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Beste lezer,

Er komt een tijd dat uw zoon of dochter een leven krijgt waar u niet meer 24 uur per dag onderdeel van 
uitmaakt. U vertrouwt uw kind aan een school of opvang en bent afhankelijk van de informatie die u 
van uw kind en school krijgt. Op Montessori Kindcentrum De Krijtmolen zijn wij ons bewust van het 
vertrouwen dat wij van u krijgen en werken wij iedere dag samen met u aan de ontwikkeling van uw 
kind.

Het Montessori-onderwjis gaat over zelfstandigheid: 'leer mij het zelf doen'. Over het in stand houden 
van de nieuwsgierigheid die jonge kinderen van nature hebben. Door middel van uitdagende 
materialen, het geven van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid aan kinderen houden wij de vlam 
van nieuwsgierigheid brandend. 

In deze informatiegids leest u welke waarden en normen wij als school naleven en welke keuzes wij 
maken om het onderwijs daarop aan te laten sluiten. Daarnaast kunt u informatie vinden over de 
resultaten, praktische informatie en de kwaliteitszorg. 

Ik hoop dat deze schoolgids aanleiding is om eens langs te komen op MKC De Krijtmolen. Wij leiden u 
graag rond en gaan in gesprek over het onderwijs bij ons op school. Hopelijk ontmoeten wij elkaar 
binnenkort!

Mede namens het team en de leden van de Medenzeggenschapsraad,

Jorrit Liesting
Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Montessori Kindcentrum De Krijtmolen
Molenwijk 8
1035EE Amsterdam

 0206311560
 http://www.obsdekrijtmolen.nl
 info.krijtmolen@innoord.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur J. Liesting directie.krijtmolen@innoord.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Innoord
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 4.142
 http://www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

152

2020-2021

Onze kinderen komen overwegend uit De Molenwijk in Amsterdam Noord. Daarnaast komt een aantal 
kinderen uit de wijken daaromheen (Oostzanerwerf, Tuindorp Oostzaan). Wij zijn trots op onze 
gemengde schoolpopulatie die representatief is voor de maatschappij waarin het kindcentrum staat. 
Op 01 oktober 2020 stonden er 152 kinderen ingeschreven op MKC De Krijtmolen.

In het schooljaar 2021/2022 worden de kinderen verdeeld over zeven groepen:

• 1 VVE groep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
• 1 Onderbouwgroep voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
• 2 middenbouwgroepen voor kinderen van 6 t/m 9 jaar
• Groep 6/7 (regulier)
• Groep 7 (regulier)
• Groep 8 (regulier)

Kenmerken van de school

Montessori

InclusiviteitPlezier!

Nieuwsgierigheid Zelfstandigheid

Missie en visie

Wij zien ieder kind en begeleiden hen vanuit een individuele aanpak en een benadering die bij het kind 
past. Vanuit vertrouwen begeleiden wij het kind om op zijn eigen wijze de wereld te ontdekken. Door 
uitdagende, zelfcorrigerende materialen stimuleren wij ontwikkeling door het gebruik van alle 
zintuigen. Op De Krijtmolen ontwikkelen kinderen een breed palet aan vaardigheden en kennis om zich 
bewust te worden van wie zij zijn en wat zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen tot gelukkige 

1.2 Missie en visie
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en evenwichtige mensen. Voor ons kindcentrum is het gedachtegoed van Montessori daarbij de 
leidraad.

Montessori-onderwijs is ontwikkelingsgericht, individueel onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich naar 
een steeds grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ieder kind is een individu met een eigen 
aanleg, een eigen karakter, dat in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling de school doorloopt. De 
volwassene heeft tot taak het kind te helpen en te stimuleren om verder te komen in zijn ontwikkeling, 
op het niveau dat voor hem haalbaar is.

De ontwikkeling van het kind staat in wisselwerking met de omgeving waarin het verkeert. Het 
kindcentrum moet een 'voorbereide omgeving' scheppen die het kind uitdaagt en stimuleert. De 
opvoeding van het kind moet zich op alle aspecten van het mens-zijn richten: psychisch, sociaal, 
intellectueel en creatief. Montessori noemde het kind 'de bouwer van de mens'. Uit haar visie spreekt 
veel vertrouwen in het kind en zijn mogelijkheden. 

Identiteit

Ons kindcentrum is openbaar. Dit betekent dat wij staan voor inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Ons 
kindcentrum is een afspiegeling van de maatschappij die past bij een grote stad. Op ons kindcentrum 
spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating van kinderen of 
aanstelling van medewerkers. Wij proberen door bijvoorbeeld de schooltuinen of de bibliotheek ouders 
en kinderen met elkaar in contact te brengen en een open gesprek te voeren.

Wij streven ernaar dat iedereen die ons kindcentrum binnenkomt zich welkom en op zijn gemak voelt. 
Door het gebruik van rustige kleuren en natuurlijke tinten brengen wij rust in de omgeving. Ons 
Kindcentrum is geordend en opgeruimd zodat kinderen en volwassenen overal kunnen werken en 
leren.

Op ons Montessori kindcentrum heerst een prettige, rustige sfeer, waarin kinderen, ouders en 
medewerkers zich thuis voelen. We gaan zo met elkaar om dat iedereen zich daar prettig bij kan voelen. 
Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken die we niet accepteren. 
Medewerkers gaan met respect en waardering om met de kinderen. We hebben veel aandacht voor het 
wel en wee van elkaar en leven echt mee met zowel de verdrietige als de fijne zaken die kinderen 
kunnen meemaken. Die prettige sfeer en omgang met elkaar ontstaat niet vanzelf. Daar moet aan 
gewerkt worden, elke dag. Ook hier zijn er verschillen tussen kinderen: sommige kinderen leren het 
vanzelf, anderen hebben er moeite mee. Ook hier hebben kinderen soms extra hulp bij nodig. Wij 
proberen die hulp te geven, bijvoorbeeld door met ze te praten of door ze onder begeleiding samen te 
laten praten. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen leren om problemen, ruzies of irritaties met 
elkaar uit te praten.
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In schooljaar 2021/2022 hebben wij heterogene groepen voor de onder- en middenbouw en 
bovenbouw, dit zijn de groepen die starten met Montessori-onderwijs. Groep acht is de laatste 
leerstofjaarklas en zal regulier uitstromen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas

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

De periode van 3-6 jaar: de bouwer 

Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken op doen. Het is de gevoelige periode van het 
opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor het leren van woorden en 
voor oefeningen uit het dagelijks leven. Het kind wil nu zelf handelen en heeft aandacht voor het 
precieze verloop van de handelingen. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Montessorionderwijs kent een aantal vrijheden, waardoor het kind leert kiezen. Tegelijkertijd is het 
zeer gestructureerd en wordt het kind uitgedaagd door de rijke, voorbereide leeromgeving. In ons 
Montessori kindcentrum doen de kinderen niet wat ze willen, maar willen ze wat ze doen! 

In het montessorionderwijs neemt het materiaal waarmee de kinderen leren en zich ontwikkelen, een 
belangrijke plaats in. Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in moeilijke en 
abstracte begrippen. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de stof te 
verwerken. Het nodigt ook uit tot spontane herhaling van de handeling(en). Hierdoor en door de 
manier waarop kinderen ermee kunnen werken, gaan ze echt in hun bezigheid op. Dit heeft een grote 
vormende waarde. Het materiaal is overwegend zelfcorrigerend, waardoor de leerlingen zonder 
inmenging van een medewerker hun ‘fouten’ zelf kunnen ontdekken. Het materiaal ziet er aantrekkelijk 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs

5



uit en is daarmee uitnodigend. Het vormt voortdurend een uitnodiging en dat is precies waar het om 
gaat. Aan het eind van de midden-, begin bovenbouw begint het materiaal plaats te maken voor een 
meer abstracte wijze van omgaan met de leerstof. Het materiaal maakt een vloeiende overgang 
mogelijk van concreet, via symbolisch naar een abstract denkniveau.

Leerlingen op De Krijtmolen ontvangen in schooljaar 2021/2022 1059 uur onderwijs.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Gymlokaal
• Atelierruimte
• BSO ruimte, ingericht voor beweging en sport

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Wij zullen allereerst proberen een invaller te vinden voor de groep. Wanneer dat niet mogelijk is, 
verdelen we de kinderen op de eerste dag over de andere groepen. De kinderen krijgen dan werk mee, 
dat ze in de anderen klas kunnen maken. In het uiterste geval sturen we op dag twee van de 
afwezigheid van de leerkracht een klas naar huis. Dit proberen we tijdig met ouders te communiceren. 
De kinderen die niet door hun ouders kunnen worden opgevangen, worden in een andere klas 
opgevangen. Een klas zal nooit langer dan 4 dagen achtereenvolgens thuis zitten. In dat geval wordt er 
geschoven met klassen en medewerkers zodat het tekort aan personeel wordt verdeeld over zoveel 
mogelijk klassen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Alle medewerkers van ons Montessori Kindcentrum zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle 
kinderen. Door intensieve samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zorgen de pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten en ondersteunende medewerkers voor een geborgen speel/werkomgeving 
voor kinderen, collega’s en ouders. 

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van 
de school. Met Combiwel voor Kinderen.

De Montessori VVE biedt peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar. In deze groep 
ligt de ontwikkeling van het kind op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Een kind 
wil van nature groot worden en ontwikkelen. Een peuter is op zoek naar uitdaging in de ruimte waarin 
het zich begeeft. Een peuter gaat bewust indrukken opdoen. Het is de gevoelige periode om zintuiglijke 
en motorische ervaringen op te doen, voor het (gedetailleerd) waarnemen van de omgeving, voor 
oefeningen uit het dagelijks leven en het uitbreiden van de woordenschat. Het kind wil zelf actief bezig 
zijn en (nauwkeurig) handelen. Het kind herhaalt graag dezelfde handelingen vanuit eigen 
motivatie. Oudere peuters, die daaraan toe zijn en mits de grootte van de groepen dit toelaat, draaien 
twee ochtenden per week mee in de onderbouw. Uitgangspunten zijn dat er maximaal drie kinderen 
mee kunnen draaien in een onderbouwgroep.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Onderwijskwaliteit begint met het geven van goede instructies. Het team op De Krijtmolen heeft het 
schooljaar 2020/2021 gespecialiseerd op het geven van lessen aan de hand van Explicite Directe 
Instructie (Hollingsworth&Ybarra). Schooljaar 2021/2022 staat volledig in het teken van de transitie 
naar Montessori-onderwijs. Medewerkers worden geschoold door de HVA en de dinsdagmiddag staat 
wekelijks in het teken van gezamenlijk lesontwerp en de koppeling met de theorie. 
Aan het eind van 2021/2022 zijn de medewerkers Montessorigeschoold en kan al het 
Montessorimateriaal ingezet worden in de verschillende groepen.

Naast het geven van goede lessen is het monitoren van de resultaten van belang. ALs een leerling zich 
onverhoopt niet ontwikkelt zoals wij mogen verwachten is snel ingrijpen het meest effectief. Ieder half 
jaar nemen wij de CITO toetsen af welke worden geanalyseerd met het hele team. Hierdoor gebruiken 
wij de CITO toetsen vooral om te kijken of we als school op de goede weg zitten.
In schooljaar 2020/2021 zijn wij overgestapt naar Snappet. Snappet is software die wij gebruiken om 
Rekenen en Spelling te verwerken. Leerlingen hebben voordeel bij Snappet omdat zij direct zien of zij 
iets goed gedaan hebben, bij iedere opdracht krijgen zij direct feedback. De leerkracht en Intern 
Begeleider kunnen in de gaten houden of een leerling een doel beheerst. Zo hebben wij altijd het beste 
zicht op de vorderingen van de leerlingen waardoor wij direct kunnen ingrijpen wanneer wij zien dat 

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.

De afspraak op ons kindcentrum is dat ondersteunend personeel niet voor de klas staat.
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een leerling stagneert. Snappet zal naast het Montessori-materiaal ingezet worden.

Jaarlijks plannen wij studiedagen in om het team bij te scholen op bepaalde onderwerpen. Deze 
studiedagen staan in 2021/2022 bijna allemaal in het teken van Montessori.

De Intern Begeleider houdt het overzicht over de onderwijskwaliteit en ondersteunt leerkrachten 
hierbij waar nodig. 

Een externe procesbegeleider zal zicht houden op de ontwikkeling en de directie adviseren. In 
schooljaar 2021/2022 of uiterlijk 2022/2023 zal een interne audit plaatsvinden om de onderwijskwaliteit 
te meten.
Daarnaast zullen de tussenopbrengsten de onderwijskwaliteit van MKC De Krijtmolen naast de 
landelijke meetlat leggen. Deze opbrengsten worden door het team geanalyseerd en de plannen 
worden al dan niet aangepast na deze analyse.

Kinderen gaan werken met een portfolio. In dit portfolio staan de kinddoelen van Rekenen, Taal en 
Spelling zodat zij zicht ehbben op hun eigen ontwikkeling. Aan de hand van bewijswerkjes houden 
kinderen, ouders en medewerkers zicht op de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 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.

In de bijlage kunt u het schoolondersteuningsprofiel van OBS De Krijtmolen lezen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 8

Klassenassistent 4

Onderwijsassistent 16

Orthopedagoog 1

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 2

Kind en motoriek 2

Logopedist 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De Vreedzame school. 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en 
voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
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Enquêtetool van Vensters.
Jaarlijkse worden vragenlijsten onder de leerlingen afgenomen. De belangrijkste uitkomsten hiervan 
worden gedeeld met de leerlingenraad, de MR, de ouders en het team. Ontwikkelpunten worden 
opgenomen in het jaarplan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Liesting j.liesting@innoord.nl

vertrouwenspersoon Fuijkschot mfuijkschot@hetabc.nl
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Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Koffiemomenten met de directie

In de Medezeggenschaps Raad zitten twee ouders en twee leerkrachten. Deze MR wordt voorgezeten 
door een van de ouders. Bij de MR vergadering worden beleidsmatige onderwerpen besproken.

Klachtenregeling

De school heeft een interne en externe vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover kunt u lezen op 
onze website http://www.obsdekrijtmolen.nl 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Startgesprekken september: Alle ouders maken dan d.m.v. een individueel gesprek kennis met de 
leerkracht.

Open dagen waarin ouders welkom zijn om een kijkje te nemen in de school.

Twee keer per schooljaar is er de mogelijkheid voor ouders om met een leerkracht van het Kindcentrum 
in gesprek te gaan over de voortgang van hun kind. Dit kan op initiatief van ouders, maar ook op 
initiatief van de leerkracht.

Maandelijks ontvangen de ouders via Social schools een digitale nieuwsbrief. Social schools wordt ook 
door de leerkrachten gebruikt om ouders te informeren over verschillende zaken in de school.

Voor de onderbouw worden themaochtenden georganiseerd zodat u op de hoogte bent en blijft van 
wat er in de klas wordt gedaan. Deze bijeenkomsten zijn in samenwerking met de VVE.

OBS De Krijtmolen vindt een goede samenwerking met ouders belangrijk. Ouders en leerkrachten zijn 
beide specialisten. Een goede samenwerking biedt kinderen betere kansen. Wij organiseren diverse 
activiteiten om deze samenwerking te bevorderen.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• excursies

• overige feesten

• sportdagen

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Voor groep acht wordt een additionele bijdrage gevraagd voor het meerdaagse schoolkamp.

Ouders van kinderen met een stadspas kunnen de vrijwillige ouderbijdrage voldoen door middel van 
het laten scannen van de stadspas. Dit kost u verder niets.

De vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig. Alle activiteiten die op ons kindcentrum worden georganiseerd 
zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht of de vrijwillige ouderbijdrage is voldaan. 

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.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

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 meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind telefonisch ziekmelden tussen 0815 en 0845 uur. Krijgt u de voicemail? Spreekt u dan 
duidelijk de naam, groep en reden van afwezigheid in.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Het aanvragen van verlof kunt u schriftelijk doen. Een aanvraagformulier is te krijgen bij de 
administratie.

Uw kind is uiteraard van harte welkom op MKC De Krijtmolen. Wij begrijpen dat een school kiezen niet 
zomaar het invullen van een formulier is. Daarom nemen wij graag de tijd om u rond te leiden in de 
school en uw vragen te beantwoorden. Mocht u uw zoon of dochter vervolgens willen inschrijven 
maken we een afspraak om het aanmeldingsformulier in te vullen. 

Wanneer uw zoon of dochter drie jaar wordt ontvangt u van de Gemeente bericht dat u zich moet 
inschrijven op een basisschool. Hoe de procedure verloopt kunt u zien via deze 
link: https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het

Om een afspraak te maken voor een kennismaking kunt u contact opnemen met de administratie van 
De Krijtmolen. 

Administratie Krijtmolen
020-6311560
admin.krijtmolen@innoord.nl

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

In de groepen 1/2 worden geen toetsen afgenomen. De leerkrachten volgen de leerlingen in hun 
ontwikkeling door gebruik te maken van Kijk! een observatie en registratiesysteem. 

In de groepen 3 t/m 8 worden in januari/ februari en juni de CITO toetsen afgenomen. Na de afname van 
deze toetsen worden de resultaten op leerling,- groeps, - en schoolniveau geanalyseerd. De leerkracht 
stelt n.a.v. deze analyse de groepsplannen en eventuele individuele plannen bij. Op schoolniveau 
vergelijken wij onze resultaten met de inspectienorm. Het geeft ons informatie over ons onderwijs; de 
sterke punten en ontwikkelpunten. Als blijkt dat wij als school op een bepaald vakgebied de 
opbrengsten moeten verbeteren, dan stellen wij een plan van aanpak op. Dit kan 
bijvoorbeeld teamscholing zijn of individuele begeleiding van leerkrachten.

Wij werken aan de hand van de Leerlijnen voor het basisonderwijs (Nieuwleren, 2020). Kinderen én 
medewerkers registreren de vorderingen van kinderen in een kinddossier. Hierin worden bewijswerkjes 
opgeslagen van doelen die een kind heeft behaald. Zo ontstaat een duidelijk overzicht van waar een 
kind staat in zijn of haar ontwikkeling.

Vanaf schooljaar 2020/2021 is Snappet geïntroduceerd. In Snappet verwerken leerlingen Rekenen en 
Spelling. De resultaten van alle opgaven die zij maken geven een goede indicatie over de ontwikkeling 
van de leerling. Deze resultaten worden door de leerkrachten en Intern Begeleider gebruikt om 
leerlingen te monitoren en de kwaliteit van het onderwijs te meten.

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 

5 Ontwikkeling en resultaten
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In het schooljaar 2017-2018 maakten 31 leerlingen de Cito-eindtoets. De gemiddelde score van de 
groep was 533,7. We scoren daarmee boven de norm die voor de doelgroep van onze school is 
vastgesteld. Deze goede score wordt mede bepaald door de intensieve aanpak voor begrijpend lezen 
die in groep 8 is toegepast.

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.

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)

Montessori Kindcentrum De Krijtmolen
87,6%

91,1%

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)

Montessori Kindcentrum De Krijtmolen
46,2%

47,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (33,9%)

Vergelijkbare scholen

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

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 30,0%

vmbo-b / vmbo-k 15,0%

vmbo-k 7,5%

vmbo-(g)t 22,5%

De schooladviezen voor het VO die de school afgelopen schooljaar heeft gegeven zijn volgens 
verwachting, passend bij de ontwikkeling van de leerlingen. Na de Cito eindtoets hebben we, in overleg 
met ouders, bij drie leerlingen het advies aangepast. We zien dat de voorlopige en definitieve adviezen 
op elkaar aansluiten. De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind.
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havo 10,0%

havo / vwo 10,0%

vwo 5,0%

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.

Een positief kritische houding

Verantwoordelijkheid nemenSamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De toekomst van de wereld zit nu bij ons op school! Wij leiden kinderen op tot wereldburgers. De 
keuzes die je zelf maakt zijn belangrijk voor het resultaat van je leven. Wij vinden het daarom belangrijk 
kinderen te leren om verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor inzet, 
gedrag, het omgaan met elkaar en de wereld om je heen.  We leren kinderen samenwerken en om te 
gaan met verschillen. In de huidige tijd met nepnieuws en de invloed van social media besteden we 
aandacht aan het ontwikkelen van een positief kritische houding.

In de eerste fase van een nieuw schooljaar besteden we extra veel aandacht aan groepsvorming d.m.v. 
verschillende activiteiten. Het hele jaar door krijgen alle klassen eenmaal per week een les van De 
Vreedzame School. Leerlingen uit groep 7 en 8 worden opgeleid tot mediator. Bij actualiteiten in de 
klas of in het nieuws hebben we groepsgesprekken. 

OBS De Krijtmolen heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 6, 7 en 8 
die minimal 6 maal per jaar in overleg gaan met de directie. Een van de onderwerpen die dan worden 
besproken is de sfeer op school en de omgang met elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

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

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

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30
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Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Goede vrijdag en tweede Paasda 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 29 mei 2022

Pinksteren 06 juni 2022 06 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

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)

Anita Cruijff (administratie) ma t/m wo 08.45 - 15.30 uur

Jorrit Liesting (directeur) Ma t/m do 08.45 - 15.30 uur

Een aantal keer per jaar opent ons Montessori Kindcentrum de deuren voor ouders en andere 
geïnteresseerden. Kijkt u op www.obsdekrijtmolen.nl voor de precieze data en tijden.

Bent u geïnteresseerd om een keer binnen in ons Kindcentrum te kijken, buiten de open dagen om? 
Maakt u gerust een afspraak voor een rondleiding!
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