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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 Sint Michaëlschool

Voorwoord
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Contactgegevens

Sint Michaëlschool
Zuidervaart 61
1846LG Zuidschermer

 0725044486
 http://www.michaelschool.nl
 info@michaelschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Steven de Wit info@michaelschool.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

37

2021-2022

Op 1 oktober 2019 telden we 24 leerlingen. 1 oktober 2021 waren dit 37 leerlingen. Dat is een mooie 
groei. We verwachten de komende jaren een verdere groei. Op 1 oktober 2022 tellen we naar 
verwachting 40 leerlingen.
Goed nieuws voor de school en voor het dorp.

Schoolbestuur

Stichting Blosse onderwijs
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 7.014
 http://www.blosse.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Vrij zijn

VerantwoordelijkheidVooruitstrevend

Verbondenheid Verwondering

Missie en visie

Op de Michaëlschool is het kind het uitgangspunt. In een rijke leeromgeving worden de kinderen 
uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leer- en 
werkproces. Er is ruimte voor creativiteit en eigenheid in denken en doen. We bieden een leeromgeving 
die aansluit bij de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen en volgen en begeleiden de 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. We hebben hoge verwachtingen van 
ieder kind en werken steeds aan het verbeteren en het borgen van onze onderwijskwaliteit. Dit doen 
we in een prettige sfeer waarbinnen we elkaar positief benaderen. Daarbij krijgt ieder kind persoonlijke 
aandacht en tonen we dan ook persoonlijke betrokkenheid. Kinderen worden gestimuleerd om 
zelfstandig te werken en vanuit eigenaarschap zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen ontwikkeling. 
Daarbij leren de kinderen zelf doelen te stellen. Kinderen helpen elkaar en zoeken samen naar 
oplossingen. Natuurlijk is de Michaëlschool een school waar ruimte is voor plezier en ontspanning.

Leren en jezelf ontwikkelen in een groene omgeving waar rust en ruimte nog vanzelfsprekend zijn, dat 
kan op onze school! 
Kleinschaligheid is onze kracht. 

Identiteit

De school is een katholieke school en dat uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan, in een 
sfeer van respect, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Op eigentijdse en creatieve wijze wordt 
vormgegeven aan levensbeschouwelijk onderwijs, geïntegreerd in het thematisch onderwijs. Hierbij 
laten we ons inspireren door verhalen, tradities, rituelen, feesten en ontmoetingen tussen mensen. We 
vertellen de kinderen (Bijbel) verhalen en vieren het kerst- en paasfeest met elkaar. We dagen kinderen 
uit na te denken over de diepere dingen van het leven. We laten kinderen kennis maken met waarden 
en tradities uit verschillende religies. 
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Vanwege de grootte van de school en het thematische onderwijs kiezen wij voor het werken in 
combinatiegroepen.

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

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de onderbouw werken we thematisch. We gaan uit van de zone van de naaste ontwikkeling bij de 
kinderen. Vanuit een voor kinderen veilige situatie werken we op basis van het spelend leren aan de 
brede ontwikkeling van de kinderen. Naast de ontwikkeling van taal en rekenen zijn we bezig met de 
motorische vorming, de creatieve ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen 
van spel en de lichamelijke ontwikkeling. Relatie, competentie en autonomie zijn hierbij de pijlers. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
3 uur 4 u 30 min 6 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
5 uur 5 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Binnen onze school werken de kinderen op eigen niveau aan hun eigen doelen. Ze plannen hun 
activiteiten en instructiemomenten. Per periode worden in overleg met de kinderen doelen gesteld, die 
realistisch zijn en waarbij we de lat steeds hoog leggen. Wel passend bij de mogelijkheden van ieder 
kind. Bij het programma is het wel van belang om in de gaten te houden hoeveel uren per week besteed 
moeten worden aan de vak- en vormingsgebieden.  

Engelse taal
30 min 30 min

spelling
1 u 45 min 2 u 15 min 1 u 15 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

sociale redzaamheid en 
godsdienstige vorming 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

schrijven 
1 u 30 min 30 min 30 min 30 min

muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

voorlezen
1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

spreekbeurten
30 min 30 min 30 min

spelend leren taal en 
rekenen 1 u 15 min 1 u 15 min

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Aula
• Speelveld
• Speellokaal/ gymlokaal

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Kinderopvang Titatovenaar.

Onze school is te klein om zelf voorschoolse educatie aan te kunnen bieden. Schuin tegenover de 
school is de kinderopvang Tita. Daar werken we op een goede wijze mee samen. Zij bieden wel een 
voorschools aanbod. Ouders van de Michaelschool kunnen hier gebruik van maken.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?

Verlof personeel

Wij zijn een klein team en we hebben een normaal ziekteverzuim. 
Bij ons is er wel eens iemand ziek en het kan ook voorkomen dat iemand een dag afwezig is in verband 
met een scholingsbijeenkomst of een extra verlofdag heeft in verband met persoonlijke 
omstandigheden. Het is goed om te weten dat Blosse Onderwijs een vervangingspool heeft met 
leerkrachten die kunnen invallen wanneer een collega afwezig is. 
Wij streven ernaar geen kinderen naar huis te sturen en werken aan een passende oplossing.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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De onderwijskwaliteit op onze school is goed en dat willen we in de toekomst zo houden. Op 
verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken wordt de kwaliteit van ons onderwijs 
gevolgd. We houden enquêtes onder ouders, personeel en leerlingen. We doen op school periodiek 
mee met een traject van zelfevaluatie & visitatie binnen Blosse Onderwijs en we krijgen periodiek 
bezoek van de onderwijsinspectie. De input vanuit de verschillende kwaliteitsmetingen hebben we 
verwerkt in ons schoolplan. In het plan wordt aangegeven welke beleidsvoornemens we hebben voor 
de komende jaren. Het huidige schoolplan is vastgesteld voor de periode 2021-2025. Per jaar worden de 
voornemens uitgewerkt in een jaarplan. Daarin staat beschreven wat het team in een bepaald 
schooljaar wil verbeteren in de school, hoe dat gebeurt, hoe het bekostigd wordt en hoe gecontroleerd 
wordt of de doelen ook daadwerkelijk bereikt zijn.  
In het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten ondernomen:
-  Inzet Taakspel in de hele school
-  Thematisch werken in de hele school
- Taalaanbodgroep 4 t/m 8: vanaf groep 3/4 invoering van taalmethode Staal        
- Zicht op ontwikkeling                                     
- Lezen groep 3                           

In de evaluatie van het schoolontwikkelingsplan 2021-2022 leest u meer over de inhoud van deze 
actiepunten. De evaluatie is te vinden op de website van de school.  In schooljaar 2022-2023 hebben wij 
de volgende speerpunten voor onze onderwijsontwikkeling:
- Invoering van het IEP leerlingvolgsysteem
- Implementatie van leesmethode Estafette
- Gebruik van Taakspel bestendigen en borgen
- Gebruik van Breinhelden bestendigen en borgen.

Doelen in het schoolplan 

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.

De gestelde doelen worden regelmatig besproken in de teambijeenkomst. Tijdens deze bespreking 
worden de vorderingen in kaart gebracht.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Op de St. Michaëlschool is het kind het uitgangspunt. In een rijke leeromgeving worden de kinderen 
uitgedaagd tot leren. Hiertoe is het onderwijs ondergebracht in thema’s. Kinderen worden 
verantwoordelijk gemaakt voor eigen leer- en werkproces (kritische denk/werkhouding). Er is ruimte 
voor creativiteit in denken en doen (probleemoplossend denken) en voor communiceren en 
samenwerken. Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) vormen de basis voor het onderwijs. 
Wij bieden kinderen structuur en zorgen voor een doorlopend leerproces. Dit zien we terug in onze 
organisatie, methodes, thema’s en leermiddelen. Er wordt stevig ingezet op de basisvaardigheden, taal 
en rekenen. We besteden speciale aandacht aan het begeleiden van taal/leesproblematiek en het 
geven van extra uitdaging aan kinderen die dat nodig hebben. We bieden een leeromgeving die 
aansluit bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. We volgen en begeleiden de 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind gedurende de hele basisschoolperiode. 
Als het nodig is bieden we aangepaste leerstof en extra begeleiding. Persoonlijke aandacht is onze 
kracht! Alle kinderen zijn welkom en omdat de groepen klein zijn, is er ruimte en tijd voor persoonlijke 
aandacht of ondersteuning of specifiek gebied. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan bepalen 
de leerkracht en intern begeleider welk niveau van ondersteuning passend is. Indien nodig schakelen 
we de consulent van het samenwerkingsverband in. We bespreken zorgvuldig wat uw kind precies 
nodig heeft. Wie is uw kind als persoon? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Wat is er nodig 
om te zorgen dat het beter gaat? In het zogeheten multidisciplinair overleg (MDO) bent u een 
belangrijke gesprekspartner. Hierbij is ook de consulent van het samenwerkingsverband aanwezig. 
Soms worden er ook andere professionals betrokken bij het MDO, bijvoorbeeld medewerkers van 
jeugdhulp, gemeente of zorginstellingen. Iedereen brengt zijn eigen gezichtspunt in. Zo ontstaat een 
gezamenlijk plan voor de juiste vervolgstappen. Het TOP-dossier is een werkdocument dat ons 
praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief 
betrokken bij het invullen van het TOP-dossier. Nadat we de behoeften van uw kind goed in kaart 
hebben gebracht kan duidelijk worden dat het antwoord op sommige ondersteuningsvragen buiten het 
bereik van onze school ligt. Deze grens in ondersteuning is niet altijd scherp. Het aangeven van grenzen 
is maatwerk. Analyse, eerlijkheid en helderheid zijn belangrijk om de grens van het kunnen te bepalen. 
Uitgaand van wat uw kind nodig heeft zoeken we dan samen met u en het samenwerkingsverband een 
passende plek voor uw kind. We kijken samen naar wat het beste is voor uw kind. Het belangrijkste is 
dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en krijgt wat daarvoor nodig is.

9



Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

De IB-er is 1 dag per week aanwezig

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Wij werken met Taakspel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij geven, mede door het aantal kinderen op school en in de groep, persoonlijke aandacht aan ieder 
kind. Individueel onderwijs in optima forma.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Wij werken met Taakspel

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Docent sport en bewegen

Er is regelmatig overleg tussen leerkracht en docent sport en bewegen over de kinderen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Geen specialist aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Taakspel.

Taakspel is een werkwijze die uitgaat van positieve feedback en positieve omgang met elkaar. 

Doelen: Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de kinderen 
en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. 
De leraar of pedagogisch medewerker geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert 
ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de 
kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Taakspel goedgekeurd anti-pest programma
Het rapport ‘Wat werkt tegen pesten?' beschrijft de effectiviteit van kansrijke programma’s tegen 
pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk. Een van die kansrijke programma’s is Taakspel. Taakspel is 
ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te scheppen, het taakgericht gedrag te bevorderen 
en het regel overtredend gedrag te reduceren. Taakspel is meermaals onderzocht en een effectief 
gedragsveranderingsprogramma gebleken. Uit het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt Taakspel 
ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag. 
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Veiligheidsmonitor 2021 van het ministerie van OCW.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op onze school zich veilig voelt. Dat geldt voor kinderen, ouders, 
personeel, vrijwilligers en stagiaires. We hechten er veel waarde aan dat kinderen met plezier naar 
school gaan. Een veilig klimaat is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een kind. Dat komt 
ook terug in onze kernwaarden en visie:· Je mag zijn wie je bent en dat wordt geaccepteerd en 
gewaardeerd.  Je mag je veilig voelen. Vanuit de veiligheid kunnen we zelfvertrouwen ontwikkelen en 
komen onze talenten tot bloei. We spreken in open dialoog met elkaar over de dingen die ons bezig 
houden. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de school en voor alle kinderen. We hebben 
vertrouwen in elkaar en gaan ervan uit dat een ieder zijn/ haar best doet en het beste voor heeft met de 
school. We hebben een open communicatie met elkaar op basis van vertrouwen. We benaderen elkaar 
positief (Taakspel). We geven kinderen individuele aandacht en tonen persoonlijke betrokkenheid. We 
geven les in sociale vaardigheden, sociale integratie en actief burgerschap. We stimuleren kinderen 
elkaar te helpen en samen naar oplossingen te zoeken. We maken op school tijd voor plezier en 
ontspanning met elkaar. In het protocol sociale veiligheid beschrijven we hoe we met elkaar omgaan op 
onze school. Veiligheid bied je onder andere door consequente regels toe te passen zodat iedereen 
weet waar hij of zij aan toe is. Door regels en afspraken te verwoorden kunnen kinderen en 
volwassenen, als zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Anne-Maartje Bronsveld anne-maartje.bronsveld@blosse.nl

vertrouwenspersoon Margreet Metz margreet.metz@blosse.nl
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Klachtenregeling

Klachten

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals gedacht. Dat is 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij informeren de ouders natuurlijk over de voortgang van hun kind(eren). Dit doen we door twee keer 
per jaar een rapport mee te geven, door in ieder geval twee keer per jaar de voortgang van de kinderen 
te bespreken met de ouders tijdens een oudergesprek, en door de ouders inzage te geven in het 
leerlingvolgsysteem van hun kind(eren). Daarnaast krijgen alle ouders regelmatig een nieuwsupdate via 
Kwieb waarin ze op de hoogte worden gebracht van de activiteiten die er op school 
plaatsvinden. Tevens geven de leerkrachten via Kwieb informatie aan ouders over specifieke 
activiteiten die binnen de eigen groep plaatsvinden. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de 
leerkrachten of met de directeur om zaken te bespreken of om extra informatie te ontvangen. Aan het 
begin van ieder schooljaar krijgen de ouders de jaarkalender met informatie over het komende 
schooljaar en is er voor de ouders van groep 1/2 een informatie avond waar informatie mondeling wordt 
gedeeld over het schooljaar. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er kennismakingsgesprekken.

INFORMATIEVOORZIENING NAAR DE NIET-VERZORGENDE OUDER
In het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald in art.1:377b dat: de gezagsouder de niet-gezagsouder op de 
hoogte dient te stellen omtrent kwesties als leerprestaties en schoolkeuze. De school mag ervan 
uitgaan dat de ouders elkaar informeren over de schoolzaken en elkaar op de hoogte brengen over 
schriftelijke informatie van school, rapporten, ouderavonden, huisbezoeken en voortgangsgesprekken. 
Wanneer de gezagsouder de informatie echter niet verstrekt aan de niet-gezagsouder wordt in het 
Burgerlijk Wetboek bepaald in art. 1:377c dat: de scholen wettelijk verplicht zijn om de niet-
gezagsouder informatie te verstrekken. De informatie moet bestaan uit belangrijke feiten en 
omstandigheden. Deze moet bovendien betrekking hebben op het kind (de kinderen) of op diens 
verzorging en opvoeding/ontwikkeling. De niet-gezagsouder dient nadrukkelijk te vragen om de 
informatie. Voor de leerkrachten is de gezaghebbende ouder het directe contactpersoon betreffende 
de ontwikkelingen en voortgang van het kind. Alleen informatie die ook de gezagsouder heeft 
ontvangen, mag worden verstrekt.

Een goed contact met de ouders is heel belangrijk. Natuurlijk, het gaat immers om het wel en wee van 
uw kind. De school houdt u op de hoogte van wat er allemaal op school gebeurt. We stellen het ook op 
prijs als u de school van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Immers: een goede 
samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van uw kind. Er zijn verschillende manieren 
waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij onze school en waarop de school u informeert over uw kind 
of onze school.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

13



Ouderinspraak

binnen Blosse niet anders. Zo kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bij Blosse zien wij een school 
als leefgemeenschap waar medewerkers, kinderen en ouders gezamenlijk er het beste van maken. 
Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren over de goede, maar ook de minder goede 
zaken. Het is in aller belang om deze zaken bespreekbaar te maken en samen met betrokkenen op te 
lossen. 

Goed overleg

Zaken waarvan u van mening bent dat het anders kan, kunt u in eerste instantie bespreken met de 
leerkracht van uw kind en/of de directeur van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse 
gang van zaken in de school kunt u in goed overleg oplossen. Wanneer het gesprek met de school niet 
tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van Blosse via 
onderstaand klachtenformulier.

Vertrouwenspersoon

U kunt tevens terecht bij onze vertrouwenspersonen: 
Jacqueline Peels, info@jacquelinepeels.nl,06-22239234
Wilko Stoffelen, wilko.stoffelen@gmail.com,06-30799673 

De vertrouwenspersonen gaan eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of u 
eerst heeft geprobeerd het probleem met de betrokkene of met de schoolleiding op te lossen.  

Klachtenregeling

Voor alle kindcentra van Blosse is de klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is alléén 
van toepassing wanneer het overleg met de school en het overleg met het College van Bestuur niet tot 
tevredenheid heeft geleid. Met deze regeling hoopt Blosse bij te dragen aan een goede communicatie 
over problemen en klachten en een, naar tevredenheid van alle partijen, acceptabele oplossing. 

Klachtencommissie

Blosse onderwijs is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen.
Ernstige klachten kunnen worden gestuurd naar: 
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030 – 280 95 90 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
website: www.onderwijsgeschillen.nl 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Excursies

• Museumbezoek

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Er wordt ook een bijdrage gevraagd voor het schoolzwemmen. Op dit moment is deze bijdrage 
ongeveer € 70,- per kind. De gemeente Alkmaar betaalt het vervoer. De school int de bedragen.

NB. Kinderen van wie de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen niet worden uitgesloten 
van deelname aan activiteiten.

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.

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

• Medezeggenschapsraad

Veel ouders bieden op school een helpende hand waar het gaat om lezen met kinderen, de creatieve 
lessen, het kerstfeest, de hoofdluiscontrole, begeleiden van excursies, het schminken bij de musical en 
het doen van diverse klussen rond de school. U kunt zich voor de meeste van deze zaken opgeven bij de 
leerkrachten. 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Het komt natuurlijk voor dat een kind ziek is. Wij vinden het fijn dat de kinderen dan via Kwieb ziek 
worden gemeld. Dit kan iedere dag liefst vóór 8 uur. U kunt natuurlijk ook even langskomen en het 
persoonlijk melden. Wij vinden contact belangrijk omdat we dan meteen even kunnen vragen hoe het 
gaat met de leerling en hoelang de absentie naar alle waarschijnlijkheid gaat duren. Ons nummer is: 
072-5044486.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u 
de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de 
schoolvakanties. Dat kan alleen als het door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om in één 
van de schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben. Een verzoek tot vrijstelling heet 
officieel ‘beroep op vrijstelling’. 

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Voorwaarden verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie 
Wilt u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet dit tenminste aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
Het gaat om een gezinsvakantie. 
Het gaat om maximaal 10 schooldagen. 
De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw 
partner. 
Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.
Aanvragen verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie              
Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Bij voorkeur minimaal 8 
weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel 
beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige 
vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.    
Duur en frequentie vakantie buiten schoolvakantie 
U kunt uw kind maximaal één keer per schooljaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. U 
moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor verlof en toestemming hebben van de directeur van 
de school. 
Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een 
verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag door 
naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar hanteert de Leerplichtwet en laat over het algemeen het 
advies van de schoolleiding meewegen in het besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of 
sociale instantie noodzakelijk, waaruit blijkt dat verlof nodig is. 
Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling 
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij 
degene die de beslissing heeft genomen. De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar 
ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van 
school houden, kan proces-verbaal opgemaakt worden. 

Naast het vakantieverlof is het natuurlijk ook mogelijk om vrij te vragen voor bijzondere gebeurtenissen 
zoals een bruiloft, een ander feest of een begrafenis. Ook hier moet u een verlofaanvraag voor doen.   

Regelmatig te laat komen valt ook onder verzuim. Hiervan kan melding gemaakt worden bij de 
leerplichtambtenaar.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Als school houden we de ontwikkeling van je kind zo goed mogelijk in de gaten. Daarom hanteren we 
een leerlingvolgsysteem. 
In de groepen 1 en 2 observeert de leerkracht de kinderen op de volgende terreinen:
1.     Taalontwikkeling
2.     Taal/Denken
3.     Rekenen
4.     Ruimtelijke Oriëntatie
5.     Visuele Waarneming
6.     Motorische Ontwikkeling
7.     Muzische Vorming
8.     Sociale Ontwikkeling
9.     Gedrag m.b.t. Spel en Werkhouding 
In groep 2 wordt van ieder kind de persoonlijke ontwikkeling bijgehouden. De resultaten worden ook 
vergeleken met een landelijke norm.  
Ook in de groepen 3 t/m 8 worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling. Naast de toetsen van de 
methode, maken ze twee keer per jaar toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem op de onderdelen 
rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. De ontwikkeling van jouw kind kan grafisch 
worden weergegeven. Ook deze gegevens worden digitaal opgeslagen. Ieder jaar observeren de 
leerkrachten de kinderen op aanwezigheid van dyslexie. Opvallende kinderen worden getest door de 
intern begeleider of verwezen naar het vergoede dyslexietraject. De stappen die we ondernemen om 
dyslexie te signaleren en de juiste hulp te bieden, staan beschreven in ons dyslexieprotocol. Behalve de 
ontwikkeling op cognitief (leer) gebied houden we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in de gaten. 
Een goed contact met de ouders is daarbij van groot belang. Als je kind ergens mee zit, geplaagd wordt 
of bepaalde angsten heeft, is het voor ons belangrijk om dat van je te horen. Voor het in kaart brengen 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het toetsinstrument Zien. Door antwoord te 
geven op een aantal vragen wordt door de leerkracht in beeld gebracht hoe het kind functioneert op de 
gebieden werkhouding, gedrag, emotionele stabiliteit en sociaal gedrag. Vanaf groep 5 vullen ook de 
kinderen zelf op de computer een vragenlijst in. Dat leidt tot uitspraken over hun zelfvertrouwen, 
werkhouding, hun relaties met de leerkracht en medeleerlingen en het beeld dat ze van de school 
hebben. 

5 Ontwikkeling en resultaten
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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.

19



Door het kleine aantal leerlingen per groep is de eindtoetsscore sterk wisselend per jaar. We zijn een 
kleine school dus de score  van individuele kinderen heeft direct invloed op de resultaten. Uitschieters 
beïnvloeden de score sterk.
In schooljaar 2020-2021 was de score, ondanks de corona maatregelen, naar verwachting.
In schooljaar 2021-2022 is de score heel hoog ( 100% HAVO) omdat 1 leerling de IEP eindtoets heeft 
gedaan.

Alle kinderen van betreffende groepen hebben op onze school een goede leerontwikkeling 
doorgemaakt, passend bij hun eigen situatie

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. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Sint Michaëlschool
97,8%

95,7%

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)

Sint Michaëlschool
46,7%

60,5%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 14,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 14,3%

vmbo-(g)t 14,3%

vmbo-(g)t / havo 28,6%

Als kinderen gedurende lange tijd bij ons op school hebben gezeten, is ons duidelijk voor welk type VO 
(Voortgezet Onderwijs) ze geschikt zijn. Gedurende hun hele schoolloopbaan worden de kinderen 
immers gevolgd en getoetst met gebruik van methode gebonden en toetsen uit ons 
leerlingvolgsysteem. 
Als school willen we dat ieder kind op de vervolgschool terecht komt die het beste bij hem of haar past. 
Daarom vinden wij een zorgvuldig begeleidingstraject belangrijk. Op de informatieavond aan het begin 
van het schooljaar worden ouders van groep 8 hierover geïnformeerd. Bij de oudergesprekken aan het 
eind van groep 7 geeft de leerkracht een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Na de 
toetsen van het leerlingvolgsysteem in januari volgt het definitieve schooladvies. De eindtoets voor het 
basisonderwijs vindt pas in april plaats. In de meeste gevallen zal de uitkomst van deze eindtoets een 
bevestiging zijn van het schooladvies. Mocht de uitkomst van de eindtoets hoger zijn dan het 
schooladvies, dan is de school wettelijk verplicht tot het heroverwegen van het advies. Dit leidt niet 
automatisch tot het verhogen van het advies. Als de uitslag van de eindtoets lager is dan het 
schooladvies, kan het nooit naar beneden bijgesteld worden.   
Aanmelding voor een school voor VO wordt door de ouders gedaan. Wij adviseren de ouders om op 
verschillende scholen informatie in te winnen. De meeste kinderen van onze school gaan naar een 
school voor VO in Alkmaar. Na de aanmelding door de ouders neemt de school voor VO contact op met 
de directeur van onze school. De school verstrekt gegevens over het aangemelde kind. Dit gaat door 
middel van een digitaal systeem (OSO=overdracht service onderwijs). Ouders moeten wel 
toestemming geven voor wij informatie over kinderen doorgeven aan het VO. Nadat het kind is 
geplaatst, is er nog steeds contact tussen het VO en de basisschool. We krijgen gedurende het eerste 
jaar ook de resultaten toegestuurd. 
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havo 14,3%

vwo 14,3%

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.

Samen verantwoordelijk 

Veilige omgevingVeilig voelen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Bij sociale veiligheid binnen de school gaat het niet alleen om het feit dat kinderen, ouders, personeel, 
vrijwilligers en stagiaires veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom wordt er 
planmatig gewerkt aan het veiligheidsbeleid. Dit beleid is erop gericht kinderen, ouders, personeel, 
vrijwilligers en stagiaires een veilige omgeving te bieden. Op de scholen wordt tweejaarlijks de sociale 
veiligheid onderzocht van ouders, kinderen en personeel. Voor alle scholen van Blosse Onderwijs is het 
beleidsdocument Sociale Veiligheid vastgesteld. Dit document is te downloaden van de site van Blosse 
Onderwijs. Op onze school hanteren wij een gedragsprotocol, waarin we aangeven welke 
verwachtingen we hebben ten aanzien van het omgaan met elkaar en wat we doen om dit te 
stimuleren. In het protocol beschrijven we ook welke stappen we ondernemen bij ongewenst gedrag en 
pesten. Het gedragsprotocol staat op onze website.

Behalve de ontwikkeling op cognitief (leer) gebied houden we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 
in de gaten. Een goed contact met de ouders is daarbij van groot belang. Als uw kind ergens mee zit, 
geplaagd wordt of bepaalde angsten heeft, is het voor ons belangrijk om dat van u te horen. Voor het in 
kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het toetsinstrument Zien!. Door 
antwoord te geven op een aantal vragen wordt door de leerkracht in beeld gebracht hoe het kind 
functioneert op de gebieden werkhouding, gedrag,emotionele stabiliteit en sociaal gedrag. Vanaf 
groep 5 vullen ook de kinderen zelf op de computer een vragenlijst in. Dat leidt tot uitspraken over hun 
zelfvertrouwen, werkhouding, hun relaties met de leerkracht en medeleerlingen het beeld dat ze van 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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de school hebben.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

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

6.2 Opvang

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 hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

Woensdag  - 08:30 - 12:00  -  - 

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

Vrijdag  - 08:30 - 12:00  -  - 

Maandag: lange dag alle kinderen eten op school 
Dinsdag: lange dag alle kinderen eten op school
Woensdag: korte dag 's middags vrij
Donderdag: lange dag alle kinderen eten op school 
Vrijdag: korte dag 's middags vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Pasen 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 29 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 21 mei 2023

Junivakantie 17 juni 2023 25 juni 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor opvang tijdens vrije dagen en 
schoolvakanties kun je gebruik maken van de mogelijkheden van Tita kinderopvang.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Dag(en) Tijd(en)

Directeur dinsdag en donderdag 8.00 - 16.30 uur

Intern begeleider dinsdag 8.00 - 16.30 uur

De directeur is zoveel mogelijk op dinsdag en donderdag op school. De intern begeleider is meestal op 
woensdag op school.
U kunt langskomen, mailen of bellen om een afspraak te maken.
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