de gemeente Peel en Maas hebben veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders bij
opvoed- en opgroeivragen. Ook hebben zij een grote kennis over onder andere kinderen met een
beperking, psychische problemen en gedragsstoornissen en gezinsproblematiek.
Werkwijze gezinscoach
Duidelijkheid en vertrouwen: dat zijn dé twee kenmerken die de gezinscoach in de samenwerking met u
centraal stelt. Duidelijkheid houdt in dat de gezinscoach u steeds precies vertelt wat hij of zij doet en
waarom. De gezinscoach kan bij u langskomen, volgt hoe het gaat en is uw vaste contactpersoon. De
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gezinscoach kijkt wat er al goed gaat in uw gezin en waar de krachten liggen. Ook gaat de aandacht uit
naar de vraag of iemand uit uw omgeving een bijdrage kan leveren aan de oplossing. U bepaalt samen
met de gezinscoach wat de meest passende oplossing voor uw hulpvraag kan zijn. Eenvoudige
opvoedvragen kunnen mogelijk telefonisch worden beantwoord.
Gezinscoaches in Beringe en Grashoek
Wij, Annelies Worms en Lieke Smedts, zijn als gezinscoaches verbonden aan de dorpskern Beringe en
Grashoek. Dit maakt dat we nauwe contacten hebben met de verschillende voorzieningen voor
kinderen in Beringe zoals basisscholen, de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en de huisartsen. Op
verzoek sluiten wij aan bij gesprekken die tussen u en de verschillende voorzieningen plaatsvinden. Wij
denken dan vrijblijvend met u mee.
Aanwezigheid gezinscoach bij huisartsenpraktijken
Op vaste dagen is er ook een gezinscoach aanwezig voor een spreekuur binnen de huisartsenpraktijken
in Gemeente Peel en Maas. De exacte dagen van dit spreekuur kunt u navragen bij de assistente van uw
huisarts. Wanneer u graag een afspraak met een gezinscoach wenst te hebben kunt u gebruik maken
van het spreekuur bij uw huisarts en een afspraak maken via het team Jeugd en Onderwijs van de
gemeente Peel en Maas: tel. 077-306 6666. Het is fijn om nauw samen te werken met de huisartsen
zodat we voor u als ouders toegankelijker zijn.
Vragen over jeugdhulp
Met vragen over jeugdhulp of onderwijs kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur vrij binnen
lopen in het Huis van de Gemeente. Ook kunt u contact opnemen via 077 - 306 66 66 of
vraag@peelenmaas.nl.
Sponsoring
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan de school en
waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt.
Onze school gaat terughoudend om met sponsoring.
Hierbij hanteren wij de onderstaande uitgangspunten:
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van
onze school.
- Er mag geen schade berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de
leerlingen.
- Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
- Sponsoring mag niet de objectiviteit en onafhankelijkheid van het onderwijs in gevaar brengen.
- Sponsoring mag niet de inhoud of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden.
- Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Niet alleen de eindopbrengsten van een school zijn van belang.
De tussenresultaten zijn ook essentieel om te weten. Dan kunnen we voorspellen of we op de juiste
koers zitten.
Vandaar dat we op de Horizon gebruik maken van methode-afhankelijke toetsen en methodeonafhankelijke toetsen.
Methode-afhankelijke toetsen:
Vanuit de methode wordt lesstof aangeboden. Dit aanbod wordt in stukken verdeeld en steeds worden
deze kleine stukjes getoetst om te weten of leerlingen de lesstof beheersen.
Methode-onafhankelijke toetsen:
Dit zijn toetsen die los staan van de methodieken en twee maal per jaar afgenomen worden bij de
leerlingen van groep 3-8. In deze toetsen worden de leerlingen bevraagd op hun toepassingskennis van
het aanbod van de afgelopen periode.
De eindopbrengsten zijn al een paar jaar hoog op de Horizon, we zien echter dat de tussenresultaten
(nog) onvoldoende zijn. Hiervoor hebben we in het schooljaar 2020-2021 een schoolverbeterplan
gemaakt. We zien bijvoorbeeld op het gebied van technisch lezen dat we weer groeien maar dat we nog
niet op het niveau zijn dat we nastreven. Het komend jaar zullen we de acties uit het verbeterplan
blijven uitvoeren en waar nodig bijstellen.

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?
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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: 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.
De leerlingen op de Horizon hebben in het schooljaar (2019-2020) geen eindtoets (Route 8) gehad. Dit
als gevolg vanCOVID-19.
De drie jaren ervoor heeft de Horizon op de eindtoets erg hoge resultaten laten zien en ook in 20202021 is de score ver boven de gestelde norm.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
100,0%

Basisschool De Horizon

95,3%

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)
79,2%

Basisschool De Horizon

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (47,3%)
Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 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

We zien dat de leerlingen die nu drie jaar op het voortgezet onderwijs zitten voor het grootste gedeelte
nog steeds op niveau zitten. Echter zijn er ook leerlingen hoger of onder hun niveau doorgestroomd.
We hebben nog geen verder onderzoek naar de reden gedaan. Het is wel aan ons om deze gegevens in
de gaten te houden. De vraag die we ons als school steeds moeten blijven stellen is; Biedt deze manier
van adviseren, zoals we dat nu doen, voor de leerling ook de beste ontwikkel-kansen?

We geven kansrijke, enkelvoudige adviezen (in overleg met het voortgezet onderwijs). Ook adviseren
wij een schoolvorm. Dit alles staat beschreven in het protocol PO-VO.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

6,7%

vmbo-k

40,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

6,7%

vmbo-(g)t

6,7%

vmbo-(g)t / havo

6,7%

havo / vwo

26,7%

vwo

6,7%

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:

veiligheid

samen werken en spelen

welbevinden

Op de Horizon willen we dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor moet een
leerling zich wel veilig voelen. Dit vraagt van de school om een duidelijke aanpak te hanteren die vanuit
de missie en visie naar voren komen. Op de Horizon heten we alle leerlingen welkom en benaderen de
leerlingen op een positief stimulerende manier.
Op de school hanteren we een aantal vaste regels die voor iedereen gelden (leerlingen en team). Deze
staan beschreven bij de hoofdingang van de school. Deze regels worden in alle groepen gedurende het
schooljaar aan de orde gesteld.
Bij de start van ieder schooljaar werken we aan groepsdynamica. Dit doen we met de "gouden weken".
Verder zijn we bewust in gesprek met de groepen/leerlingen over hun eigen ervaringen, staan hierbij stil
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en maken het bespreekbaar. We zijn van mening dat leerlingen veel leren van eigen ervaringen.
De manier van werken op de Horizon staat beschreven in de onderwijskaart pedagogisch handelen. Dit
staat op de agenda van het team en wordt cyclisch besproken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op de Horizon hebben met het team een gezamenlijke visie en missie opgesteld (die cyclisch
besproken en eventueel aangescherpt wordt).
Hieruit zijn de kernwaarden voor sociale opbrengsten voortgekomen.
Er wordt niet één bepaalde methodiek gehanteerd maar er zijn wel schoolafspraken gemaakt over een
aantal zaken. We hebben wel een aantal methodieken op school die we in kunnen zetten.
Zo is aan het begin van elk schooljaar het eerste thema van Jeelo (wereldoriëntatiemethode) gekozen
dat past om de groepsdynamica door de hele school aan te bieden.
Afhankelijk van wat de groep vraagt, worden interventies gedaan. (bv, aanbieden van meidenvenijn en
Rots & Water)
Om er zeker van te zijn dat alle leerlingen zich veilig voelen nemen we op de Horizon een aantal toetsen
af waarin leerlingen en leerkrachten kunnen aangeven hoe het gesteld is met het welbevinden en de
veiligheid van de leerlingen. De resultaten van deze afnames worden geanalyseerd en met de
leerkrachten en de kwaliteitsmedewerker besproken.
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6

Schooltijden en opvang

In dit hoofdstuk kunt u zien hoeveel uren alle leerlingen op de Horizon dit schooljaar maken en hoe die
verdeeld zijn over de schooldagen.
Over de specifieke inhoud van de studiedagen wordt u als ouders na afloop geïnformeerd steeds via
ISY.
Ook informatie over de vieringen en andere activiteiten worden via ISY (het school-informatiesysteem) gecommuniceerd. Het is zo lang van tevoren namelijk niet altijd mogelijk om jullie van de
juiste informatie te voorzien.

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 vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Dinsdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Woensdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Donderdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Vrijdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Hoera kindercentra, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Hoera kindercentra, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Er is tijdens vrije dagen en schoolvakanties opvang
mogelijk. Deze wordt ook verzorgd door Hoera Kindercentra. De plaats van de opvang kan mogelijk op
school plaatsvinden maar op momenten kan er ook uitgeweken worden naar een grotere locatie in het
naastgelegen dorp.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

23 oktober 2021

31 oktober 2021

Sinterklaas

06 december 2021

06 december 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Pasen

18 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinksteren

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

23 juli 2022

04 september 2022

Studiedagen waarop de kinderen vrij zijn:
01-10-2021 (Prisma studiedag)
18-11-2021
31-01-2022
16-03-2022
13-05-2022
27-06-2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Tijd(en)

directeur

maandag, donderdag

hele dag

kwaliteitsmedewerker

maandag, dinsdag, vrijdag

hele dag

leerkrachten

alle werkdagen

vanaf 14.30

De directeur en de kwaliteitsmedewerkers zijn op hun werkdagen de hele dag bereikbaar.
Het handigste is wel om een afspraak te maken, anders kan het zijn dat deze al andere afspraken
hebben en u niet te woord kunnen staan. Een afspraak maken kan telefonisch op het schoolnummer of
via de mail.
De leerkrachten zijn het beste te bereiken via de mail of telefonisch. Telefonisch graag na 14.30 uur
omdat de leerkrachten anders bezig zijn met voorbereidingen of lesgeven.
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