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Voorwoord van het bestuur: 

Beste ouders,

De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk. 
Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds 
kleiner en toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen 
omgaan met al die veranderingen is door te LEREN. 

Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een 
bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS! 
Ze ontwikkelen niet alleen kennis, maar leren ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe  ze 
als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt 
alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in school een veilig leer- en werkklimaat is 
waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. 

En wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers:  De leerkracht als 
TOEKOMSTMAKER! 
Wij werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en 
naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf. 
En dat doen we vanuit onze kernwaarden: 

• We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf. 
• We verbinden heden en toekomst.
• We verbinden mensen, culturen en opvattingen. 
• We tonen meesterschap in wat we doen!  

Onder het motto: “OPSPOOR de Toekomstmakers” kunt u uw kind met een gerust hart aan één van 
onze scholen toevertrouwen.   

Ik wens iedereen een goed onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en uitdaging zodat uw kinderen - 
onze leerlingen -  met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. We hopen dat zoveel als 
mogelijk in samenwerking met u – de ouders - te kunnen bereiken.   

Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur 

Voorwoord
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Contactgegevens

De Harpoen
Weiver 2
1546LB Jisp

 0756423839
 http://www.obsdeharpoen.nl
 info@obsharpoen.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Marieken Tekstra info@obsharpoen.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

104

2018-2019

Elke dag komen dagelijks ruim 100 kinderen naar de Harpoen. De voorschoolse-, de peuter- en de 
naschoolse opvang worden bij ons bezocht. 

Schoolbestuur

Stg. Primair Openbaar Onderw. in de Regio Waterland/Oostzaan
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 4.169
 http://www.opspoor.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 27-05 Zaanstreek.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Kleinschalig en overzichtelijk

Gericht op hoge opbrengstenBetrokken leerkrachten 

Prettig pedagogisch klimaat Doelgericht onderwijs

Missie en visie

De samenleving verandert steeds sneller en de banen van de toekomst staan nog niet vast. Dat vraagt 
om een school die blijft doorontwikkelen en investeert in onderwijsvernieuwing en scholing van het 
onderwijsteam. Een school met een goede balans tussen het verwerven en verwerken van basiskennis 
op het gebied van taal en rekenen enerzijds en het thematisch werken aan een brede wereldoriëntatie 
anderzijds. Dit alles met de volledige aandacht en betrokkenheid voor elke leerling, zodat deze de 
ruimte krijgt z'n eigen talenten te ontwikkelen en vol zelfvertrouwen klaar is voor de maatschappij en 
z'n onvoorspelbare toekomst. 

Prioriteiten

In 2018-2019 zijn flinke stappen gezet met betrekking tot het verbeteren van de onderwijskwaliteit van 
de school. Ook in schooljaar 2019-2020 blijft dit een speerpunt. 

We richten ons met name 
op het verbeteren van de didactische vaardigheden en het opbrengstgericht werken. De  medewerkers 
van obs de Harpoen worden gecoacht, staan in de leerstand en zetten zich voor 100% in om onze 
kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden: 

• We richten ons onderwijs dusdanig in dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen, afgestemd op de voortgang van hun eigen ontwikkeling.

• We richten ons op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van 
creativiteit en op het verwerven van sociale, culturele en sportieve vaardigheden.

• We werken vanuit het fundament dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving 
en daaraan op den duur hun persoonlijke bijdrage leveren.

• We verstrekken specifieke ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben, zo veel mogelijk 
afgestemd op de individuele behoefte van de leerling.

Werkwijze

In de onderbouw zijn de groep 1 en 2 altijd gecombineerd. Via spel willen we tegemoet komen aan de 
natuurlijke nieuwsgierigheid van het jonge kind. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de leef- en 
ervaringswereld van het jonge kind en proberen via projectmatig werken het kind te brengen tot 
nieuwe ervaringen en deze te structureren. 
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In de groepen 3 t/m 8 wordt groepsgewijs hoofdzakelijk in combinatiegroepen gewerkt, waarin wij een 
grote variatie aan inhouden en werkvormen aanbieden, zodat elk kind tot zijn recht kan komen.

Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn wij begonnen met het EDI model. Dit houdt in dat er vanuit 
gezamenlijkheid instructie wordt gegeven. Door de controle van begrip vragen wordt er al gauw gezien 
welke kinderen alvast aan het werk kunnen en welke kinderen extra instructie nodig hebben. 

Identiteit

De Harpoen is de enige basisschool in Jisp. Het huidige schoolgebouw is gebouwd in 1941. Er zijn in 
schooljaar 2019-2020 overwegend vijf groepen gevestigd in het hoofdgebouw. In de aanbouw van 2007 
zijn drie lokalen die verhuurd worden aan derden. De school beschikt over een goed uitgeruste gymzaal 
en een prachtig schoolplein voorzien van gras, tegels, speeltoestellen, voetbalkooi en avonturenpad. 
De school telt zo'n 10 medewerkers: directie, leerkrachten, een intern begeleider, een vakdocent 
bewegingsonderwijs, een remedial teacher, en een conciërge. 

De Harpoen geeft actief vorm aan de doelstellingen van openbaar onderwijs:
-Het respecteren van de verschillen tussen mensen op grond van gewoonten, culturele achtergrond, 
waarden en normen, levensovertuiging, geslacht, nationaliteit of etnische afkomst.
-Het accepteren en waarderen van deze verschillen door de leerlingen actief te leren een mening te 
vormen over opvattingen en gewoonten van anderen.
-Het laten functioneren van openbaar onderwijs als ontmoetingsonderwijs waarin kinderen met, van en 
over elkaar leren als voorbereiding op hun latere deelname en positieve bijdrage aan de pluriforme 
samenleving.
-Het bieden van aantrekkelijk kindgericht onderwijs met aandacht en waardering voor andere 
opvattingen vanuit de gedachte 'niet apart, maar samen'.

Op De Harpoen geven wij ons onderwijs vorm dat is gericht op de toekomst. Dit onderwijsconcept gaat 
uit van het ontwikkelen van vaardigheden die de leerlingen van nu in de nabije toekomst nodig zullen 
hebben. Mede doordat De Harpoen een kleine school is kennen wij elkaar allemaal bij naam. Dit geeft 
de kinderen een veilig en geborgen gevoel en zorgt voor persoonlijke en individuele aandacht tijdens de 
schooldag.
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Elk jaar worden de groepen met zorg samengesteld, waarna medewerkers aan een groep worden 
gekoppeld. Het is ons doel de leerlingen in de groep te plaatsen waar ze het beste tot hun recht komen. 
Hoewel we input van ouders op prijs stellen over de onderwijsbehoeften, beslissen wij in welke groep 
een leerling geplaatst wordt en welke leerkracht daaraan verbonden wordt.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

Verlof personeel

Om lesuitval te vermijden hanteren wij de volgende maatregelen:
Ons bestuur, OPSPOOR, heeft de beschikking over een aantal invallers. Deze leerkrachten worden op 
alle scholen ingezet. Indien er geen invallers meer beschikbaar zijn, zullen we altijd proberen intern een 
oplossing te vinden. Wanneer bovenstaande mogelijkheden niet tot een vervanging leiden, wordt de 
groep in eerste instantie verdeeld. U begrijpt dat dit geen echte oplossing is, omdat zo meerdere 
groepen ontregeld raken. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een groep naar huis worden gestuurd. U 
wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht via het ouderportaal, Basisonline.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 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.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalactiviteiten
2 u 30 min 2 u 30 min

Spelontwikkeling
7 u 45 min 7 u 45 min

Rekenactiviteiten
2 u 30 min 2 u 30 min

Wereld verkennende 
vakken incl burgerschap 3 u 30 min 3 u 30 min

Expressieve- en thema 
vakken 3 u 30 min 3 u 30 min

Bewegingsonderwijs(1 
maal per week met 
vakleerkracht)

5 u 15 min 5 u 15 min

Onze jongste kinderen krijgen themagericht onderwijs. 

De leerkracht maakt bij het maken van een themaplanning gebruik van de kerndoelen, zodat alle 
kinderen een passend aanbod krijgen en de overstap naar een volgende groep gemaakt kan worden. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 u 30 min 5 u 30 min 4 u 45 min 4 u 45 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
3 u 45 min 3 u 45 min 4 u 45 min 4 u 45 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 u 05 min 5 u 05 min 5 u 05 min 5 u 05 min 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 u 45 min 3 u 45 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

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

Bewegingsonderwijs
2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Levensbeschouwing

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 1 uur 

Muziek
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Schrijven
1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 uur 1 uur 
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Op obs De Harpoen vinden wij het belangrijk om doelgericht te werken aan de kerndoelen.  

De les instructies worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 
De verschillende vakken worden regelmatig geïntegreerd binnen themagericht onderwijs. 

Op De Harpoen wordt in groep 4 t/m groep 8 gewerkt met Snappet. Met Snappet heeft ieder kind op 
een eigen device toegang tot lessen en oefenmateriaal op individueel niveau. Het sluit aan op de meest 
gebruikte lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht.  Door het gebruik van Snappet zijn wij in 
staat om echt onderwijs op maat te kunnen bieden. Uiteraard is er naast het werken met devices ook 
ruim voldoende aandacht voor het schrijfonderwijs.Daarnaast is het van belang dat kinderen 
zelfstandig kunnen ontdekken, beleven en informatie kunnen opzoeken. Op school zijn wij in het bezit 
van Chromebooks. 

Wij werken met de volgende lesmethoden:
Rekenen: Wereld in Getallen (Snappet)
Taal en Spelling: Taal actief (Snappet) 
Lijn 3 (groep 3)
Technisch lezen: Station Zuid (groep 3)
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip zilver
Zaakvakken: Thematisch jaarprogramma
Sociaal emotioneel: Kwink

Groep 7/8 krijgt ontmoetingsonderwijs. De leerlingen maken kennis met zes wereldreligies gegeven 
door een vakdocent. (Islam, Jodendom, Boeddhisme, Katholicisme, Humanisme en het Hinsoeïsme) 

Kwink
1 u 05 min 1 u 05 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Ontmoetingsonderwijs
15 min 15 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Gymlokaal
• Volwaardige keuken

De keuken van buurt stichting 'Ons Huis' welke gebruikt kan worden door onze school.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Er wordt samen met de gemeente, kinderopvang en het basisonderwijs in Wormerland gewerkt aan 
VVE beleid.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

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. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse 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.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het volgen van de ontwikkeling

In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, 
observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. 
De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over 
nauwkeurige overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Aan de hand van landelijke cijfers kunnen 
we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse 
leeftijdsgenoten. Vervolgens bieden we leerstof aan die past bij de mogelijkheden van het kind. 

Speciale begeleiding

Soms is de probleemstelling ingewikkeld en hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan met 
toestemming van de ouders een beroep doen op bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of de 
schoolarts. Ook kunnen we om ondersteuning vragen bij het samenwerkingsverband (primair onderwijs 
Zaanstreek). Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat de leerling, school 
en ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als de 
ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing op het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met 
ouders/verzorgers.

Bovenschoolse plusklas ‘Vostok’ 

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong werken op school met compacten en verrijken op één of 
meerdere gebieden. Dit betekent dat de leerling van het reguliere werk minder maakt (compacten) en 
uitdagender werk krijgt aangeboden (verrijken). Indien de school ondanks dit compacten en verrijken 
onvoldoende uitdaging biedt voor een leerling, bestaat er de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te 
volgen in een Bovenschoolse Plusklas, genaamd Vostok. Een onafhankelijke toelatingscommissie 
bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 3

Remedial teacher 3

Fysiotherapeut 2

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Doorgaans bespreken we wekelijks de actualiteiten in de kring. Onderwerpen als veiligheid, omgaan 
met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. kunnen dan aan de orde komen. 
Verschillende werkvormen komen dan ook aan bod, zoals: spreekbeurten, rollenspelen, samen de 
groepsregels afspreken etc. Het voorbeeld van de leerkracht (en thuis de ouders) is van groot belang. Er 
zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar 
verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar worden 
uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. 
Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.

Een effectieve methode om pesten te stoppen of terug te dringen is het afspreken van regels voor de 
leerlingen zoals:   

• Het inschakelen van de leerkracht wordt niet opgevat als klikken. 
• Een medeleerling heeft ook de verantwoordelijkheid om het pestprobleem bij de leerkracht aan 

te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
• Samenwerken: School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. 

Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld 
niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op 
te komen lossen. Bij problemen van pesten zal de directeur en de leerkrachten hun 
verantwoordelijkheid (moeten) nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien.
Onze school monitort twee keer per jaar de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Leerkrachten 
vullen de lijst in en de leerlingen van groep 5 t/m 8 doen dit ook. Wij vinden het van het grootste belang 
dat kinderen zich sociaal veilig voelen op onze school. Een keer in de vier jaar wordt er een grootschalig 
tevredenheidsonderzoek afgenomen door Beekveld en Terpstra.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Mirjam Bakker. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via ms.bakker@opspoor.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Mieke Spanjaard. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via m.spanjaard@obsharpoen.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Het eerste contact

Het eerste contact van de ouders/verzorgers met onze school is het informatiegesprek met de 
directeur. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur hoe het onderwijs wordt vormgegeven op school, hoe 
de dagelijkse gang van zaken is georganiseerd, wat u van de school mag verwachten maar ook wat wij 
van u verwachten. Daarnaast nemen we een kijkje in alle groepen om u een indruk te geven van het 
pedagogisch klimaat. 

Basisonline

Het communicatiemiddel tussen ouders en school is Basisonline. Een gesloten digitale omgeving alleen 
voor De Harpoen. Voor ouders fijn om ‘direct’ contact met de leerkracht te hebben en voor de 
leerkracht handig om in één klap alle ouders of juist individueel te berichten. Hier worden ook foto’s 
geplaatst van activiteiten. In de kalender kunt u zien welke activiteiten er gepland staan maar ook het 
vakantie rooster, de gesprekkenplanner, en de studiedagen; op deze dagen zijn de leerlingen vrij en 
werken de leerkrachten.

Informatiebulletin 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een groepsinformatiebulletin. De leerkrachten 
geven daarin een overzicht van het te verwachten jaarprogramma, de regels en werkwijze. Kortom: hoe 
gaat het er aan toe in de groep van uw kind.

Startgesprek, gesprekken en rapportages

In de eerste weken van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. Deze zijn bedoeld voor ouders én 
leerlingen om nader met elkaar kennis te maken. De leerkracht is in de gelegenheid met de leerling en 
de ouders af te stemmen wat al goed gaat en waar de komende periode aan gewerkt kan gaan worden. 
Gedurende het schooljaar zijn 5 gespreksmomenten waarvan 2 facultatief. Op deze manier is er 
regelmatig contact tussen leerling, ouders en school. In elk van deze gesprekken komen tevens de 
vorderingen van de leerling aan de orde. Tweemaal per jaar (februari en juni) worden de rapporten 
meegegeven. Deze gesprekken zullen na schooltijd worden gehouden en staan gepland in de 
schoolagenda van Basisonline. Mocht u tussentijds nog een gesprek met de leerkracht willen voeren 

Ouderbetrokkenheid is voor ons een belangrijke pijler. We zijn daarom trots op de uitslag van het 
tevredenheidsonderzoek waarin ouders aangeven zich betrokken te voelen en een warme band te 
hebben met de school. 

Wij willen goed met ouders communiceren en misverstanden voorkomen. Wij streven ernaar de lijntjes 
zo kort mogelijk te houden. Dagelijks staan wij daarom zichtbaar in de school en zijn geïnteresseerd in 
de mening van ouders en staan open voor verbetering.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken

14



Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Assisteren en ouderraad

De ouderraad helpt bij het organiseren van de feestdagen op school, zoals het versieren met kerst of 
het organiseren van het paasontbijt. Op allerlei manieren kunt u als ouder assisteren bij de diverse 
activiteiten op onze school. Heel wat activiteiten worden georganiseerd, die zonder ouderhulp heel 
moeilijk, zo niet onmogelijk zijn, zoals hulp bij:

• bibliotheek, biebbus, lezen
• creatieve lessen
• organisatie van feesten, uitstapjes en schoolreizen
• allerlei buitenschoolse sportactiviteiten
• de hoofdluiscontrole

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap is voor alle scholen in het OPSPOOR gebied via de medezeggenschapsraad 
(MR)en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) geregeld. Dit regelement is gebaseerd 
op het modelreglement van de VNG/CBOO en wijkt hier slechts op enkele punten van af. Het College 
van Bestuur zal zich bij besluitvormingsprocessen, vaak ook via de directeur, wenden tot de MR c.q. de 
personeels- of oudergeleding daarvan. De MR bestaat uit 6 leden, drie ouders en drie teamleden. De 
vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden ongeveer vijf keer per jaar plaats. In de MR gaat het 
altijd om beleid van de school. We bespreken niet de gang van zaken rondom individuele leerlingen of 
incidenten. In dat geval is het zaak om bij vragen eerst contact op te nemen met de leerkracht. Als u er 
samen niet uitkomt, is de volgende stap contact met intern begeleider of schoolleider. Als u twijfelt of 
een bespreekpunt bij de MR thuishoort, kunt u contact op nemen met één van de leden (leerkracht of 
ouder).

Als ouder bent u van harte welkom op vergaderingen. Echter, als u zelf geen zitting in de MR hebt, bent 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, dan horen we dat graag van u. We zullen er alles aan doen om samen naar een 
oplossing te zoeken.

De klachtenregeling van de school is te vinden op de website van onze stichting OPSPOOR:

https://www.opspoor.nl/pagina/368/klachten

dan is dit uiteraard mogelijk. Deze gesprekken zijn dan zonder uw kind. In heel specifieke gevallen gaat 
de groepsleerkracht op huisbezoek.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Kinderboekenweek

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

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.

u toehoorder. De MR vergadering heeft een open deel; ouders zijn als toehoorder welkom en de 
bijeenkomst kent een besloten deel. In dit tweede deel van de vergadering zijn alleen de MR leden 
aanwezig. Indien u (van te voren) bespreekpunten wilt inbrengen, kunt u voordat de agenda is 
opgesteld contact opnemen met een lid van de medezeggenschapsraad. De leden bepalen onderling of 
het bespreekpunt op een MR vergadering thuis hoort of op een ander overlegmoment. 

De medezeggenschapsraad op OBS De Harpoen wil graag de ouders informeren over haar 
activiteiten.De agenda en notulen kunt u terug vinden op Basisonline.

Samenstelling van de MR

Oudergeleding
Freek Hemminga
Nina van Kranendonk
Tamara Kee

Personeelsgeleding
Mieke Spanjaard
Mirjam Bakker
Ellen de Jongh
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De diverse schoolreizen. Groep 1 t/m 4 gaat 1 dag, groep 7/8 gaat 3 dagen op schoolkamp. Groep 5/6 
wordt dit schooljaar opnieuw bepaald.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

4.3 Schoolverzekering

Er is een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor alle OPSPOOR scholen 
afgesloten.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur via telefoonnummer 075-6423839 
of via Basisonline. Na 9.00 uur nemen wij, in geval van niet gemelde afwezigheid, contact op met de 
ouders.

Wanneer u een ander kind naar school brengt, kunt u natuurlijk ook altijd even langs de leerkracht van 
het zieke kind lopen en zo doorgeven dat hij/zij niet komt. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Voor het aanvragen van verlof voor kinderen vanaf 5 jaar, vult u een verlofformulier in. Dit formulier is 
bij de administratie of bij de directie te verkrijgen. Het is de bedoeling dat u het verlofformulier zo 
compleet mogelijk invult en eventuele uitnodigingen, rouwkaarten en werkgeversverklaringen 
toevoegt. Het verlofformulier kan door de directie in behandeling worden genomen indien het volledig 
is ingevuld. 

LET OP: 

De directie is verplicht om de wet- en regelgeving rondom het verlenen van verlof in acht te nemen. 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Binnen obs Harpoen wordt in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met het leerlingvolgsysteem van CITO.

De toetsen worden afgenomen in januari en juni.

De resultaten van deze toetsen wordt op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd.

Ouders worden tijdens de ouder-kindgesprekken op de hoogte gebracht en gehouden van de 
resultaten.

In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van onze leerlingen gevolgd door middel van de leerlijnen 
en observatiemomenten via het digikeuzebord. De resultaten hiervan worden twee keer per jaar met 
de ouders gedeeld en besproken in de groepsbespreking.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Sinds 2019 nemen wij de IEP eindtoets af.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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.

5 Ontwikkeling van leerlingen

19



5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 3,8%

vmbo-b / vmbo-k 11,5%

vmbo-(g)t 11,5%

vmbo-(g)t / havo 3,8%

havo 7,7%

havo / vwo 7,7%

vwo 53,8%

Tijdens het laatste kind, ouder, leerkracht gesprek in groep 7 wordt het preadvies voor het voortgezet 
onderwijs gegeven. Na de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) toets in groep 8 is 
er nogmaals een adviesgesprek. Eind februari volgt het definitieve advies. Na de eindtoets is er een 
mogelijkheid tot heroverwegen van het advies.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Veiligheid en zelfvertrouwen

InitiatiefrijkBetrokken en verantwoordelijk

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om al zijn vaardigheden en talenten zoveel 
mogelijk te ontwikkelen. Dat betekent dat we er alles aan doen om aan zoveel mogelijk leerlingen het 
hele basispakket van de basisschool aan te bieden, zodat ze goed toegerust naar het voortgezet 
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onderwijs kunnen gaan. Een kind op onze school krijgt de kans om de kerndoelen, die de overheid voor 
het basisonderwijs heeft gesteld, te halen. Alle leerlingen worden gestimuleerd en geholpen om zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen in een veilig klimaat. Het leren van de basisvaardigheden als taal en 
rekenen vinden we belangrijk maar minstens zo belangrijk is het bevorderen van creativiteit en het 
stimuleren en ontwikkelen van houdingen zoals verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerking. De school zien wij als werk- en leefomgeving met betrokken 
leerlingen. 

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 spelen 2 leer per dag allemaal tegelijk buiten. Hierdoor leren ze van en 
met elkaar en leren ze rekening houden met elkaar. De conflicten die eventueel ontstaan gaan we niet 
uit de weg maar lossen we met elkaar op. Wij zijn er trots op de er een goed en veilig pedagogisch 
klimaat op onze school aanwezig is.

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan wij werken met Kwink.

Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. 
Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd 
op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van 
bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. 

 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste 
onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan 
alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en 
veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te 
analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en 
toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de 
midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte 
plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s. 

Om de vier jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s. We 
leggen verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het Jaarverslag en in gesprekken 
met de ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs. 

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

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Baloe, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3 t/m 8 Maandag en donderdag

Gymnastiek Groep 1/2 Maandag
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6.3 Vakantierooster

Voor schooljaar 2019-2020 staan zes studiedagen gepland:

Dinsdag 17 september 2019
Woensdag 13 november 2019
Donderdag 6 februari 2020
Maandag 24 februari 2020
Vrijdag 20 maart 2020
Maandag 8 juni 2020

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Paasweekend 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaartweekend 21 mei 2020 24 mei 2020

Pinksterweekend 30 mei 2020 02 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Zie toelichting Maandag en Woensdag In overleg

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders hun vragen kwijt kunnen. Daarom staan leerkrachten, 
interne begeleiding en directie altijd open voor gesprekken. Hebben wij niet direct tijd, dan maken wij 
graag een afspraak met u.

Voorschoolse opvang (VSO) Voordat de lessen beginnen, kunt u uw kind al naar school brengen en laten 
opvangen door de pedagogisch medewerkers van Baloe.

Buitenschoolse opvang (BSO)Voor kinderen tot acht jaar vindt de BSO plaats op De Harpoen. Kinderen 
van negen jaar en ouder worden opgehaald en verblijven op de BSO in het hoofdgebouw van 
Baloe. Meer informatie over Baloe vindt u op www.kinderopvangbaloe.nl.
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