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Voorwoord 
 
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. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, 
schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, 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 hoe we u gedurende het schooljaar informeren. We wensen u veel leesplezier en mocht u 
vragen hebben, stel ze gerust. Rest ons nog het belangrijkste: we kijken ernaar uit u te 
verwelkomen en samen een fijne tijd te hebben op de NSV2. 
 
 
 
  



1. Missie en visie 
 
Met onze missie geven we aan waar we als school voor staan, wat onze identiteit en 
waarden zijn. Onze visie geeft aan hoe we datgene waar we voor staan vertalen naar het 
onderwijs dat we bieden. Dit zijn voor ons de kernwoorden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Missie 
Onze missie is voor ons als een manifest, gericht op de zorg voor onze kinderen. Het ligt aan 
de basis van wat ons beweegt en luidt als volgt. 
 
Wij willen een open, transparante school zijn waarin we de wereld de school binnenhalen en 
zelf de wereld in gaan. Op ontdekkingsreis. Zien wat er om ons heen gebeurt en met elkaar 
vormgeven aan de betekenis die we daaraan willen geven. Daarvoor hebben we elkaar 
nodig: leerlingen, collega’s, ouders en organisaties om ons heen.  
 
We willen kijken, naar elkaar, naar onze kinderen en samenwerken met ouders om aan te 
sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.  
 
We kijken voortdurend naar onze kinderen; zien, waarnemen, observeren, signaleren. 
Vervolgens bedenken en bespreken; wat zegt deze informatie mij/ons? Wat betekent dit 
ten aanzien van de onderwijsbehoeften van dit kind? Hoe kunnen we daar met elkaar, 
ouders en school, vorm aan geven? Hoe zorgen we voor passend onderwijs voor dit kind? 
Heeft wat we hebben bedacht ook het gewenste effect gehad?  
 
We kijken, bedenken en zetten interventies in, voeren uit en evalueren steeds opnieuw om 
het onderwijs zo passend mogelijk te maken. 
 
Wij gaan uit van de basisbehoeften van kinderen: de behoefte aan competentie, autonomie 
en relatie. Wij geloven erin dat een kind zich goed kan ontwikkelen als hij/zij zich competent 
voelt (ik kan het), autonoom (ik kan het zelf) en in relatie tot de ander (ik hoor erbij).  
 
Wij werken samen met ouders. Ouders zijn immers de beste KIND-kenners, school de beste 
LEERLING-kenners. Samen bieden deze perspectieven een breed beeld van het kind waar 
op kunnen afstemmen. In samenwerking en samenspraak, vanuit ieders taak en 
verantwoordelijkheid. Als educatieve partners, vertrekkend vanuit gelijkwaardigheid en 
complementariteit. 

Samen werken 
Samen leren 

Zelfstandigheid 
Zelfvertrouwen 

Competent zijn  
en blijven 

Welbevinden en 
betrokkenheid 



 
Wij werken aan professionaliteit. Voor goed onderwijs en goede leerlingenzorg zijn de 
leerkrachten van essentieel belang. Een goede leerkracht signaleert, bedenkt en bespreekt 
met kinderen, ouders en collega’s wat zijn/ haar bevindingen zijn, intervenieert en 
evalueert. Wij willen steeds werken aan onze professionaliteit, ook ten aanzien van een 
goede zorg aan onze leerlingen.    
 
Wij werken aan kwaliteit. Wij willen al onze leerlingen volgen, met als centrale vraag: hoe 
gaat het met deze leerling? Daartoe wordt de ontwikkeling van al onze leerlingen 
systematisch en periodiek bekeken en gevolgd.  
 

1.2. Visie op ons onderwijs 
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren 
en werken en daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Het is ons doel om 
leerlingen persoonlijk en maatschappelijk de beste kansen te geven. Wij bieden daartoe om 
te beginnen een veilige omgeving waarin ieder kind gezien wordt en waarin het wordt 
uitgenodigd om het beste van zichzelf te laten zien.  
 
We ontwikkelen onze kinderen op cognitief en sociaal vlak, zodat ze kunnen doorstromen 
naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op de cognitieve ontwikkeling vinden 
we met name de vakken taal en rekenen van belang. Wat betreft de sociale ontwikkeling 
staan we voor het (mede) opvoeden van onze leerlingen tot volwaardige en respectvolle 
burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en 
lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.  
 
We betrekken onze leerlingen actief bij hun eigen ontwikkeling. Op deze manier leren 
kinderen ook eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes en de gevolgen 
daarvan. Ook willen we graag dat leerlingen een hoge betrokkenheid laten zien bij het werk 
dat ze aan het doen zijn. Dat stimuleren we door de inhoud en werkvormen aantrekkelijk te 
maken. Inhoudelijk sluiten we aan bij hun niveau en interesses. De werkvormen zijn mede 
gericht op zelfstandigheid en samenwerken.  
 
In ons lesgeven wordt de basis gevormd door een open houding, oog voor het individu, 
wederzijds respect en een goede relatie, waarin het kind zich gekend weet. Op pedagogisch 
vlak hechten wij aan voorbeeldgedrag, reflecterend vermogen, fouten maken mag en de 
eerder genoemde eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.  
 

1.3. Prioriteiten 
De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een 
kennis- en netwerksamenleving. Toepassingsgerichte kennis en vaardigheden verouderen 
sneller. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben vaardigheden nodig om 
hierop voorbereid te zijn. De basis daarvoor wordt gelegd op de basisschool.  
 
Wij willen onze leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven 
waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. De twee vaardigheden die wij 
essentieel vinden, zijn analytische vaardigheden en het vermogen om interpersoonlijk 
contact te leggen. 
 



Met de veranderende samenleving voor ogen hebben we onszelf voor de periode 2019-2023 
een aantal ontwikkeldoelen gesteld. Hieronder zetten we ze kort op een rij.  
 

1. Afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Ons uitgangspunt is 
dat ieder kind ontwikkelmogelijkheden heeft. Een kind ontwikkelt zich door van, met en 
door elkaar te leren. Wij sluiten het onderwijs aan op de Zone van de Naaste Ontwikkeling 
om de cognitieve mogelijkheden van leerlingen optimaal te stimuleren (mediërend leren). 

   We geven dat concreet vorm door handelingsgericht te werken, ondersteund door het     
   adaptieve lesmateriaal van Snappet. Bij handelingsgericht werken stem je op een  
   systematische manier het lesaanbod af op de onderwijsbehoeften van het kind. Snappet  
   sluit daarop aan: leerlingen kunnen zich hiermee de kernvakken sneller op een hoger  
   niveau eigen maken. Tegelijkertijd is het voor leerkrachten een navigatiesysteem dat hen 
   voedt met extra inzicht en handvatten bij de begeleiding van de leerlingen.  
 

2. Spelend leren in groep 1 t/m 4. Jonge kinderen leren door te doen, te handelen, te spelen. 
Spel is dé manier om de cognitieve, sociale, emotionele en taalontwikkeling te stimuleren. 
Bij het leerproces van het jonge kind speelt het stellen van doelen een belangrijke rol. De 
inrichting van onze lokalen zorgt samen met de aanwezige materialen voor een 
inspirerende leeromgeving. Die prikkelt de nieuwsgierigheid en nodigt uit tot spelen. Deze 
benadering vereist inzicht in de ontwikkeling van het leren van het jonge kind en de 
mogelijkheden van de verschillende materialen.  

 
3. Werken met betekenisvolle, levensechte thema's in een inspirerende leeromgeving. Een 

thematische benadering van wereldoriëntatie ondersteunt het onderzoekend en 
ontdekkend leren in groep 3 t/m 8. De thema’s – uit de methode Blink - sluiten aan bij hoe 
kinderen naar de wereld kijken en zorgen ervoor dat de belangrijkste aspecten van de 
wereld-om-ons-heen aan bod komen. Kinderen werken vanuit een onderzoeksvraag en 
gaan individueel of samen aan de slag. Ieder thema werkt toe naar een eindopdracht. 

 
4. Ouder/kindgesprekken. Onderdeel van het handelingsgericht werken is het voeren van 

‘driehoeksgesprekken’: gesprekken tussen leerling, ouders en leerkracht. Kinderen kunnen 
vaak zelf goed aangeven wat ze nodig hebben, waar ze goed in zijn en wat anders moet. 
Bovendien zijn de oplossingen die zij zelf aandragen vaak het eenvoudigst. Al met al 
verhoogt hun deelname aan deze gesprekken de betrokkenheid bij hun eigen leerproces. 
De gemaakte afspraken komen terug in de dagelijkse lessen, terwijl de kindgesprekken 
ervoor zorgen dat de afspraken levend blijven. 

 
5. Excellentie. Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften van het kind, juist ook voor leerlingen 

waarbij het leren vanzelf gaat. Vroegtijdig signaleren en een aangepast onderwijsaanbod 
zijn van belang om deze kinderen hun interesse in leren te laten behouden. Dat 
onderwijsaanbod bestaat uit het compacten van methoden, verrijken van de leerstof en/of 
extra uitdaging. Dit is van belang voor het ontwikkelen van een goede werkhouding (leren 
leren, doorzettingsvermogen, concentratie) en om zelfstandig te leren werken. 

 
6. Wetenschap en techniek. Aandacht voor wetenschap en techniek houdt de natuurlijke 

nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en is relevant voor toekomstige beroepen. 
Het doet bovendien een sterk beroep op analytische en interpersoonlijke vaardigheden, 
zoals zelfstandig en kritisch denken, samenwerken, communiceren, creativiteit en 



probleemoplossend vermogen. Door kinderen jong kennis te laten maken met 
wetenschap en techniek neemt de kans toe dat zij later een technische richting kiezen. 

 

1.4. Identiteit 
Op onze school is aandacht voor levensbeschouwelijke vorming verweven in het onderwijs. 
We zien een sterke relatie met sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander 
en de omgeving), actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat 
leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening 
en visie van anderen.  
 
  



2. Het onderwijs 
 

2.1. Groepen en leraren 
Op de NSV2 zijn vijf groepen 1-2 en telkens twee groepen per volgend leerjaar. Wij hebben 
bij het groeperen van onze leerlingen gekozen voor het overzicht en de rust van 
leerstofjaarklassen. Eenvoudiger gezegd: we groeperen op basis van leeftijd. Binnen de 
school onderscheiden we de onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3-5) en 
bovenbouw (groep 6-8). 
 
Lerarenteam 
Het lerarenteam bestaat uit acht fulltime groepsleraren, twintig deeltijd groepsleraren. Zij 
worden aangevuld en ondersteund door twee intern begeleiders, een administratief 
medewerker, een conciërge, een vakleraar dans en de directie. Het 
schoolmanagementteam bestaat uit de directeur en drie collega’s die de taak 
‘bouwcoördinator’ voor de onder-, midden- en bovenbouw op zich genomen hebben. In de 
bovenbouw, tot slot, worden de gymlessen gegeven door een groepsleerkracht die hierin 
gespecialiseerd is. 
 
Verlof personeel 
Ook leraren worden wel eens ziek. Natuurlijk staat voorop dat we in dat geval het onderwijs 
laten doorgaan. Bij afwezigheid van leerkrachten doorlopen we de volgende stappen: 

• Inschakelen van de vervangingspool bij kortdurende afwezigheid van leerkrachten; 
• Bij langdurige vervanging wordt een vacature uitgezet; 
• Bij calamiteiten zoeken we intern een oplossing. 

 
Vakleerkrachten 
Aandacht voor cultuur is al sinds jaar en dag een bewuste keuze op de NSV2. Wij vinden het 
belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. In aanraking komen met kunst 
prikkelt de creativiteit en is een waardevolle aanvulling op de cognitieve ontwikkeling. Wij 
vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige 
aspecten, kunnen genieten van schilderijen en beelden, muziek, taal en beweging, en 
daarop kunnen reflecteren. Ten slotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze 
leerlingen op die manier hun gevoelens en ervaringen kunnen uiten.  
 
Onze cultuuragenda is dan ook uitgebreid en divers. Een greep: museumbezoek, etsen, 
stadswandeling, bibliotheek-, audiovisuele en fotografieprojecten, Cinekid in de LUX. Op 
onze school werken we bovendien met vakleerkrachten voor twee cultuurvakken: 
 

Drama   Muziek 
 
Ieder jaar sluiten we de lessen dans af met een danspresentatie. Ouders zijn dan van harte 
welkom om te komen kijken. 
 



Voor het muziekonderwijs werken we samen met De Lindenberg. Een vakleraar muziek van 
De Lindenberg komt bij ons op school muziekles geven.  
 

2.2. Invulling onderwijstijd 
Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 4:  

• we starten ’s morgens vanaf 8.25 uur met een inloopkwartier. De bel gaat om 8.40 
uur. De lestijd loopt dan door tot 12.00 uur.  

• we lunchen tussen 12.00 en 12.55 uur.  
• ’s middags is er les van 13.00 – 15.00 uur. Op woensdag zijn de tijden tot 12.00 uur.  

 
Voor de groepen 5 t/m 8 is er geen inloopkwartier en wordt er om 8.30 uur met de les 
gestart. Verder gelden dezelfde lestijden.  
 
De onderwijstijd in de onderbouw verschilt van de onderwijstijd in de midden- en 
bovenbouw. De kinderen in de onderbouw maken minder uren. De kleuters hebben daarom 
13 vrije vrijdagen. De groepen 3 en 4 hebben 7 vrije vrijdagen. 
 
Op de NSV2 willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een 
belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van 
leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende leertijd plannen, zodat de leerlingen zich 
het leerstofaanbod eigen kunnen maken.  
 
We werken vanuit een lesrooster, een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. In principe 
trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 
Kinderen die extra tijd nodig hebben om te oefenen met bijvoorbeeld taal, lezen of rekenen 
krijgen deze onderwijstijd. Dit betekent dat deze kinderen een compacter aanbod krijgen, 
zodat de benodigde lestijd beschikbaar komt. Dit onder begeleiding van de leerkracht en of 
ondersteuner maximaal  3 x 20 minuten extra per week. 
 
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
Wanneer een kleuter bij ons op school start, willen wij het kind allereerst veiligheid, 
geborgenheid en warmte bieden. Vanuit een veilige basis kan een kind tot ontwikkeling 
komen en raakt het nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Dit gebeurt bij het jonge 
kind via spel. Spel is namelijk de kenmerkende activiteit van kleuters en dé manier om de 
cognitieve-, taal-, sociale- en emotionele ontwikkeling te stimuleren. 
 
De ontwikkeling van het jonge kind verloopt met sprongen. Onze uitdaging is om het kind 
in zijn totale ontwikkeling centraal te stellen. Dit doen we door tijdens het natuurlijke spel 
van kleuters doelbewust situaties te laten ontstaan waarin een kind leerervaringen kan 
opdoen. Hierbij maakt de leerkracht gebruik van didactische hulpmiddelen, verplaatst zich 
in de denkwereld van de kinderen, laat het denkwerk over aan de kinderen, creëert 
problemen, bespreekt kritisch de input van kinderen en wekt nieuwsgierigheid op.  
 
Ook creëert de leerkracht ruimte voor ideeën en initiatieven, houdt in de gaten wanneer hij 
of zij nodig is, geeft nieuwe impulsen en heeft zelf ook een nieuwsgierige houding. Tot slot 
stelt de leerkracht de juiste vragen en wacht mogelijke antwoorden van de kinderen af, 
staat de kinderen bij in hun onderzoek naar de wereld, geeft aandacht aan het proces en 
resultaat en heeft, boven alles, geduld. 



 
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 
Elke groep heeft een lesrooster, bestaande uit de volgende vakken: 

• Lezen  
• Taal 
• Spelling 
• Rekenen/wiskunde 
• Wereldoriëntatie 
• Schrijven 
• Kunstzinnige en creatieve vorming (de cultuurvakken, zie paragraaf 2.1.) 
• Bewegingsonderwijs (gym) 
• Engelse taal vanaf groep 5 
• Kanjerlessen vanuit de Kanjertraining 

 
In paragraaf 1.3. zijn we al ingegaan op de thematische benadering die we gebruiken voor 
wereldoriëntatie. Onze aandacht voor creatieve en kunstzinnige vorming lichtten we toe in 
paragraaf 2.1. Op deze plek willen we kort nader ingaan op het taalleesonderwijs, 
rekenen/wiskunde en Engels. Op de Kanjerlessen komen we terug in paragraaf 3.1. 
 
Taalleesonderwijs 
We leren de kinderen taal om goed met anderen te kunnen omgaan, effectief te kunnen 
communiceren en de wereld goed te kunnen begrijpen. Ook bij veel andere vakken heb je 
taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de 
informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Daar waar nodig, 
bijvoorbeeld in het geval van taalachterstanden, zetten we extra taal(lees)onderwijs op het 
rooster.  
 
Rekenen en wiskunde 
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet en 
consequent aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het 
geleerde. Rekenen is taliger geworden, wat bij steeds meer leerlingen tot moeilijkheden 
leidt. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen om de basisvaardigheden goed 
in te slijpen. We werken daarbij met het adaptieve lesmateriaal van Snappet vanaf groep 5. 
 
Engelse taal 
Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker door de toenemende 
internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. 
Vanaf groep 5 komt de Engelse taal aan bod. In schooljaar 2019- 2020 zijn we gestart met 
Groove me, een digitale methode met werkboeken waarbij popmuziek het startpunt van de 
lessen is. 
 

       
 

  



2.3. Tussentijdse toetsen en eindtoets 
Ons streven is dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We 
vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze 
opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. 
 
Om zicht te hebben op de resultaten van ons onderwijs en de ontwikkeling in het leren van 
de kinderen, wordt de kennis en het inzicht van de kinderen met enige regelmaat getoetst. 
Dit doen we met methodegebonden toetsen of met toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem 
van Cito (LOVS-toetsen). We starten hiermee in groep 3. De school analyseert de resultaten 
van de toetsen en gebruikt deze om het onderwijs goed af te stemmen op de onderwijs- en 
zorgbehoeften van de kinderen. 
 
Rapportage en gesprekken 
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport mee; in februari 
en juni. Op het leerlingrapport legt de leerkracht per leerling de vooruitgang vast, als een 
tussenstand in een voortdurend ontwikkelproces.  
 
Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport krijgen ouders en kinderen een 
uitnodiging voor een gesprek met de groepsleerkracht. In deze driehoeksgesprekken tussen 
leerkracht, ouders en kind worden ook de resultaten van de afgenomen toetsen besproken. 
Het tweede rapportgesprek dient tevens als evaluatiegesprek ter afsluiting van het 
schooljaar. Uiteraard is er aanvullend op deze gespreksmomenten altijd de mogelijkheid 
om tussentijds een afspraak met de leerkracht te maken.  
 
In de groepen 1-2 worden de leerlingen nog niet getoetst. Wij gebruiken in deze groepen 
het observatie- en registratie-instrument KIJK. De terugkoppeling naar ouders vindt plaats 
in de vorm van KIJK-gesprekken tussen ouders en leerkracht.  
 
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. De gemiddelde scores op de Centrale 
Eindtoets en de bijbehorende schooladviezen van de afgelopen jaren op onze school leest u 
in hoofdstuk 5. 
 

2.4. Extra ondersteuning voor leerlingen 
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege 
bijvoorbeeld een gedragsprobleem, een leerstoornis, een chronische ziekte, of een 
lichamelijke- of verstandelijke beperking. 
 
Onderstaand vindt u welke gediplomeerde specialisten op onze school aanwezig zijn om 
leerlingen met een extra ondersteuningsvraag te begeleiden. Hierin ziet u terug welke 
doelgroepen wij specifiek ondersteuning kunnen bieden. Heeft u nadere vragen dan kunt u 
contact opnemen met de intern begeleiders van onze school. 
 



Specialist Aantal dagdelen 

     Dyslexiespecialist 4 

     Gedragsspecialist 10 

     Intern begeleider 11 

     Rekenspecialist 5 

     Ondersteuner 2 

     Specialist hoogbegaafdheid 4 

     ICT specialist 2 

 
 
 
  



3. Sociale ontwikkeling 
 
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. In onze visie op 
sociale ontwikkeling staan drie kernwaarden centraal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociaal-emotioneel welbevinden 
We zien een belangrijke relatie tussen het welbevinden van de kinderen bij ons op school en 
hun plek in de maatschappij nu en in de toekomst. Daarom besteden we aandacht aan 
prettige omgangsvormen, respect voor elkaar en verantwoordelijkheid voor je eigen 
gedrag.  
 
Het is voor ons dus belangrijk om het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen 
goed in de gaten te houden. Dat doen we in onze dagelijkse relatie met leerlingen. Door 
goed te observeren en met leerlingen in gesprek te gaan, krijgen we belangrijke informatie. 
We vinden het belangrijk om daar met regelmaat bij stil te staan en te evalueren wat er met 
de individuele leerlingen en met de groep als geheel gebeurt. Op deze manier kunnen we, 
waar nodig, tijdig bijsturen.  
 
Ononderbroken ontwikkeling 
Ook op sociaal-emotioneel vlak is het ons streven dat onze kinderen zich ononderbroken 
kunnen ontwikkelen en ontplooien. We werken structureel en systematisch aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Daarbij maken we gebruik van de 
Kanjertraining (meer informatie in de volgende paragraaf), klasobservaties, collegiale 
consultatie, de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Ook zetten we de expertise 
van onze gedragsspecialist actief in.  
 
Bij de Kanjertraining hoort een erkend leerlingvolgsysteem, KanVAS, dat door de 
onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. 
Kinderen en leerkrachten vullen de vragenlijst uit KanVAS twee keer per jaar in, in oktober 
en april. Zo krijgen we inzicht in de sociale opbrengsten van ons onderwijs. 
 
 

Autonomie en 
eigenaarschap 

Sociaal vaardig 

Participeren in de 
maatschappij 



3.1. Veiligheid 
Wij zien graag gelukkige kinderen op school. Kinderen voelen zich gelukkig als ze zich 
gezien en veilig voelen. Daarom werken wij actief en structureel aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze kinderen. We doen dat met de methode Kanjertraining. De 
Kanjertraining is onze leidraad voor het maken van pedagogisch beleid en voor ons kijken 
naar het gedrag van kinderen.  
 
Anti-pestprogramma 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in 
de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Daarmee willen we komen 
tot een positieve, preventieve schoolomgeving waarbij onze kinderen leren wat goed 
gedrag is, ze voor zichzelf durven opkomen en waarin ze medeverantwoordelijk zijn voor 
een goede sfeer op school. Een sfeer waarin je jezelf durft te zijn en ieder kind zich optimaal 
kan ontwikkelen.  
 
De doelen van de methode zijn: 
-Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
-Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
-Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
-Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
-Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
-Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
 
Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar 
Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar 
oplossingen die goed zijn voor alle partijen. 
 
De Kanjertraining (www.kanjertraining.nl) is opgenomen in de database van het Nederlands 
Jeugdinstituut (Nji) als een erkende, effectieve methode bij pestproblematiek en voor het 
aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem, KanVAS, 
dat door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen 
te meten.  
 
Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een 
vragenlijst af via KanVAS, het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Om op cyclische 
wijze steeds de sociale veiligheid van onze leerlingen te toetsen gebruiken wij de sociale 
vragenlijst uit dit systeem. Kinderen vullen deze twee keer per jaar in, in oktober en april. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het instrument 'Werken met Kwaliteitskaarten 
Primair Onderwijs' (WMKPO). Met behulp van de cyclus van het WMKPO bevragen wij onze 
partners, ouders en daarnaast ook onszelf. Op deze wijze stellen we, waar nodig, onze 
aanpak bij en blijven wij steeds in contact met voor ons belangrijke betrokkenen.  
 
Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 
De anti-pestcoördinator op onze school is Lyëtte Wullems. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via lyette.wullems@conexus.nu. 
 

http://www.kanjertraining.nl/
mailto:lyette.wullems@conexus.nu


De vertrouwenspersonen op onze school zijn Saskia Brouwer (onderbouw), Judith Kroes 
(middenbouw) en Marjolijn Vrolijks (bovenbouw). U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via info@nsv2.nl. Uw bericht komt binnen op onze administratie, waarna zij de betreffende 
collega informeren dat u contact zoekt.  
 

3.2. Kwaliteitszorg 
Net als bij de kinderen streven we ook als team naar het zetten van stappen in onze 
ontwikkeling. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop wij onze doelen realiseren. 
 
Vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs 
op een systematische en effectieve wijze. De instrumenten die we inzetten voor 
kwaliteitszorg leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Als team stellen we op basis 
daarvan verbeterpunten vast die passen bij onze ontwikkeldoelen en bij actuele 
ontwikkelingen. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan. De 
directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen 
en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag. 
 
Kwaliteitszorg gaat natuurlijk ook over de bekwaamheden en kwaliteiten van ons team. Op 
onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op 
onze school werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren 
beschikken dus over een pabo-diploma. De directeur beschikt over een diploma van een 
opleiding voor schoolleiders en staat ingeschreven in het schoolleidersregister. Tenslotte 
werken wij met een bekwaamheidsdossier, dat tot doel heeft de professionaliteit van het 
lerarenteam op peil te houden.  
 
Professionele cultuur 
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie. 
Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Doel is de 
ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren en het verder ontwikkelen van een 
professionele cultuur.  
 
Tijdens een van onze studiedagen hebben we vier kernbegrippen geformuleerd voor onze 
professionele cultuur: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, aanspreekbaarheid 
en respect. Deze kernwoorden hebben we verder uitgewerkt en vormen het fundament 
onder ons functioneren.  
 
Tot slot is het typerend voor onze school dat we leren met en van elkaar in professionele 
leergemeenschappen. En dat de leraren hun eigen ontwikkeling bijhouden in een portfolio 
dat onderdeel uitmaakt van het bekwaamheidsdossier.  
 
 
  

mailto:info@nsv2.nl


4. Ouders en school 
 

4.1. Hoe ouders worden betrokken 
Ouders zijn de beste KINDkenners en school is de beste LEERLINGkenner. Samen zijn we 
gelijkwaardige educatieve partners die elkaar aanvullen, ieder vanuit diens eigen taak en 
verantwoordelijkheid. Ons gezamenlijk belang is het welbevinden, de onderwijsbehoefte en 
de ontwikkeling van het kind. Vanuit deze grondhouding creëren we aan een open cultuur 
waarin elkaar om hulp vragen als daar behoefte aan is.  
 
We hebben dan ook regelmatig contact met elkaar; over en met het kind dat ons verbindt. 
Aan het begin van het schooljaar hebben we een kennismakingsgesprek tussen leerkracht, 
ouders en kind. 
Gedurende het schooljaar hebben we twee keer een 15-minutengesprek tussen leerkracht, 
ouders en kind om de ontwikkeling van het kind te evalueren. Meer specifiek zoeken we op 
de volgende manieren verbinding: 
 
- Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders. 
- Leerlingen hebben een passende plek in de gesprekken over de ontwikkeling van het kind. 
- Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind. 
- Ouders worden betrokken bij (extra) zorg. 
- Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie. 
- Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken. 
- Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten. 
 
Op de NSV2 zijn we blij met de hoge mate van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van 
hun kind. Daarnaast zijn ouders zeer betrokken tijdens activiteiten zoals kijkochtenden, 
open dagen, creatieve ochtenden, culturele uitstapjes, het schoolreisje en de 
sportdag/Koningsspelen. Tot slot vragen we ouders ook ons te helpen met de Schoolbieb en 
het luizenkammen. 
 
Communicatie met ouders 
We informeren ouders via verschillende kanalen. De schoolgids die u nu voor zicht heeft en 
jaarlijks wordt geactualiseerd, is te vinden op de website. Daarnaast houden we ouders op 
de hoogte via de app Social Schools en via de Weekbrief. De weekbrief is onze wekelijkse 
nieuwsbrief die iedere donderdag verschijnt.  Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder 
gezin ook een papieren jaarkalender.  
 

4.2. Ouderinspraak 
Op de NSV2 is de inspraak van ouders drie manieren ingebed. Er zijn een 
medezeggenschapsraad, een oudervereniging en een ouderactiviteitenraad. 
 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft 10 leden: 5 ouders en 5 leerkrachten. Ouders 
worden gekozen door ouders, leerkrachten door leerkrachten. De MR vergadert een keer 
per maand, geeft advies over het schoolbeleid en/of stemt ermee in. 
 



De oudervereniging int de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en besteedt deze op een 
verantwoorde manier. Daarnaast versterkt ze de betrokkenheid van ouders bij de school en 
bevordert ze de onderlinge communicatie.  
 
De ouderactiviteitenraad organiseert samen met de leerkrachten de activiteiten rondom de 
kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst, carnaval en de open dag. In overleg met de school 
organiseert ze ook een aantal activiteiten zelfstandig, zoals de avondvierdaagse of een 
thema-avond voor ouders.  
 

4.3. Vrijwillige ouderbijdrage 
Scholen mogen ouders een bijdrage vragen in de kosten voor activiteiten buiten de 
lesactiviteiten om. Voorwaarde is dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de 
Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd.  
 
Om gedurende het jaar allerlei leuke activiteiten te kunnen organiseren, zoals Sinterklaas, 
kerst, carnaval en schoolreis, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van €54,00. Het 
schoolkamp voor groep 8 wordt gedeeltelijk bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor 
het dekken van het resterende bedrag wordt een aanvulling gevraagd. 
 

4.4. Schoolverzekering 
Voor alle leerlingen is een scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is 
geldig voor de schooltijd en de weg van en naar school. Leerkrachten en assisterende 
ouders zijn tijdens schoolactiviteiten voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd. 
Schadegevallen moeten gemeld worden bij de directeur. 
 

4.5. Ziek melden en verlof aanvragen 
In Nederland maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim. 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Er 
zijn echter omstandigheden waaronder schoolverzuim geoorloofd is. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer dit het geval is: 
 

• 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 uw kind ziek, dan kunt u vanaf 8.00 uur de school bellen om uw kind ziek te melden.  
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan kan dat door een verlofformulier in te leveren bij 
de administratie. Het verlofformulier kunt u downloaden op de website van de NSV2. 
 
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de 
schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakantie. Op de 
website van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/


4.6. Klachtenregeling 
Wij gaan ervan uit dat we verschillen van mening of inzicht in goed overleg kunnen 
oplossen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan is daar een klachtenregeling voor. 
In de klachtenregeling staat welke afspraken er op school zijn gemaakt over de behandeling 
van klachten.  
 
Wanneer u een klacht heeft over het onderwijs, de organisatie of de manier waarop uw kind 
is behandeld, kunt u allereerst terecht bij de groepsleerkracht. Wanneer dit niet tot een 
bevredigende oplossing leidt, kunt u het probleem bespreken met een lid van de directie. 
Misschien heeft u behoefte aan ondersteuning ter voorbereiding op het gesprek of tijdens 
het bespreken van het probleem. U kunt dan altijd een beroep doen op de oudergeleding 
van de MR. 
 
De directie zal beide partijen in het conflict horen en vervolgens tot een uitspraak ter 
oplossing van het conflict komen. Wanneer het gesprek met de directie niet tot een 
bevredigende oplossing leidt, kunnen de ouders het bestuur schriftelijk vragen te 
bemiddelen. Het bestuur zal uiterlijk binnen een maand reageren na de toepassing van hoor 
en wederhoor. U kunt daar meer over lezen op de website van Conexus (www.conexus.nu).  
 
Vertrouwenspersonen 
Heeft u een klacht waarover u niet met de leerkracht of directeur kunt of wilt spreken, dan 
heeft onze school vertrouwenspersonen waar u naar toe kunt gaan. Dat zijn Saskia Brouwer 
(groep 1/2), Marjolijn Vrolijks (groep 5) en Judith Kroes (groep 8). Zij kunnen u helpen en 
eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie. U 
bereikt hen via een e-mail naar info@nsv2.nl. 
 
Tot slot bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de externe vertrouwenspersoon 
van Conexus. De vertrouwenspersoon is er voor ouders en leerkrachten, ook als u alleen wilt 
overleggen. Meer leest u op de website van Conexus: 
https://www.conexus.nu/ouders/klachtenregeling.aspx.  
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5. Algemene gegevens 
 
 
Contactgegevens 
Nijmeegse School Vereniging 2 
Lamastraat 67 6531PP Nijmegen 

 0243551717 
 http://www.nsv2.nl 
 info@nsv2.nl 

 
 
 
 
 
Schoolbestuur 
Stichting Conexus 
Aantal scholen: 32 
Aantal leerlingen: 8.237 

 http://www.conexus.nu 
 
 
 

Schooldirectie  

Functie Naam E mailadres 

Directeur Annemie Grievink annemie.grievink@conexus.nu 

Adjunct-directeur Bea Klaus bea.klaus@conexus.nu 

 
 
Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij SWV Stromenland PO 2507. 
 
 
Aantal leerlingen 
Het aantal leerlingen in de afgelopen jaren: 
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De groepen zijn als volgt verdeeld: 

• 5 groepen 1-2 
• 2 groepen 3 
• 2 groepen 4 
• 2 groepen 5 
• 2 groepen 6 
• 2 groepen 7 
• 2 groepen 8 

 
Dat er 5 groepen 1-2 zijn, heeft te maken met het feit dat dit combinatiegroepen zijn met 
meerdere leeftijden per groep.  
 
 
Gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren 
 

 
 Schoolscore 
 Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 

 
 
Schooladviezen 
 

Schooladvies Percentage leerlingen  

vmbo-b / vmbo-k  4,0% 

vmbo-v  6,0% 

vmbo-k / vmbo-(g)t  14,0% 

vmbo-(g)t  12,0% 

vmbo-(g)t / havo  12,0% 

havo  8,0% 

havo / vwo  20,0% 

Vwo  24,0% 

 
 
Extra faciliteiten 
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

• Bibliotheek 
• Speellokaal 
• Computerlokaal 



• Voor-, tussen- en naschoolse opvang  



6. Schooltijden en opvang 
 

6.1. Schooltijden 
 
Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen 
per week vrij). 
 

Ochtend    Middag 
 

 Voorschoolse 
opvang 

Schooltijd  Schooltijd Naschoolse 
opvang 

Maandag - 08:30 - 12:00  13:00 - 15:00 - 

      
Dinsdag - 08:30 - 12:00  13:00 - 15:00 - 

      
Woensdag - 08:30 - 12:00  - - 

      
Donderdag - 08:30 - 12:00  13:00 - 15:00 - 

      
Vrijdag - 08:30 - 12:00  13:00 - 15:00 - 

 
Opvang  
Schooltijd 

 
 
Bewegingsonderwijs 
De groepen 1 t/m 8 hebben verspreid over de week gymnastiek. De locaties verschillen: 
 

• De groepen 1-2 krijgen gymles in het speellokaal van de NSV2 
• De groepen 3 krijgen gymles in de gymzaal die gelegen is naast de NSV2. 
• De groepen 4 t/m 8 krijgen gymles in "Het Hert". 

 
 

6.2. Opvang 
 
Voorschoolse opvang 
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KION (www.kion.nl) in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 
 
Tussenschoolse opvang 
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met SOOS 
(www.stichtingsoos.nl) in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 
 
Naschoolse opvang 
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KION (www.kion.nl) en Struin 
(www.struin.nl) in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 
 

http://www.kion.nl/
http://www.stichtingsoos.nl/
http://www.kion.nl/
http://www.struin.nl/


Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 
Op de NSV2 is de opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties uitstekend geregeld. Alle 
partijen zijn gesitueerd in de nabijheid van de school. 
 
De opvang tijdens vakanties en vrije dagen regelen de ouders zelf met genoemde partijen. 
 
 

6.3. Vakantierooster 
 
Vakanties 2019-2020 
 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 12 oktober 2019 20 oktober 2019 

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020 

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020 

Zomervakantie 11 juli 2020 23 augustus 2020 

 
 

6.4. Wie is wanneer te bereiken? 
 
Het is op school op de volgende momenten mogelijk om ons te spreken: 
 

Spreekuur Dag(en) Tijd(en) 

Schoolverpleegkundige maandag t/m vrijdag op afspraak 

Schoolmaatschappelijk werk maandag t/m vrijdag op afspraak 

Logopediste maandag t/m vrijdag op afspraak 

School als vindplaats maandag t/m vrijdag op afspraak 

 
Afspraken kunt u rechtstreeks maken of via de intern begeleider van de NSV2. 
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