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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 Rooms Katholieke Basisschool Hofland

Voorwoord
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Contactgegevens

Rooms Katholieke Basisschool Hofland
Eendracht 2
3641ML Mijdrecht

 0297256153
 http://www.hoflandschool.nl
 directie@hoflandschool.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Hanneke Vrensen directie@hoflandschool.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 639
 http://www.kpoantonius.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

169

2018-2019

Schooljaar 2019-2020 hebben we op 1 oktober 180 kinderen.

Kernwoorden

Samen-werken

EnthousiastNieuwsgierig

Persoonlijk Vertrouwen

Missie en visie

Onze visie

Breinvriendelijk onderwijs is de basis voor boeiend onderwijs.

Kinderen boeien en enthousiast houden om te leren vraagt een aanpak die maximaal rekening houdt 
met hoe zij in hun jonge leven staan. En het noodzaakt een onderwijsvisie die oog heeft voor de 
verschillen die zijn tussen de kinderen.

Wij geloven daarom sterk in breinvriendelijk onderwijs. Deze vorm van werken zorgt ervoor dat we 
aansluiten bij de ontwikkelingsfasen, de persoonlijke wensen, de talenten en het unieke karakter van 
ieder kind.

Onze missie 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Op breinvriendelijke wijze kinderen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Vanzelfsprekend krijgen kinderen bij ons een goede basis als het gaat om lezen, rekenen, schrijven etc. 

Door onze breinvriendelijke benadering zorgen we er bovendien voor dat leren effectief én leuk is en 
blijft

We helpen kinderen hun unieke kwaliteiten en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo ervaren ze 
spelenderwijs welke manier van leren het best bij hun past.

Prioriteiten

Komend jaar gaan we verder werken aan boeiend onderwijs. Coöperatief werken, denkgewoontes, 
vormgevers en breinontwikkeling zullen we steeds verder gaan toepassen in ons onderwijs. Daarnaast 
zijn we bezig om een nieuw schoolgebouw te realiseren. Veel leerkrachten gaan op nascholing voor de 
Kanjertraining. Bent u nieuwsgierig geworden, komt u gerust langs, ik leg het u uit.

Identiteit

Wij zijn een katholieke basisschool. Wij hanteren de pijlers van het geloof als leidraad. Het op 
respectvolle wijze met elkaar omgaan en aandacht voor elkaar zijn bij ons dan ook een 
vanzelfsprekendheid. Het zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Er heerst een gezond en veilig 
klimaat  waar kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Het verlof voor de leerkrachten is geregeld volgens de richtlijnen van de CAO. Als een leerkracht ziek is 
zorgen wij zo goed mogelijk voor vervanging. In enkele gevallen, als er geen vervanging is, zullen we de 
ouders vragen om de kinderen thuis te houden. Indien nodig zorgen wij voor opvang.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalactiviteit
3 uur 3 uur 

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min

Rekenactiviteit
1 u 45 min 1 u 45 min

Spel en beweging
8 u 20 min 8 u 20 min

Werklessen
6 uur 6 uur 

Drama lessen
40 min 40 min

Muziek
1 uur 1 uur 
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Tijdens de werklessen worden allerlei ontwikkelgebieden aangeboden zoals fijne motoriek, ruimtelijk 
inzicht, beginnende geletterdheid en zelfstandig werken.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 u 40 min 4 u 40 min 4 u 10 min 4 u 10 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
3 u 45 min 5 u 30 min 4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 40 min 4 u 40 min

Rekenen/wiskunde
4 uur 4 uur 4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 45 min

Wereldoriëntatie
1 u 15 min 2 u 30 min 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 50 min 1 u 50 min 1 u 50 min 1 u 50 min 1 u 50 min 1 u 50 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

studievaardigheden
1 uur 1 uur 

schrijven
1 u 45 min 1 u 30 min 45 min 45 min 30 min 30 min

Kanjertraining
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

2.3 Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 

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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kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kind en Co. We gebruiken daarbij Doe meer met Bas.

Het contact met de leidsters van de peuterspeelzaal is goed. Er is een overdracht op papier voor de 
kinderen die naar onze school toe komen. Indien nodig is er ook een mondelinge overdracht.
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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.

De Hoflandschool kijkt wat een kind nodig heeft om tot leren te komen, wat de sterke kanten zijn die 
we kunnen benutten. We hebben als uitgangspunt dat we zoveel mogelijk leerlingen binnen de eigen 
school verder helpen in hun ontwikkeling. Het betekent niet dat onze mogelijkheden onbegrensd zijn. 

We hebben als gesprekspartner de ouders nodig, ondersteuning nodig van het samenwerkingsverband 
en de clusterscholen.  De Hoflandschool wil een betrokken houding van ouders, leerkrachten en 
leerlingen, zodat de onderlinge en wederzijdse samenwerking, energie, transparantie en verdieping 
oplevert. 

De Hoflandschool is een leeromgeving bieden waar kinderen, ouders en leerkrachten positief en 
realistisch denken over zichzelf en elkaar. We denken flexibel over de mogelijkheden die we met elkaar 
kunnen creëren. De Hoflandschool wil een school zijn die kinderen een uitdagende leeromgeving biedt 
en waar kinderen een ontdekkende houding ontwikkelen. 

Gediplomeerde specialisten op school

Op onze school zijn geen gediplomeerde specialisten aanwezig.

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de Hoflandschool werken we met Kanjertraining. Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect 
zijn daarbij belangrijke speerpunten. Kinderen verlangen een schoolgemeenschap waar ze zichzelf 
kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft de kinderen handvatten 
voor sociale situaties. Meer informatie kunt u vinden op  http://www.kanjertraining.nl

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas.
Kanvas is het Kanjer Volg- en adviessysteem wat we inzetten om het welzijn, de sociale vaardigheden 
en veiligheidsbeleving van de kinderen te monitoren. 
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De kinderen gaan naar de leerkrachten toe en die lossen de problemen op. De coördinator 
Kanjertraining, Yvonne Honkoop, is degene naar wie de kinderen gaan als het pest probleem niet wordt 
opgelost.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Honkoop. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
yhonkoop@hoflandschool.nl.
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Ouderinspraak

Klachtenregeling

Elke basisschool dient op grond van de wet (WPO) te beschikken over een klachtenregeling. In die 
regeling staat welke afspraken er op de school/instelling zijn gemaakt over de behandeling van 
klachten. In de klachtenregeling is onder meer opgenomen bij welke Commissie de school/instelling is 
aangesloten voor de behandeling van klachten. Voor de uitgebreide klachtenregeling zie bijlage.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden door middel van Social Schools geïnformeerd over de zaken van de school. Social 
schools is een beveiligd communicatiemiddel die we gebruiken om de ouders op de hoogte te stellen 
van activiteiten, in geval van zieke leerkracht. We kunnen op deze manier de 10 minutengesprekjes 
plannen. 

Daarnaast hebben we ook een website waar ook nieuwe ouders op kunnen vinden.

Als uw kind start op de Hoflandschool vindt er een wengesprek plaats.

Ouders worden 3 keer per jaar uitgenodigd voor 10 minuten gesprekjes. Het gesprek na 4 weken is een 
omgekeerd 10 minuten gesprek. Wat wilt u de leerkracht vertellen over uw kind wat in belang is van de 
ontwikkeling van het kind.

In groep 7 en 8 zijn de adviesgesprekken.

Indien de leerresultaten van een kind achter blijft zal de leerkracht gelijk contact opnemen met de 
ouder.

Aan het begin van het schooljaar is er per groep een informatieavond over wat er komend schooljaar 
aanbod gaat komen.

Aan het eind van het schooljaar is er een algemene informatieavond waar we terug blikken op het 
afgelopen en vooruit kijken naar het komende schooljaar.

Ouders zijn onze partner in de ontwikkeling van hun kind(eren). Samen kunnen wij zorgen voor de best 
mogelijke ontwikkeling voor 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 € 47,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Tijdens de schoolgebonden-feesten zorgt de ouderactiviteiten commissie voor drinken en wat lekkers.

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.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouderpanel

De ouderraad verzorgt de hand en span diensten in de school rondom de activiteiten voor de leerlingen.

De MR is de positief kritische gesprekspartner van de directie. Zij vergaderen 6 keer per jaar. Zij hebben 
instemmings- of adviesrecht.

Het ouderpanel is een gesprekspartner voor de directie zodat die zicht krijgt op wat de beleving is van 
ouders bij ons op school.

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen een bericht sturen via Social Schools dat hun kind ziek is. Natuurlijk mogen ze ook naar 
school bellen.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Door middel van het invullen van een verlofformulier. Deze is op te vragen bij de groepsleerkracht en te 
vinden op de website van de school.

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Voor elke groep is er een groepsoverzicht waar het niveau van de kinderen in staat. De lessen worden 
zo gegeven dat alle kinderen op hun niveau les krijgen.

Dagelijks wordt er gekeken of de kinderen de ontwikkeling van dat moment oppakken.

Na elke methodetoets wordt er gekeken welke begeleiding een kind nodig heeft of dat het aan het 
werk kan met uitdagender werk. Indien noodzakelijk wordt het groepsoverzicht aangepast.

Na de Citotoetsen, januari en juni, wordt er gekeken of het onderwijs voldoende heeft opgebracht. Zo 
ja, wat is er gedaan waardoor het goed gaat. Dat blijven we doen. Zo nee, wat waren de belemmerende 
factoren en wat kan er voor een betreffend kind anders.

De leerkrachten in de groep geven kinderen de begeleiding die ze nodig hebben. Als blijkt dat er extra 
aandacht gegeven moet worden, dan wordt de RT 'er voor een kortdurende periode ingezet.

5.2 Eindtoets

Groep 8 van schooljaar 2018-2019 heeft mooi boven het landelijk gemiddelde gescoord. Groep 8 
bestond uit 10 kinderen. Zij hebben jarenlang in een gecombineerde groep gezeten. De afgelopen twee 
jaar hebben zij als enkele groep mogen functioneren.

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 IEP 
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 6,5%

vmbo-k 6,5%

vmbo-(g)t 35,5%

vmbo-(g)t / havo 3,2%

havo 32,3%

vwo 16,1%

De kinderen van onze school stromen uit naar het onderwijs dat bij hun past. In groep 7 krijgen ze een 
voorlopig advies. Er groep 8 krijgen ze een adviesgesprek. Er wordt gekeken naar werkhouding, cito 
scores, methodegebonden toetsen en luisterhouding. Na dit traject kiezen de kinderen met hu ouders 
zelf de school die past bij het niveau en waar ze zich prettig voelen.

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 
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bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Vertrouwen

PersoonlijkSamen-werken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Onze school staat bekend als een school waar iedereen gezien wordt en waar je jezelf mag zijn. Onze 
Katholieke identiteit en Kanjertraining zorgt ervoor dat we een goede sfeer op school hebben waar 
men zich thuis voelt. De relatie leerkracht  en leerling is erg belangrijk. Zonder relatie geen prestatie.

Wij gebruiken Kanvas om het welbevinden van kinderen vast te leggen. Deze methode hoort bij de 
Kanjertraining. Als er iets opvallends uitkomt, gaan wij met het kind in gesprek. Ook zal er, indien 
nodig, een gesprek met ouders plaats vinden.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Op de Hoflandschool geven we Boeiend onderwijs. Dat houdt in dat we zorgen dat de kinderen 
geïnteresseerd zijn en blijven voor de lessen. Dit doen we door bewegend leren, coöperatief leren en we 
maken gebruik van vormgevers en denkgewoontes. Doordat de kinderen de leerstof op een 
breinvriendelijke manier aangeboden krijgen, zullen ze het geleerde beter onthouden. 

De opbrengsten van onze toetsen zijn voldoende maar die zien we wel groeien door het verbeteren van 
ons onderwijs. De opbrengsten van de eindtoets van groep 8 waren in 2018-2019 boven het landelijk 
gemiddelde.

Op de Hoflandschool hebben we studiedagen. Die benutten we om op schoolniveau na te scholen. Dit 
jaar is het onderwerp Boeiend onderwijs. Zo worden onze didactische vaardigheden te verbeterd.

De leerkrachten volgen ook allemaal individuele nascholing. 

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 Kind en Co, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn geen 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).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

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

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Vrijdag: groep 1 t/m 4 hebben tot 12: uur les

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek Groep 3, 4, 5 en 6 dinsdag en donderdag

Gym groep 7 en 8 dinsdag en vrijdag

Naast de gymlessen wordt er ook veel bewogen in de groepen, bewegend leren is een speerpunt.
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6.3 Vakantierooster

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

Pinkstervakantie 30 mei 2020 07 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

Naschoolse opvang

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

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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