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Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,

Dit is de schoolgids van Gereformeerde basisschool De Planthof. 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, school afspraken 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.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van GBS De Planthof

Voorwoord
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Contactgegevens

GBS De Planthof
Kon. Julianalaan 96
7711KP Nieuwleusen

 (0529) 482 035
 http://www.deplanthof.nl
 info.deplanthofnieuwleusen@florion.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Menno van de Merwe directie.deplanthofnieuwleusen@florion.nl

Aanwezigheid - leerjaar 2022/2023

Maandag / dinsdag / donderdag

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

110

2021-2022

Het aantal leerlingen dat de Planthof dit jaar bezoekt was op de teldatum (1 februari 2022) 111 
leerlingen.

Schoolbestuur

Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
Aantal scholen: 22
Aantal leerlingen: 3.438
 http://www.florion.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Passie en plezierLiefde

Verantwoordelijkheid Verwondering

Missie en visie

Missie:

Door Gods liefde voor ons, en onze liefde voor Hem, zien wij de eigenheid van kinderen. We geven 
onderwijs vanuit plezier en positiviteit in een betekenisvolle leeromgeving.

Als team hebben we de volgende ambitie:

Op onze school:

• Geven wij betekenisvol en uitdagend onderwijs.
• Ontdekken en ontwikkelen talenten samen met de leerlingen.
• Zien we leerlingen als geliefde kinderen van God.

Vanuit onze missie en ambitie formuleren we onze visie op het onderwijs als volgt

‘Wij geloven in onderwijs waar leerlingen met plezier leren, uitgedaagd worden en leren hun 
ontwikkeling zelf mede vorm te geven. Daarbij worden ze begeleid door leerkrachten die vanuit liefde, 
met passie en plezier het onderwijs inhoud geven en het dicht bij de leerlingen brengen. We beloven 
dat we leerlingen de juiste vaardigheden meegeven om als kind van God in de wereld van vandaag het 
verschil te maken.’ We willen iedere leerling met plezier laten leren en uitdaging geven.

Daarom passen we ons onderwijsaanbod, waar het mogelijk is, binnen de groep aan op de ontwikkeling 
van de leerlingen. Omdat leerlingen verschillende interesses en talenten hebben zorgen we door de 
week heen voor een gevarieerde manier van de verwerking van de lesstof. Dat geldt zowel voor de 
zaakvakken in de ochtend, als voor het thematisch werken in de middag. Hier mag verwondering 
centraal staan. De leerling heeft hierin een belangrijke rol door mede-eigenaar te zijn van zijn eigen 
ontwikkeling. We leren leerlingen om te reflecteren op het eigen werk, om hulp in te schakelen 
wanneer dat nodig is en om zelfstandig te werken aan taken die binnen het vermogen van het kind 
liggen.

Identiteit

De liefde van Christus is wat ons ten diepste drijft en van waaruit we ons onderwijs invulling geven. Die 
liefde van Christus willen we ook aan anderen in onze omgeving laten zien. Zo maken wij het verschil. 
Hét verschil voor het kind en de samenleving van vandaag, hét verschil voor morgen!

Wij lezen in Zijn Woord en vertellen daaruit; wij bidden en zingen samen tot Gods eer. De liefde voor 
God, voor elkaar en anderen geven wij dagelijks praktisch vorm. We stimuleren kinderen te groeien in 
geloof als kind van God, door hen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus te laten ontdekken en ervaren.
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Dit is de basis van waaruit we werken. Als medewerkers van De Planthof putten we uit het woord van 
God als bron van Liefde. Dat heeft voor ons geresulteerd in een belofte die we als team hebben 
opgesteld:

"Door Gods liefde voor ons, en onze liefde voor Hem, zien wij de eigenheid van kinderen."

Een ieder ís geliefd, of je nu een volwassene bent of een kind, de liefde maakt daar geen onderscheid in. 
Elk mens mag zich de liefde die begint bij onze Vader eigen maken. Met elkaar brengen we die liefde in 
praktijk in en om onze school.Het maakt dat we erkennen dat we in een gebroken wereld leven. Hierin 
worden fouten gemaakt én mogen we elke keer ook weer opnieuw beginnen. Met die grondhouding is 
de basis gelegd voor ons onderwijs.
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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

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
2 uur 2 uur 

Rekenen/ wiskunde
1 u 45 min 1 u 45 min

Bewegingsonderwijs
4 u 45 min 4 u 45 min

Levensbeschouwing
2 u 50 min 2 u 50 min

Kanjertraining
30 min 30 min

Muziek
1 uur 1 uur 

Ontwikkelingsmateriaal
5 u 45 min 5 u 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 u 15 min 3 uur 2 u 35 min 2 u 35 min 1 u 30 min 1 u 15 min

Taal
3 uur 3 u 15 min 3 u 15 min 2 uur 2 u 30 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Rekenen/wiskunde
6 u 15 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 4 u 25 min

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 30 min 30 min 55 min 55 min 55 min 55 min

Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 20 min 1 u 30 min

Engelse taal
15 min 15 min 45 min 45 min 45 min 30 min

Kanjertraining
1 u 30 min 1 u 30 min 30 min 30 min 50 min 1 uur 

Spelling
30 min 3 uur 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Schrijven
35 min 35 min 15 min 15 min 1 u 15 min 15 min

Begrijpend lezen
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Verkeer
15 min 20 min 20 min 20 min 20 min

Muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met CKO Kleurrijk.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Bij ziekte/verlof van personeel wordt onze vervangingspool als eerste ingeschakeld. Als hier een 
geschikte leerkracht beschikbaar is zal deze worden ingezet. Als er geen vervanging vanuit de 
vervangingspool beschikbaar is, zal er worden gekeken naar een interne oplossing. In de meeste 
gevallen zijn deze eerste twee stappen genoeg om vervanging te regelen. In enkele gevallen (bij 
ziekteverlof) zijn we genoodzaakt de groep naar huis te sturen. Dit gebeurt incidenteel.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wetenschap en 
Technologie

Natuureducatie

Binnen onze vereniging heeft natuureducatie de afgelopen jaren een steeds prominentere plek 
gekregen. Het is goed om opnieuw in te zien dat wij als mensen onderdeel zijn van de gehele schepping 
en dat we hier op een verantwoorde wijze mee om moeten gaan. Prachtig om samen met de kinderen 
te ontdekken hoe bijzonder de schepping is en waarom we goed voor haar moeten zorgen. 

Wij hebben een natuurgids in dienst bij Florion, die activiteiten op aanvraag in scholen verzorgt op het 
gebied van natuur en ecologie. 

Techniektorens

De Techniek Torens heeft doorlopende leerlijnen op de onderwerpen die in de kerndoelen omschreven 
staan, te weten: constructie, transport, communicatie en productie. Daarnaast zijn ook chemie, 
elektrotechniek en duurzame energie ruimschoots vertegenwoordigd en is voorzien in de nieuwste 
aspecten voor techniek volgens de laatste kerndoelenomschrijving. 

Wij hebben een collega die techniekonderwijs geeft, in blokken van groep 3 tot en met 8. Verspreid 
over het jaar. 
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Als team hebben we vier doelen opgesteld die we willen bereiken. 

1. Een positief christelijk klimaat, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn kenmerken van de 
professionele cultuur op De Planthof. (PC)

2. In 2023 worden de vakken voor wereldoriëntatie, sociaal emotioneel en expressie thematisch 
aangeboden (TW)

3. Het gebruik van ICT in ons onderwijs levert efficiëntiewinst op, maakt dat er meer gedifferentieerd 
gewerkt wordt en zorgt dat de leerlingen met meer plezier werken. (ICT)

4. De gegevens van de leerlingen met betrekking tot voortgang en ontwikkeling gebruiken we om ons 
onderwijs passend te maken. (AV)

Doelen in het 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.

- Jaarplannen (jaarlijkse samenvatting van de gestelde doelen - gericht op het jaarplan)
- Tussentijdse evaluaties (2 jaarlijks)
- Terugkoppeling in jaarverslag (einde van kalenderjaar) 

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.

De Planthof streeft ernaar om binnen de eigen school mogelijkheden te scheppen voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. In onderwijsterminologie: we streven er naar een brede zorgschool te 
zijn. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool De Planthof heeft de ambitie om de komende jaren het onderwijs (nog) beter aan te 
sluiten op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Hier werken we hard aan door te kijken naar de 
leerling en de vaardigheidsgroei die hij of zij laat zien. Als dit betekent dat we de leerling anders 
moeten begeleiden zullen we kijken naar de mogelijkheden en ons aanbod daarop aanpassen. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Dyslexiespecialist

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

We kunnen ondersteuning aanvragen via Florion onderwijsondersteuning. 
Zie onze website Florion onderwijsondersteuning. 

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

We kunnen ondersteuning aanvragen via Florion onderwijsondersteuning. 
Zie onze website Florion onderwijsondersteuning.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Remedial teacher

We kunnen ondersteuning aanvragen via Florion onderwijsondersteuning. 
Zie onze website Florion onderwijsondersteuning.

12

https://www.florion.nl/onderwijs/onderwijsondersteuning/
https://www.florion.nl/onderwijs/onderwijsondersteuning/
https://www.florion.nl/onderwijs/onderwijsondersteuning/


Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Remedial teacher

• Fysiotherapeut

• Ergotherapeut

• Logopedist

We kunnen ondersteuning aanvragen via Florion onderwijsondersteuning.
Zie onze website Florion onderwijsondersteuning. 

Via de gemeente hebben we connecties met een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist voor 
eventuele extra ondersteuning. 

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

- Kanjertraining

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
KANVAS!.
Op onze school wordt de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen gemonitord door middel van het 
programma KANVAS. Twee keer per jaar doen we een schoolbrede scan die zowel de leerling als 
leerkracht invult. Vanuit deze gegevens kijken we naar de sociale veiligheid zoals die wordt ervaren 
door leerkracht en leerling. Indien hier bijzonderheden zichtbaar zijn, ondernemen we als school actie 
om dit te verbeteren. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Dit doet bij ons op school de vertrouwenspersoon.
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Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Heetebrij janke.heetebrij@florion.nl

vertrouwenspersoon Crielaard jcrielaard@centraalnederland.nl

vertrouwenspersoon Wassink-Mijnders nwassink@centraalnederland.nl
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Klachtenregeling

Er kan iets gebeuren, waarover u een klacht wilt indienen. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten, 
bestuursleden of vrijwilligers: iedereen die bij de school betrokken is, heeft de mogelijkheid om een 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij vinden een goed contact tussen ouders en school noodzakelijk. Om dit contact te bevorderen is 
regelmatig overleg en/of informatievoorziening noodzakelijk. De school organiseert daarvoor bepaalde 
activiteiten: 

• De website: www.deplanthof.nl
• De schoolgids
• Kennismakingsgesprek
• Startgesprek aan het begin van het schooljaar
• Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport
• Drie maal per jaar is er een contactmoment met de leerkracht
• Open dag
• 1 keer per maand een nieuwsbrief
• De Parro-applicatie 

Wanneer de locatiedirecteur en/of leerkracht contact noodzakelijk acht, zal hij contact met u opnemen. 
Natuurlijk kunt u, wanneer u dit nodig vindt, contact opnemen met de locatiedirecteur en/of 
leerkracht. 

Een aantal keer per jaar is er een contactmoment. De leerkracht gaat met u (en uw kind) in gesprek 
over de ontwikkeling van uw kind. Dit zal gaan aan de hand van de voortgang van de leerling en de 
observaties van de leerkracht, evenals de bespreekpunten die u vooraf heeft ingebracht. 

De ouderwerkgroep is een commissie die bestaat uit een aantal ouders. De commissie heeft tot taak de 
betrokkenheid van ouders bij de schoolse zaken te vergroten. Maar ook werk uit handen van de 
leerkrachten nemen of activiteiten te organiseren voor kinderen in samenwerking met het team. Zo 
kan de commissie ondersteuning bieden bij de organisatie van het sinterklaasfeest, 
identiteitsactiviteiten, de avondvierdaagse, afscheid van groep 8, het schoolreisje of andere zaken. 

Ook zijn de schoolraad en de medezeggenschapsraad (MR) een onderdeel van de organisatie. De 
schoolraad, bestaande uit ouders en de leden van de MR wordt betrokken bij een aantal beslissingen, 
maar heeft geen beslissingsbevoegdheid. Wel kunnen zij de directie en de MR gevraagd en ongevraagd 
adviseren. De MR is onderdeel van de schoolraad en bestaat uit minimaal 2 ouders en 2 leerkrachten. 
Zij kunnen meepraten en meebeslissen over de organisatie van de Planthof en de inrichting van het 
onderwijs. Alleen bij een aantal beslissingen spreekt de MR apart af. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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klacht in te dienen. Heel wat problemen kunnen door de school zelf worden opgelost. De 
locatiedirecteur heeft hierin een taak en zo nodig kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. 
Wij vinden het als school belangrijk om een zorgvuldige klachtenregeling te hebben, omdat het correct 
is dat mensen die tegen een probleem aanlopen daarmee ergens terecht kunnen. Maar ook omdat we 
graag situaties waarover geklaagd wordt uit de wereld willen helpen of verbeteren. 

Er is sprake van twee soorten regelingen: 

a. Een (wettelijk) verplichte klachtenregeling met een externe klachtencommissie. 
b. Een interne klachtenregeling. 

Wat kunt u doen?

Een klacht kan van diverse aard zijn, bijvoorbeeld van onderwijskundige of organisatorische aard of een 
betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen. Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan 
hij naar diegene gaan die daarbij betrokken is. Zij kunnen dan proberen het probleem op te lossen. Oor 
kunnen de interne en externe vertrouwenspersonen rechtstreeks benaderd worden. Hun gegevens 
staan hieronder vermeld. De school is ook aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor 
Gereformeerd Primair Onderwijs. Ook dit adres staat hieronder vermeld. 

De interne klachtenregeling (b.) is in de schoolgids opgenomen. De andere (zwaardere) 
klachtenregeling (a.) is met toelichting op school in te zien. In verband met de kwetsbaarheid van 
sommige zaken is het ook mogelijk om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de 
klachtenregeling (a.) aan te vragen. 

De klachtenregeling is te vinden op de website van www.florion.nl.

Vertrouwenspersonen:
De interne vertrouwenspersoon op school is Janke Heetebrij.
0529-482035, janke.heetebrij@florion.nl

De externe vertrouwenspersonen zijn:
Mevrouw J. (Jeanet) Crielaard
06-33141356, jcrielaard@centraalnederland.nl

Mevrouw N. (Nicole) Wassink-Mijnders
06-10045584, nwassink@centraalnederland.nl 

Voor de klachtencommissie kunt u bellen naar:
Klachtencommissie voor gereformeerd primair onderwijs 
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG 
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 
E-mail: Info@gcbo.nl

De klachtenregeling is te vinden op de website van www.florion.nl.   

Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs 
Postbus 82324 2508 EH DEN HAAG
E-mail: Info@gcbo.nl   
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 59,00

Daarvan bekostigen we:

• Identiteitsactiviteiten

• Musical groep 8

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

- Klassenactiviteiten
- Schoolbrede activiteiten

Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.
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De vrijwillige bijdrage wordt één keer per jaar door de school geïnd. Bent u als ouder niet in de 
gelegenheid deze bijdrage te betalen, dan komen we graag in contact met u. Heeft u een reden om de 
bijdrage niet te betalen, neem dan ook contact op met de directie van de school. 

Voor het eerste kind dat bij ons op school zit vragen we €59,00 vrijwillige ouderbijdrage. Voor ieder 
volgend kind dat bij ons op school zit vragen we €30,00. Ieder jaar verhogen we de ouderbijdrage met 
als richtlijn de inflatiecorrectie. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

- Parro
- Telefonisch
- Mondeling met leerkracht

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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Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
- Parro 
- Verlofformulier

- Identiteitsgesprek + ondertekenen identiteitsdocument (zie bijlage)
- Gesprek met school (dit is met het identiteitsgesprek)

Voor de aanmeldingsroute zie onze website. 

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om de tussenresultaten vast te stellen, gebruiken we de niet-methodegebonden toetsen van Cito. De 
tussenresultaten zien we als een onderdeel, die we meenemen in de evaluatie van ons onderwijs. We 
kijken breder dan alleen resultaten; ook het welbevinden en persoonsvorming vinden we belangrijke 
items om te volgen bij de ontwikkeling van 'onze' kinderen. 

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 

5 Ontwikkeling en resultaten
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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.

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.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

GBS De Planthof
98,4%

95,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

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

GBS De Planthof
65,1%

58,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 25,0%

vmbo-(g)t 8,3%

vmbo-(g)t / havo 16,7%

havo 16,7%

havo / vwo 8,3%

vwo 25,0%

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:
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Verantwoordelijkheid

Passie & PlezierLiefde

Het sociaal welbevinden vinden we heel belangrijk. Immers wanneer kinderen zich goed en stabiel 
voelen, komen ze ook beter tot ontwikkeling. De sociale ontwikkeling van onze kinderen volgen we 
doordat de leerkrachten veel observeren en signaleren. Omdat observaties nooit helemaal objectief 
zijn gebruiken we ook de vragenlijsten van KANVAS!. Hiermee wordt de groep in kaart gebracht en de 
sociale veiligheid gemeten. De leerkrachten gaan, wanneer er bijzondere dingen gesignaleerd worden, 
het gesprek met de kinderen en hun ouders aan. Zo kijken we samen met ouders wat er nodig is en 
voeren dat uit.  Dit kan groepsgewijs en individueel. We werken samen met verschillende organisaties 
waarop we een beroep kunnen doen, waaronder Florion Onderwijsondersteuning.

Net als de zorg op cognitief gebied in zorgniveaus is ingedeeld, is ook onze werkwijze t.a.v. de sociale 
opbrengsten ingedeeld in zorgniveaus. Van werken op groepsniveau tot individueel niveau. Op een 
planmatige manier wordt er gehandeld.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met CKO Kleurrijk, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met CKO Kleurrijk, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Wij werken samen met CKO Kleurrijk. Wilt u meer informatie over de opvang mogelijkheden bij ons op 
school? Kijk dan op https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:30  - 

Woensdag: Groep 1 is op woensdag vrij
Vrijdag: Groep 1-4 tot 12:15 uur
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 1 07 september 2022

Studiedag 2 14 oktober 2022

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Studiedag 3 09 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Studiedag 4 30 maart 2023

Goede Vrijdag 07 april 2023

2e Paasdag 10 april 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Studiedag 5 26 mei 2023

2e Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedag 6 27 juni 2023
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Groep 5 - 8 is op vrijdagmiddag voor de kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en 
zomervakantie vrij. 

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:

Dag(en) Tijd(en)

Leerkracht Werkdagen Bij voorkeur voor of na school

De Planthof is elke schooldag telefonisch bereikbaar op 0529-482035. Wanneer u een leerkracht wilt 
spreken kunt u het best voor of na schooltijd bellen. 

Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar de betreffende leerkracht.

Wilt u in contact komen met de directie, gebruik dan het volgende e-
mailadres: directie.deplantnieuwleusen@florion.nl.

Florion is elke schooldag bereikbaar op 038-2305001 of per mail via contact@florion.nl.
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