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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 De Krijtmolen

Voorwoord
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Contactgegevens

De Krijtmolen
Molenwijk 8
1035EE Amsterdam

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

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur N. Spackler info.krijtmolen@innoord.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Innoord
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 4.174
 http://www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

209

2018-2019

Kernwoorden

Modern onderwijs

Digitale geletterdheidTaal en rekenen

Onderzoekend leren bij WO Uitblinken!

Missie en visie

Samen op weg naar de toekomst!

OBS De Krijtmolen is een openbare school in de Molenwijk met een enthousiast en deskundig team. 
Wij zijn trots op onze multiculturele samenstelling. Als school van de toekomst spelen we in op de snel 
veranderende, digitale en internationale samenleving. We willen kinderen opleiden tot een zelfstandige 
en zelfbewuste wereldburgers die hun plek weten te vinden in de snel veranderende maatschappij. Om 
kinderen goed voor te bereiden op de toekomst zijn kennis, vaardigheden en houding belangrijk.

Op onze school: 

• vormen de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) de basis van ons 
onderwijs;

• leren we onze kinderen communiceren in de veranderende wereld;
• ontwikkelen kinderen zich tot zelfbewuste wereldburgers met een onderzoekende houding;
• werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk. 

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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Prioriteiten

- Taal en rekenen

- Communiceren in een veranderende samenleving; digitale geletterdheid

- Onderzoeken leren; thematisch werken bij wereld orientatie

- Talentontwikkeling

- Onderwijs voor meer en hoogbegaafde leerlingen
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We streven ernaar om enkele groepen te maken. Soms past dit niet vanwege het leerlingaantal. In dat 
geval maken we een combinatieklas.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Wij zullen allereerst proberen een invaller te vinden voor de groep. Wanneer dat niet mogelijk is, 
verdelen we de leerlingen over de andere klassen. De leerlingen krijgen dan werk mee, dat ze in de 
anderen klas kunnen maken. In het uiterste geval sturen we 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.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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.

Taal, lezen en rekenen vormen de basis in alle groepen. Het grootste deel van de onderwijstijd wordt 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Bij kleuters ligt de nadruk op het spelend leren. Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende 
thema's. De vakken worden geïntegreerd en in verschillende vormen aangeboden. Een specifieke 
weergave met minuten per vak is daardoor lastig weer te geven.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
6 uur 6 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Taal
5 u 45 min 5 u 45 min 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

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

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

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

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

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Vreedzame school
45 min 45 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Mediawijsheid
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven
2 uur 2 uur 45 min 45 min 45 min 45 min

hieraan besteed. We leren kinderen communiceren in een veranderende samenleving. Dit doen we 
door vanaf groep 1 t/m groep 8 les te geven in Engels en digitale geletterdheid. Uiteraard gebeurt dit in 
de lagere jaren om een speelse manier en wordt dit naarmate de kinderen ouder worden moeilijker en 
uitgebreiden. Bij wereld orienatatie werken we met thema's.  Hiervoor gebruiken we het model van 
onderzoekend leren. Ook kijken de leerlingen dagelijks naar het jeugdjournaal of schooltv. Uiteraard is 
er in ons onderwijsanbod ook ruimte voor bewegingsonderwijs en creatieve vorming.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
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Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Combiwel. We gebruiken daarbij KO-totaal en Sil op school.

Op OBS De Krijtmolen is een Peutercombi/ Voorschool naast het gebouw aanwezig. Deze voorschool 
valt onder de stichting Combiwel. De voorschool is in de dependance gevestigd. Deze dependance is 
ongeveer 200 meter van het hoofdgebouw. De verwachting is dat de voorschool in het schooljaar 
2019/2020 in het hoofdgebouw komt.

Op voorschool De Krijtmolen wordt met de methode Puk & Ko gewerkt. Deze methode is een 
totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van het kind met de nadruk op 
taalontwikkeling. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en 
een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de 
kinderen vooral plezier hebben en zich prettig voelen op de voorschool. Spelen in een uitdagende 
omgeving is één van de essenties van de Puk en Ko-methode. Het lokaal van de voorschool is ingericht 
met verschillende hoeken zoals de huishoek, een bouwhoek, een themahoek en een knutselhoek. In de 
hoeken staan materialen welke de kinderen zelfstandig kunnen gebruiken en waarmee verschillende 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden.De voorschool werkt nauw samen met groep 1 en 
2 van  basisschool De Krijtmolen, de zogeheten vroegschool. Pedagogische visie en thema’s worden op 
elkaar afgestemd zodat een doorgaande leerlijn gewaarborgd is. Dit gebeurt door de inzet van een 
combinatie functionaris, de vve- coördinator en frequent overleg tussen leidsters en leerkrachten.

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.

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

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist -

Intern begeleider -

Onderwijsassistent -

Orthopedagoog -

Rekenspecialist -

Specialist hoogbegaafdheid -

Taalspecialist -

Kind en motoriek -

Leerlingbegeleider -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

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
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Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool 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

De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Beckman. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
e.beckman@innoord.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Motiesingh. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via b.motiesingh@innoord.nl.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Meedenk diner

Klachtenregeling

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

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Startgesprekken september: Alle ouders maken dan d.m.v. een individueel 10 minutengesprek kennis 
met de leerkracht.

Nieuwjaarsreceptie september: Alle ouders worden uitgenodigd om kennis te maken met de andere 
kinderen in de klas en hun ouders.

Voortgangs,- en rapportgesprekken: In november, februari en juni plannen we voortgangs- en rapport 
gesprekken.

Ouderkamerbijeenkomsten voor groep 1/2, 3, 4 en 5.

Themabijeenkomsten

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 klas

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 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50

Daarvan bekostigen we:

• excursies

• overige feesten

• sportdagen

• Kerst

• Sinterklaas

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

Het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en kamp voor groep 8

Sinds het schooljaar 2018/2019 kunnen ouders waarvan de kinderen een Stadspas hebben, de 
ouderbijdrage en het schoolreisgeld via de stadspas betalen.

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.

Elke groep heeft een of twee vaste klassenouders. Deze klassenouders helpen in overleg met de 
leerkracht bij diverse activiteiten. Ook benaderen zij andere ouders om te helpen bij verschillende 
activiteiten die gedurende het schooljaar worden georganiseerd. U kunt dan denken aan een sportdag, 
de afsluiting van een thema etc. 

De ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen om lopende activiteiten en praktische zaken te 
bespreken.

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

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
U kunt uw kind telefonisch ziekmelden.  Bij voorkeur tussen 8.00 en 8.30

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

Naast de methode onafhankelijke toetsen, maken wij ook gebruik van methode toetsen in groep 3 t/m 
8. Deze methode toetsen geven ons informatie of een leerling de behandelde lesstof voldoende 
beheerst of dat er herhaling nodig is.

5.2 Eindtoets

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.

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

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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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 16,1%

vmbo-b / vmbo-k 6,5%

vmbo-k 12,9%

vmbo-(g)t 22,6%

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

havo 16,1%

havo / vwo 9,7%

vwo 12,9%

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.

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.

Een positief kritische houding

Verantwoordelijkheid nemenSamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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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

5.5 Kwaliteitszorg

Op basisschool De Krijtmolen werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Zo werken wij 
opbrengstgericht, gebruiken bij hedendaagse methoden, hebben wij leergierige, geschoolde en 
bekwame medewerkers en een goed leerlingvolgsysteem.

Kwaliteit van onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht voor de klas. Het handelen van 
de leerkracht doet er toe.  Wij werken volgens de LeerKRACHT methodiek aan de ontwikkeling van ons 
onderwijs. Door inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan over onderwijsinhoudelijke onderwerpen, 
literatuur te lezen, bij elkaar in de lessen te kijken, feedbackgesprekken te voeren en ons regelmatig te 
scholen, proberen wij onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. De intern begeleiders en directie doen 
tweewekelijks een flitsbezoek bij alle leerkrachten en er worden lesbezoeken afgenomen. 

Een aantal keer per jaar hebben wij studiedagen. Op deze dagen krijgt het team scholing  en werken wij 
in kwaliteitsteams aan verbetering van het onderwijs. Schooljaar 2018-2019 werken wij met de 
kwaliteitsteams: taal, rekenen, meer/hoogbegaafdheid, digitale geletterdheid en wereldoriëntatie.  Er 
werken twee intern begeleiders op school die zicht houden op de kwaliteit van het onderwijs. Twee 
keer per jaar wordt er een studiedag georganiseerd waarbij we kijken naar de resultaten van de Cito 
toetsen.  De toetsresultaten worden geanalyseerd op groeps,- en schoolniveau. Aan de hand hiervan 
worden nieuwe doelen gesteld en maken wij school/groepsplannen en voor specifieke leerlingen ook 

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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handelingsplannen. Ook is er 2 keer per jaar een groepsbespreking en 2 keer per jaar een zorgleerling 
bespreking met de groepsleerkracht en intern begeleider.

Op De Krijtmolen wordt gewerkt met het directe instructiemodel. Leerlingen krijgen verwerking van de 
lesstof op drie niveaus. Voor de vakken die via Snappet worden gegeven, rekenen en spelling vanaf 
groep 5, is de lesstof adaptief. 

Het komende jaar staan de onderstaande thema's op de agenda:

Er is een passend aanbod voor leerlingen met dyscalculie. 

Het rekenbeleidsplan wordt aangescherpt.

Er is een passend aanbod voor leerlingen die meer of hoogbegaafd zijn. 

Er is een passend aanbod voor leerlingen met geëxternaliseerde gedragsproblematiek; dit is maatwerk. 
Het aanbod hangt af van de ernst en complexiteit van de gedragsproblematiek. 

Er is een passend taalaanbod voor de leerlingen op De Krijtmolen. 

De scholing in 2017/ 2018 en 2018/2019 is gericht op interactief taalonderwijs (betekenisvol, strategisch 
en sociaal leren). 

Oriëntatie en implementatie kleutermethode Sil op school (2017-2019)

Implementatie Kijk! (in combinatie met  Sil op school (2017-2019)

Oriënteren en implementeren groep 3 taalmethode (2018-2019).

Oriëntatie en implementatie taalmethode groep 4 t/m 8 (2018-2019)

Aanscherping van het taalbeleidsplan (2018/2019)

Pilot nieuwkomers in samenwerking met expertisecentrum Innoord, start 2018/2019
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

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

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

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

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

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

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek Groep 1 t/m 8 wo/ do/

Elke groep krijgt tweemaal per week bewegingsonderwijs van de vakdocent. Het rooster voor de 
gymlessen wordt elk jaar opnieuw gemaakt. Aan het begin van het schooljaar geven de leerkrachten de 
gymtijden van hun klas aan de ouders door.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 17 september 2019

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Studiedag 14 november 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Studiedag 24 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Studiedag 24 februari 2020

StudieMIDDAG 04 maart 2020

Studiedag 01 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

Studiedag 11 mei 2020

Studiedag 19 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Tinteltuin en Smallsteps, buiten 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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