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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 wij belangrijk vinden en waarin wij 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 
op 11 september 2019. We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van gbs de Driesprong,

Anneke Vredeveld

schoolleider

Voorwoord
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Contactgegevens

Gereformeerde Basisschool "De Driesprong"
Martin Luther Kingweg 46
9403PA Assen

 0592372295
 https://noorderbasis.nl/gbsdedriesprong
 gbsdedriesprong@noorderbasis.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Anneke Vredeveld a.vredeveld@noorderbasis.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

219

2018-2019

Onze leerlingen komen uit de wijken 'Marsdijk' en 'Peelo'. Het leerlingenaantal van de Driesprong daalt, 
maar minder snel dan wij hadden voorspeld. Dat komt met name door het aantal nieuwe kleuters. Wij 
starten in seizoen 2019 - 2020 met negen groepen. 

Wij verwachten voor de 1 oktober telling 7 leerlingen meer dan op de teldata van 2018. Totaal bezoeken 
dan 226 leerlingen onze school

Schoolbestuur

NoorderBasis
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 1.573
 http://www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe..

1.2 Profiel van de school
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Kernwoorden

een leerplek voor iedereen

van elkaar lerenwaar wij in geborgenheid

samen willen groeien in kind van God zijn

Missie en visie

Onze school is een gereformeerde basisschool. Een school die oorspronkelijk door de ouders is 
gesticht. Deze ouders wilden destijds dat hun kinderen gereformeerd onderwijs kregen in de lijn van de 
opvoeding thuis en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

De ouders en het personeel willen leven en werken vanuit Gods Woord en de drie formulieren van 
eenheid. Daarin vinden wij de grondslag voor ons dagelijks leven en voor ons werk als bijbelgetrouwe 
christenen in onze samenleving. 

Samen bouwen wij verder op dit fundament en willen wij het christen-zijn in de praktijk voorleven aan 
de kinderen. 

Daar mag u ons op aanspreken. Dit maakt ons tot een eigen erkende richting in het onderwijs. 

Anno 2019 komen leerlingen uit verschillende gezindtes naar de Driesprong. Naast de Gereformeerde 
Kerk (vrijgemaakt) zijn ook kinderen uit de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Nederlands 
Gereformeerde Kerk, de Baptistengemeente, Assen Zoekt, en de (Vrij) Evangelische gemeente 
vertegenwoordigd. 

Iedereen die instemt met de ouderverklaring is van harte welkom. Zie bijlage.

Van nieuwe leerkrachten wordt verwacht dat zij de medewerkersverklaring ondertekenen. Zie bijlage. 

Prioriteiten

In seizoen 2019/2020:

• Werken wij aan identiteit - dit jaar het jaarthema 'Prachtig!?'
• Werken wij aan onze visie
• Werken wij aan lesgeven - EDI ( Expliciete Directe Instructie) in het bijzonder het afsluiten van 

een les (evaluatie).

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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• Werken wij aan ons pedagogisch klimaat - Positive Behavior Support.
• Werken aan vernieuwing van ons kleuteronderwijs.
• Werken wij aan thematisch werken
• Werken wij aan ons onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Identiteit

De Driesprong maakt deel uit van de Noorderbasis. Jaarlijks werken wij met een verenigingsbreed 
jaarthema. Dit jaar is dat PRACHTIG!? 

Wij belijden dat God de wereld heeft geschapen. Hoe zien wij dat om ons heen en hoe gaan wij 
daarmee om? Dat werken wij dit schooljaar uit. 

Voor elke medewerker van de Noorderbasis is er een brochure over het jaarthema Prachtig!?. En voor 
elke leerling is er een werkboek. Ook krijgen wij een toolbox met o.a. PowerPoints voor de 
maandvieringen. 
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BEWEGINGSONDERWIJS

De gymlessen worden op dinsdag gegeven door een vakleerkracht gymnastiek. Alle groepen krijgen les 
van deze vakleerkracht met uitzondering de groepen 1/2a en 1/2b.  De gymlessen worden gegeven in de 
"Marsdijkhal".

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

De Noorderbasis heeft een coördinator die alle vervangingen regelt m.b.v. vaste invallers. In tijden van 
bijvoorbeeld een griepgolf is het lastig om alle vacatures in te vullen. 

Bij ziekte van een leerkracht hanteren wij de volgende procedure:

• Bij een duobaan wordt de duo collega gebeld.
• Een van onze vaste invallers (meestal in Assen) wordt ingeschakeld.
• Een beschikbare vervanger uit een centrale vervangerspool van de Noorderbasis wordt gebeld. 

Mocht dat niet lukken dan hebben de leerlingen die dag geen les. De ouders krijgen daar middels onze 
app PARRO bericht van. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegings onderwijs
4 u 15 min 4 u 15 min

Spel en Kunstzinnige 
orientatie 8 u 55 min 8 u 55 min

Taal
5 uur 5 uur 

Rekenen 
2 u 20 min 2 u 20 min

geestelijke stroming
1 u 15 min 1 u 15 min

orientatie op jezelf en de 
wereld 1 uur 1 uur 

pauze
1 u 15 min 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De Driesprong begint 's morgens om 08.15 uur. Wij werken dan met de kinderen van de groepen 1 tot 
en met 4  tot  11.45 uur. 

Na een lunch van een kwartier, onder leiding van hun eigen leerkracht, spelen de kinderen onder 
begeleiding van betaalde ouders gedurende een half uur op het schoolplein.

De groepen 5 tot en met 8 werken nog een half uur langer door en eten vervolgens ook een kwartier en 
spelen ook een half uur buiten onder begeleiding van betaalde ouders. Om 14.15 uur gaan de kinderen 
naar huis.

Sinds 2012 is er een BSO gehuisvest in de Driesprong: BSO de Driesprong die onder Prokino valt. 

Hierdoor kunnen kinderen opgevangen worden in school en hoeven ze niet 's morgens en 's middags te 
verhuizen van locatie. 

De tijden en dagen zijn afhankelijk van hoeveel kinderen zich hebben opgegeven.

Sinds maart 2018 is Peuterspeelzaal de Driesprong gestart. Prokino biedt ook voorschoolse opvang 
aan. 
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
1 u 45 min 3 u 10 min 4 u 55 min 3 u 25 min 4 u 15 min 4 u 20 min

Taal
6 u 45 min 4 u 55 min 5 u 35 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 35 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 u 45 min 5 uur 5 u 20 min 5 u 30 min 6 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 3 uur 3 uur 4 uur 3 u 15 min 2 u 50 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 10 min 1 u 30 min 2 u 10 min 2 uur 2 uur 1 u 50 min

Bewegingsonderwijs
2 u 50 min 2 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 30 min 2 u 05 min 2 u 10 min 2 uur 1 u 55 min

Engelse taal
25 min 30 min 50 min 45 min 45 min

pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

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

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Aparte kamer voor secretaresse.
• Aparte kamer voor intern begeleider. 
• Aparte kamer voor directeur.
• Op de eerste verdieping hebben wij vier grote kamers waar onze onderwijsassistentes werken 

met kinderen. 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Prokino . We gebruiken daarbij Uk en Puk.

Wij bieden BSO, VSO en een Peuterspeelzaal aan. Wij werken samen met Prokino. 

Peuteropvang de Driesprong maakt gebruik van de methode Uk en Puk. 

GBS "de Driesprong" werkt samen met Prokino onder de naam: BSO de Driesprong en Peuterspeelzaal 
de Driesprong. 

BSO de Driesprong in Assen biedt opvang voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De 
BSO is gevestigd in een lokaal op de begane grond tegenover de keuken. Kinderen die naar onze BSO 
gaan voelen zich snel thuis. Zie: www.prokino.nl. Hetzelfde geldt voor de Peuterspeelzaal voor 
kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar.

BSO op maandag, dinsdag en donderdag.Contract van 14.15 - 17.00 uur. Of 15.15 - 18.15 uur. 

VSO op dinsdag en donderdag, tussen 07.00 uur en 08.15.

Peuterspeelzaal dinsdag en donderdag. VVE gecertificeerd. Gemeentelijke subsidie is mogelijk. 

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.

Een keer in de twee weken ontvangen wij cognitief getalenteerde kinderen van "de Cirkel", "de Parel" 
(allen Assen) en "de Lichtkring" (Zuidlaren) en 'Piet Prins' (Stadskanaal). Dit vindt plaats in onze school.  
Wij bieden in de projectgroep onderwijs voor al onze eigen cognitief getalenteerde kinderen.

Wij hebben een gedragsspecialist in opleiding. 

In de onderbouw zijn onze collega's gestart met een cursus 'hoogbegaafdheid bij kleuters'. 

De Driesprong heeft een vaste intern begeleider die tweeënhalve dag aanwezig is. Daarnaast is er 
bovenschools een orthopedagoog beschikbaar. Verder werken er zeven onderwijsassistenten en 
hebben verschillende leerkrachten een specialisatie in o.a. hoogbegaafdheid (in opleiding), gedrag, 
rekenen en cultuur. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

Onderwijsassistent -

Orthopedagoog -

Specialist hoogbegaafdheid -

Taalspecialist -

Gevorderd talentontwikkelaar -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij hebben sinds jaar en dag een 'pestprotocol'. Dat heet officieel Protocol voorkoming en bestrijding 
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pestgedrag. 

Dit protocol wordt jaarlijks besproken en bijgesteld door het team. 

Sinds 2015 implementeren wij Positive  Behavior Support op de Driesprong. Eerst in samenwerking met 
Yorneo en nu met PBSing. Daarbij hoort een programma pestpreventie dat gericht op op omgaan met 
ongewenst gedrag en daarbij leerlingen, omstanders en leerkracht traint om adequaat om te gaan met 
ongewenst gedrag. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Wij 
enquêteren leerlingen tweejaarlijks d.m.v.ZIEN.

Wij nemen twee keer per jaar de vragenlijsten van ZIEN af in de Driesprong. Deze worden ingevuld door 
leerkrachten. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Beide lijsten leggen wij 
naast elkaar en bespreken we. 

Daarnaast houden wij gedragsincidenten en voorvallen bij, die wij registreren in Swisssuite. Hierdoor 
krijgen wij in beeld waar en wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en wie daarbij betrokken zijn. 
Om zo pro-actief en preventief interventies te kunnen inzetten. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Wij werken zowel in de 'Gouden Weken' (na de zomervakantie) als in de 'Zilveren Weken ( na de 
kerstvakantie) aan het PBS-onderdeel 'Stop Loop Praat'. Stop Loop Praat is een preventief (PBS) 
middel tegen pesten op school. 

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. C. van den Berg. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via ceesvandenberg@home.nl.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Tien koffiemorgens
• Ouderavonden en twee winterlezingen
• Oudercontactgesprekken van een kwartier

Klachtenregeling

Wij hebben ons aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van GCBO (Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs). Deze is te vinden op onze website onder "informatie". 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Berichten en foto's versturen wij via de schoolapp Parro.  Tevens kunnen ouders via deze app contact 
opnemen met andere ouders van kinderen uit dezelfde groep. De directie informeert ouders middels e-
mails. 

Daarnaast kunnen ouders inloggen in het ouderportaal van ParnasSys om de gegevens van hun eigen 
kind in te zien. 

Wij houden jaarlijks een of meerdere ouderavonden en er is met regelmaat gelegenheid om - middels 
Parro - in te schrijven op een spreekavond. 

Als u ons tussendoor even wilt spreken, maak dan gerust een afspraak na schooltijd. 

Twee keer per jaar geven wij een rapport mee, inclusief een portfolio. 

We zijn blij met de ouders van "de Driesprong". 

Zij zijn betrokken als het gaat om praktische hulp en ondersteuning, maar ook als het gaat om 
meedenken, ondersteunen van schoolwerk etc. 

Samen bouwen we aan de toekomst van de kinderen.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 85,00

Daarvan bekostigen we:

• Pleinwacht

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

• Tussenschoolseopvang

Er zijn geen overige schoolkosten.

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.

Excursies, uitstapjes, schoolactiviteiten als Koningsdag, sportdag en pleinfeest en het versieren van 
onze school bij(christelijke) feesten.
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In seizoen 2019/2020 betaalt u voor uw ...

1e kind 85,00 euro.

2e kind 82,50 euro.

3e kind 80,00 euro.

4e kind 77,50 euro.

Uitsplitsing ouderbijdrage:

• reiskosten evenementen en activiteiten
• vieringen
• avondvierdaagse
• Sinterklaas
• musicalavond
• afscheidscadeau groep 8
• schoolreis
• schoolkamp
• in dit bedrag is ook de bijdrage van ouders voor de pleinwacht opgenomen

De Noorderbasis biedt ouders de kans om gespreid te betalen. 

4.3 Schoolverzekering
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen hun kind 's morgens telefonisch (0592-372295) afmelden. Ouders kunnen ook een Parro 
sturen aan de leerkracht. Wij hebben de afspraak dat als wij om 09.00 uur niets hebben gehoord, wij 
navraag doen bij een broertje of zusje die wel op school is. Als dat niet het geval is bellen wij (mobiel) 
naar huis. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Er is een verlofformulier beschikbaar dat ouders kunnen invullen. Zij krijgen dan binnen een week 
antwoord op hun verlofaanvraag. U kunt dit formulier aanvragen op school, vinden in de hal, maar ook 
op onze website en inleveren bij de administratie. 

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 

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.

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor leerkrachten. Mocht een leerling iets kapotmaken, 
dan lossen wij dat op in overleg met de ouders en hun aansprakelijkheidsverzekering. 

Wij hebben een schoolongevallenverzekering voor personeel en leerkrachten. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van Cito. 

Deze toetsen worden in januari (Middentoetsen) en juni (Eindtoetsen) afgenomen. 

Elke groepsleerkracht maakt naar aanleiding van deze toetsen en zijn/haar observaties of andere 
gegevens, een analyse van de groep. 

Deze analyse wordt besproken met de intern begeleider en de directeur. 

Die maken op basis van alle groepsanalyses op hun beurt een schoolanalyse. 

Zo werken wij volgens de principes van 'plan do check act' aan de verbetering van ons onderwijs. 

5.2 Eindtoets

Op "de Driesprong" maken onze leerlingen de DIA-eindtoets. We zijn hiermee begonnen in het 
schooljaar 2017/2018. Hierdoor zijn de gegevens van de jaren tot 2016-2017 en vanaf 2017-2018 niet 
direct vergelijkbaar. Daarom is dit in twee grafieken weergegeven.

Onze leerlingen hebben volgens verwachting gescoord de afgelopen jaren. Wij blijven streven naar 
verbetering. Niet alleen van de resultaten van de eindtoets. Maar ook van de resultaten van de 
tussentoetsen die in februari en juni in de groepen 1 tot en met 7 plaatsvinden. 

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
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Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-
eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 5,9%

vmbo-k 26,5%

vmbo-(g)t 11,8%

havo 32,4%

vwo 23,5%

Op de Driesprong maakt elke leerling de Centrale Eindtoets. Tenzij zijn of haar leerling kenmerken dat 
niet toelaten. Als er leerlingen zijn met een ontheffing halen wij die er later uit. 

In onderstaand overzicht staan de resultaten van de afgelopen jaren. In 2019 was de score op 0,10% na 
voldoende. Dit seizoen was het tweede jaar dat wij de DIA eindtoets hebben gemaakt. 

De Driesprong werkt nauw samen met scholen van voortgezet onderwijs in Assen en omgeving. Deze 
contacten zijn goed. Deze scholen voor voortgezet onderwijs informeren ons drie jaar lang hoe het met 
onze oud-leerlingen gaat (rapporten) en welke vorm van onderwijs zij genieten. 

De Driesprong maakt gebruik van de website 'www.frieseplaatsingswijzer.nl als het gaat om de 
advisering van de leerlingen uit groep 8.

In de bijlage vindt u een overzicht van onze verwijzingen vanaf 2008. 
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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.

Respect

VeiligheidVerantwoordelijkheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op "de Driesprong" werken wij vanuit respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Zo hebben wij 
verwoord hoe wij met elkaar willen omgaan. Vanuit onze levensovertuiging geloven wij dat God liefde 
is. Zoals Hij ons liefheeft, zo hebben wij elkaar ook lief. Die opdracht hebben wij meegekregen. 

Als school hebben wij ervoor gekozen om te werken met School Wide Positive Behavior Support. Dat is 
een schoolbrede aanpak die uitgaat van 

1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden

2. Preventief werken

3. Positieve insteek

4. Werken vanuit data

5. In samenwerking met ouders en zorg (Yorneo)

Dit betekent dat sociale opbrengsten iets van ons allemaal is. Daarin neemt "de Driesprong" het 
voortouw en sluiten wij graag aan bij ouders en zorg. 

Als Driesprong hebben wij tijdens gezamenlijke studiedagen deze waarden bepaald. Elke keer opnieuw 
gaan wij deze waarden bij langs. Zo willen wij werken. SWPBS gaat uit van een paar pijlers:

1. Heb heldere verwachtingen

Werkwijze Sociale opbrengsten
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2. Leer verwachtingen aan

3. Bekrachtig verwachtingen

4. Minimaliseer aandacht voor ongewenst gedrag

5. Hanteer heldere consequenties

Deze aanpak geldt voor alle medewerkers en bevordert de positieve omgang met elkaar. 

5.5 Kwaliteitszorg

PROFESSIONALISERING, zie ook ons nascholingsplan.

ICT: wij leren over nieuwe ontwikkelingen – inclusief 21e-eeuwse vaardigheden en social media - die op 
de markt zijn en besluiten hoe en in welke groepen wij deze nieuwe middelen een plek geven binnen 
ons onderwijs.

Wij onderzoeken hoe wij onze 3-Dprinter en iPads op een efficiënte manier kunnen inzetten voor ons 
(thematisch) onderwijs.

Wij implementeren de werkwijze van Vierkeerwijzer in alle groepen en ontwikkelen ons hierin. We 
worden hierbij begeleid door Vierkeerwijzer.

Wij kennen de leerlijnen en kunnen de cruciale leermomenten van de hoofdvakken aangeven.

Wij hangen de doelstellingen van minstens één vak zichtbaar in de klas op.

Wij streven naar (tussen- en eind-)resultaten van onze leerlingen die ten minste bevinden op het 
verwachte niveau , op grond van onze leerling populatie, en houden onze administratie van de zorg bij, 
afgestemd op de zorgperiodes.

Wij willen weten aan welke randvoorwaarden toetsen moeten voldoen.

Wij overwegen of wij de TTR ( Tempo Toets Rekenen) gaan afschaffen en wat daarvoor in de plaats 
moet komen. Bovendien willen wij weten wat redelijke normen zijn voor onze kinderen passend bij 
onze leerlingpopulatie. 

Wij gaan door met de Dia-eindtoets en oriënteren ons op de Dia-tussentoetsen. 

Wij nemen de uitvoering van de zorg onder de loep. 

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 Prokino, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

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).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Woensdag  - 08:15 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:15 - 11:45 12:15 - 14:15  - 

Maandag: Pauzetijd bovenbouw is een half uur later
Vrijdag: 1/2 13 x vrijdagochtend en 3/4 om 11.45 vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3 t/m 8 Dinsdag 

De gymlessen worden op dinsdag gegeven door onze vakleerkracht gymnastiek. 
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6.3 Vakantierooster

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

Naschoolse opvang

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

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Prokino De Driesprong: Prokino biedt zowel peuteropvang (2-4 jaar) als BSO (4-12 jaar) aan.

De ruimtes van Prokino bevinden zich op de benedenverdieping van het schoolgebouw. De 
kleinschaligheid van de locatie draagt bij aan een huiselijke, warme en betrokken sfeer. Uw kind kan 
zich bij ons op zijn of haar eigen tempo optimaal ontwikkelen en wordt hierin begeleid door 
professionele en enthousiaste pedagogisch medewerkers.  

Prokino De Driesprong biedt meer dan alleen reguliere opvang voor peuters en kinderen tot 12 jaar. 
Onder leiding van een gekwalificeerd team van pedagogisch medewerkers kan uw kind met 
leeftijdsgenootjes spelen en spelend leren. De locatie is verantwoord ingericht - om te spelen, maar ook 
te ontspannen. Zowel voor de kleintjes als voor de oudere kinderen is er een ruim aanbod aan 
leeftijdsgericht speelgoed. Voor ieder wat wils! 

Groepsruimte: onze groepsruimte voor de peuteropvang en BSO is zo ingericht dat er een vertrouwde 
en veilige omgeving is ontstaan. Dit geeft kinderen de gelegenheid zich snel thuis te voelen bij elkaar 
en bij ons team. In de ruimte zijn verschillende speelhoeken en er is natuurlijk een heerlijke bank om 
even heerlijk rustig een boekje te lezen. De kinderen zelf bepalen waar ze zich op willen richten; spelen, 
knutselen, sporten, een boekje lezen.  

Peuters goed voorbereid naar de basisschool. Bij Prokino De Driesprong is er aandacht voor fijn 
samen bezig zijn; kleuren/tekenen, zingen en buiten spelen. Op de peutergroep bereiden onze 
medewerkers uw kind zo goed mogelijk voor op de basisschooltijd. Er wordt gewerkt aan 
zindelijkheidstraining, in de kring leren zitten, in de rij staan en samen leren spelen. Door het jaar heen 
kunnen peuters meedoen met Uk en Puk-activiteiten en voor de kinderen van de BSO is er een speciaal 
door Prokino ontwikkeld educatieprogramma; DOEN!  

Samen met ouders. Het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind staat bij Prokino De 
Driesprong voorop. Waar nodig, stimuleren we de kinderen. Contact met u als ouder over het 
welbevinden van uw kind vinden wij van groot belang. U kent uw kind het beste. Tijdens de breng- en 
haalmomenten kunnen we met u de dag van uw kind doorspreken of belevenissen van uw kind 
uitwisselen die voor u of voor ons van belang zijn te weten. 

Mocht u een uitgebreider gesprek met de groepsleiding aan willen gaan, dan is er altijd de mogelijkheid 
om hier een afspraak voor te maken. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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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

Meivakantie 25 april 2020 05 mei 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)

Intern begeleider Maak telefonisch een afspraak 2,5 dagen in de week

Directeur maak telefonisch een afspraak 4 dagen in de week

U kunt altijd een afspraak maken met de intern begeleider en/of directeur van "de Driesprong". 
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