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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 Nijmeegse School 
Vereniging 2

Voorwoord
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Contactgegevens

Nijmeegse School Vereniging 2
Lamastraat 67
6531PP Nijmegen

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

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Annemie Grievink annemie.grievink@conexus.nu

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

 

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Conexus
Aantal scholen: 32
Aantal leerlingen: 8.237
 http://www.conexus.nu

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV Stromenland PO 2507.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

469

2018-2019

We zijn schooljaar 2019-2021 met veel nieuwe aanmeldingen gestart.

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

Kernwoorden

Zelfstandigheid ZelfvertrouwenSamen werken Samen leren

Competent zijn en blijven Welbevinden en Betrokkenheid

Missie en visie

Missie:

De NSV2 is een basisschool waarbij wij het leerstofjaarklassensysteem hanteren, met veel aandacht 
voor het individuele kind. Goed onderwijs legt de basis voor wat betreft de kernvakken, en legt de basis 

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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voor leven, leren en werken en daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Naast 
kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling 
van de leerlingen. Onze missie is een veilige omgeving waar ieder kind gezien wordt en waar je het 
beste van je zelf kunt laten zien. 

Visie op leren:

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op 
diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen 
manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte 
instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig 
hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met 
een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie op lesgeven:

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel 
beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het 
individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. 
Belangrijke pedagogische noties zijn: voorbeeldgedrag, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, 
fouten maken mag, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de 
volgende zaken van groot belang: Lerend spelen vanuit spel. Interactief lesgeven; de leerlingen 
betrekken bij het onderwijs en de rol van de leerkracht motiverend en coachend is. Onderwijs op maat 
geven: differentiëren gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) Een kwaliteitsvolle 
(actieve directe) instructie verzorgen Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Visie op excellentie:

Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften van het kind. Het streven is dus te kijken naar wat het kind 
nodig heeft om hem of haar te laten leren.

Visie 21ste century skills:

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal 
kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een 
kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we 
dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde 
plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en 
het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in 
onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 
21ste century skills: Samenwerking en communicatie, kennisconstructie , ICT gebruik. 

Probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken.De gerichtheid van onze school op de 
21ste century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor 
onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). 
Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de 
rol van de ouders/verzorgers.
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Prioriteiten

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. 
Deze ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

1. Afstemmen op onderwijsbehoeften: Om tegemoet te komen aan de verschillende 
onderwijsbehoeften willen we de kinderen optimaal ondersteunen en volgen. Door deze verbinding en 
het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen zich de kernvakken sneller op een hoger niveau eigen 
maken. Snappet is voor de leerkracht een navigatiesysteem dat hen meer inzicht biedt in het 
handelingsperspectief van de leerlingen.

2. Betekenisvolle, levensechte thema's in een inspirerende leeromgeving:Thematisch werken heeft 
geïntegreerde thema’s die sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd 
voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als 
klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de 
kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele 
wereld tegenkomt. Je kunt deze opdrachten klein of groot uitvoeren. Bijvoorbeeld door het restaurant 
alleen op papier te bedenken, of door het restaurant ook daadwerkelijk op te zetten. Het ene thema 
heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer 
natuur en aardrijkskunde. Met alle thema’s samen dek je alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief 
burgerschap. Kinderen werken vanuit een onderzoeksvraag en gaan individueel of in samenwerking 
met elkaar thematisch werken. 

3. Spelend leren / groep 1 t/m 4:Jonge kinderen leren door te doen, door te handelen, door te spelen. De 
inrichting van onze klassen met daarin de ontwikkelingsmaterialen zorgen samen voor een 
inspirerende leeromgeving met activiteiten die leiden tot ontplooiing. Dit vereist inzicht in 
ontwikkeling van het leren van het jonge kind en de mogelijkheden zien van de verschillende 
materialen. Uiteraard speelt hierbij het stellen van doelen een belangrijke rol bij het leerproces van het 
jonge kind. 

4. Ouder- / kindgesprekken:We werken vanuit de principes van handelingsgericht (HGW) om de 
betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leerproces verhogen. Hierbij zijn gesprekken met leerlingen 
heel belangrijk. Onder andere omdat de leerlingen vaak zelf goed kunnen aangeven wat ze nodig 
hebben, waar ze goed in zijn en wat anders moet. Ook zijn de oplossingen die de leerlingen zelf 
aandragen vaak het eenvoudigst. Daarbij komt dat de leerling zich meer inzet voor zijn eigen idee dan 
voor een opgelegde maatregel. Er is een duidelijke koppeling van het driehoeksgesprek naar de 
dagelijkse praktijk. Vanuit het gesprek worden er samen afspraken gemaakt. De leraar maakt een 
verslag van het gesprek voor het leerlingsvolgsysteem. De gemaakte afspraken komen terug in de 
dagelijkse lessen en de kindgesprekken zorgen ervoor dat deze afspraken levend blijven.

5. Bureau Wolters - Excellentie:Passend onderwijs vraagt om een afgestemd onderwijsaanbod, vooral 
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ook voor leerlingen waarbij het leren vanzelf gaat. Vroegtijdig kunnen signaleren en een intensivering 
van preventieve en curatieve maatregelen zijn hierbij van belang. Het afstemmen van het onderwijs op 
de (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen is echter een complexe uitdaging voor elke 
leerkracht.Het is de kunst om door het gedrag van het kind heen te kijken en de onderliggende 
behoeften te zien.Vanuit theoretische achtergronden maken we de vertaalslag naar de dagelijkse 
praktijk in de klas.  We streven hierbij naar een integrale blik op de ontwikkeling van leerlingen om 
zodoende een goede afstemming in de klas te kunnen realiseren.

6. Mediërend Leren:In de maatschappij willen we dat mensen zelfstandig nadenken en initiatief nemen 
om zelf te ontdekken. Mediërend leren bevordert dat. Het is een activerende interactiewijze die zich 
onder meer richt op de cognitieve functies die nodig zijn om te kunnen leren, gestoeld op een heldere 
visie op leren.De leerkracht is de spil in dit proces. Als ook hij/zij een heldere visie heeft op leren en 
zijn/haar rol daarin, dan komt hij/zij er door een gerichte wijze van begeleiden achter wat de leerling 
weet, niet weet en hoe de leerling de kennis toepast. Mediëren is activerende interactie. Dit leerproces 
is een wederzijds interactieproces tussen de leerkracht en de leerling.Contact met je leerlingen is 
daarom een vereiste om mediërend leren te doen slagen. Een leerkracht kiest bepaalde activiteiten uit 
om vooraf gestelde doelen te behalen. Daarbij maakt hij/zij gebruik van momenten om de toepassing 
van gereedschappen voor het leren in te zetten.Binnen mediërend leren worden die gereedschappen 
cognitieve functies genoemd. Daar zijn er 21 van geformuleerd, waar onder bijvoorbeeld: waarnemen, 
nauwkeurig zijn, vergelijken, relaties leggen en plannen.‘Niet blokkeren’ is de 22e cognitieve functie. 
Als die in beeld is, komt een leerling helemaal niet toe aan een van de andere functies, laat staan aan 
leren.De hiernaast genoemde cognitieve functies kunnen als bouwstenen gezien worden van een 
denkproces. Deze stenen worden vanuit de eerste onderaan (waarnemen) opgebouwd.Vanuit die visie 
zijn wij er als leerkrachten continu op gefocust om het denkproces bij die leerling te laten. En dat je van 
uit dat proces samen met die leerling kennis aan het construeren bent, met hem de uitstapjes maakt 
naar andere toepassingsmogelijkheden en wat je daar weer uit kunt leren.

7. Wetenschap en techniek:Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid 
van kinderen springlevend en doet een sterk beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden. Zoals 
samenwerken, creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen, en zelfstandig en kritisch 
denken. Daarnaast is het van belang om kinderen al jong kennis te laten maken met wetenschap en 
technologie om de kans te vergroten dat zij voor een technische richting kiezen. Techniek op de 
basisschool helpt leerlingen om op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Bovendien blijkt dat 
kinderen vaak razend enthousiast zijn als zij techniek krijgen aangeboden. 

Identiteit

Visie op identiteit:

Onze school is een neutraal bijzondere basisschool. ‘Neutraal’ wil zeggen dat er geen 
godsdienstonderwijs wordt gegeven, maar dat met respect voor de levensbeschouwelijke en politieke 
overtuiging van ouders en leerlingen er alle ruimte is met elkaar, in de groep en tussen ouders en 
leerkrachten, te spreken over wat een ieder inspireert.‘Bijzonder’ wil zeggen dat de NSV2 geen 
openbare school is. Vroeger was het neutrale aspect dat ouders de school bestuurde, de 
verenigingsvorm. Nu valt de NSV2 onder Stichting Conexus. 
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Op de NSV2 krijgen onze kinderen dans van een vakleerkracht dansante vorming.
Ouders zijn welkom om te komen kijken bij de afsluitende danspresentatie.

Op onze school is muziek een belangrijk onderdeel. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht 
muziek van de Lindenberg.

De gymlessen in de bovenbouw worden gegeven door een groepsleerkracht die hierin gespecialiseerd 
is.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Bij afwezigheid van leerkrachten:

• Inschakelen van de vervangingspool, systeem waarvan we gebruik kunnen maken bij afwezigheid 
leerkrachten.

• Bij langdurige vervanging wordt er een vacature uitgezet.
• Bij calamiteiten wordt er een interne oplossing gezocht.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Muziek

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd
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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 onderwijstijd in de onderbouw verschilt van de onderwijstijd in de bovenbouw. De kinderen in de 
onderbouw maken minder uren. 

• Daarom hebben de groepen 1-2: 13 vrije vrijdagen
• De groepen 3-4: 7 vrije vrijdagen 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Elke groep heeft een lesrooster.

• Lezen in het leescircuit
• Taal
• Spelling
• Rekenen/wiskunde 
• Wereldoriëntatie
• Schrijven
• Kunstzinnige en creatieve vorming zoals muziek, drama en dans
• Bewegingsonderwijs
• Dansante vorming
• Engelse taal vanaf groep 5
• Kanjerlessen vanuit de Kanjertraining

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Computerlokaal
• Kion zit in hetzelfde gebouw waar ook de NSV2 gebruik van maakt.
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

De NSV2 is geen VVE school.

De NSV2 heeft contacten met de verschillende Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de buurt.
Wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt mag uw kind 10 dagdelen meedraaien op onze school. Daarnaast is 
er een overdracht van Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen naar de NSV2.
De kinderen die in de maanden juni, juli en augustus 4 jaar worden mogen al vóór de zomervakantie 1 
dagdeel een kijkje komen nemen.
Ook heeft u in deze tijd een kennismakingsgesprek met groepsleerkracht waarbij uw kind in de klas 
komt. Uw kind is hierbij van harte welkom.
We hopen dat u en uw kind een fijne tijd hebben op de NSV2.

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.

Onderstaand vindt u ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin vindt aan welke doelgroepen wij specifiek 
ondersteuning kunnen bieden en hoe deze eruit ziet. Heeft u nadere vragen dan kunt u contact 
opnemen met de intern begeleiders van onze school.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 4

Gedragsspecialist 10

Intern begeleider 11

Rekenspecialist 5

Remedial teacher 2

Specialist hoogbegaafdheid 4

ICT specialist 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de NSV2 werken wij met de methode Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen 
met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te 
verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de 
training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven 
we de volgende doelen na;

- 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.
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- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij 
pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem 
dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale 
opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, 
het vormt voor ons de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt ons om anders te 
kijken naar het gedrag van kinderen. 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. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas, onderdeel van Kanjertraining.
Om op cyclische wijze steeds de sociale veiligheid van onze leerlingen te toetsen gebruiken wij de 
sociale vragenlijst uit Kanvas. Kinderen vullen deze 2 keer per jaar in oktober en april in. 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 onze aanpak bij, waar nodig en blijven wij steeds in contact met 
voor ons belangrijke betrokkenen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Wullems. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
lyette.wullems@conexus.nu.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Saskia Brouwer, Judith Kroes en Marjolijn Vrolijks. U 
kunt de vertrouwenspersoon bereiken via saskia.brouwer@conexus.nu.
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Klachtenregeling

Klachtenregeling van de NSV2:

Heeft u een klacht dan zijn dit te nemen stappen:

1. De contactpersoon van de school, Saskia Brouwer, Judith Kroes en Marjolijn Vrolijks zijn de 
vertrouwenspersonen van de NSV2.

2. De vertrouwenspersoon van het bestuur. Hieraan vooraf gaat dat u uw klacht zelf eerst probeert te 
bespreken met degene tegen wie deze gericht is of met de schoolleiding. U zet uw klacht pas door als 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Onze schoolgids is te vinden op de website van de NSV2. Daarnaast worden onze ouders geïnformeerd 
via Social Schools en de Weekbrief. Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin ook een 
papieren jaarkalender. De schoolgids zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Wij willen graag met ouders samen kijken naar de verwachtingen van zowel ouders, als leerlingen als 
onszelf in het ontwikkelproces van leerlingen en de school. We realiseren ons dat ouders een groot 
belang hebben bij goede ondersteuning van hun kind. En dat wij als professionals ook goede 
ondersteuning moeten bieden. In die zin hebben we een gemeenschappelijk belang. We zullen hierin 
wegen moeten bewandelen waarin we vanuit wederzijds begrip en respect met elkaar aan dit 
gemeenschappelijk doel kunnen werken. 

Dat vraagt goede en tijdige informatie naar beide kanten. Omdat we ook leerlingen meer betrokken 
willen laten zijn bij hun persoonlijke ontwikkeling en doelen, zullen ook ouders in dit proces een 
passende plek moeten krijgen. Onze ambities zijn:

- Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.

- Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders.

- Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken.

- Ouders worden betrokken bij (extra) zorg.

- Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind.

- Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.

- Leerlingen hebben een passende plek in de gesprekken over de ontwikkeling van het kind. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

dit soort gesprekken niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid.In overleg met de 
vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit 
besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen. Klacht indienen bij bestuur of 
klachtencommissie. De meeste klachtenregelingen kennen de bepaling dat een klager zijn klacht kan 
indienen bij het bestuur of rechtstreeks bij de LKC. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het 
bestuur, bent u meteen aan het adres van degene die uiteindelijk ook over uw klacht beslist. Als u kiest 
voor het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie, zal de klachtencommissie een oordeel geven 
over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en 
de aanbevelingen gaan naar het schoolbestuur. Dat beslist vervolgens of het het oordeel van de 
klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt. Hoewel de weg langs de klachtencommissie 
langer is, heeft de wet toch deze mogelijkheid voor klagers in het leven geroepen. Dit om meer 
garanties te bieden dat er een onafhankelijk oordeel over de klacht komt. Veel besturen sturen 
klachten die bij hen worden ingediend ter advisering door aan de LKC. Als de indiener van de klacht 
daarmee instemt, neemt de LKC deze klachten in behandeling. Landelijke Klachtencommissie. De 
besturenorganisatie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (VOS/ABB) biedt de bij 
haar aangesloten schoolbesturen een landelijk opererende klachtencommissie aan. Alle schoolbesturen 
van openbare en overige algemeen toegankelijke scholen kunnen hierbij hun scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs aansluiten. Veel besturen hebben dat gedaan. De voordelen van zo'n landelijk 
werkzame commissie zijn dat niet iedere school een eigen klachtencommissie in het leven hoeft te 
roepen, dat door de hoeveelheid behandelde klachten veel expertise wordt opgebouwd en dat een 
deskundige commissie kan worden gevormd die zich laat bijstaan door een professioneel 
secretariaat.Deze landelijke klachtencommissie heet De Landelijke Klachtencommissie onderwijs, 
afgekort LKC.

Externe vertrouwenspersoon voor Conexus:Indien u gebruik wil maken van de vertrouwenspersoon 
kunt u zich wenden tot onze externe vertrouwenspersoon Pieter-Jan Landsheer, werkzaam bij NIM 
maatschappelijk werk. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor het melden van ongewenste 
omgangsvormen (zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie etc.) maar ook voor het melden 
van integriteitsschendingen (zoals diefstal, het melden van misstanden, machtsmisbruik etc.). De 
vertrouwenspersoon staat u bij terwijl u zelf de regie houdt over eventuele vervolgstappen. U vindt bij 
de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Soms is dat al voldoende. Indien u een klacht wilt indienen 
staat de vertrouwenspersoon naast u gedurende het gehele proces. Omdat de vertrouwenspersoon 
niet rechtstreeks verbonden is aan Conexus of aan de school is de vertrouwenspersoon onpartijdig. De 
externe vertrouwenspersoon is er voor zowel ouders als leerkrachten. Ook als u alleen maar wilt 
sparren. Bereikbaarheid:Pieter-Jan Landsheer-Kock, Sterker sociaal werk.Sterker: 088-0011333Mobiel: 
06-34000283e-mail: p.landsheer@sterker.nlwerkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 54,00

Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Luizenkammen

• Schoolbieb

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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.

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

• Medezeggenschapsraad

- Kinderboekenweek

- Schoolbieb

- Kerst

- Sinterklaas

- Carnaval

- Culturele excursies

- Sportdag/Koningsspelen

- Lamagedoe (culturele workshops)

- Open dag

- Schoolreisje

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

Aanvulling schoolkamp groep 8

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen vanaf 8.00u de school bellen om hun kind ziek te melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen via een verlofformulier verlof aanvragen en deze bij de administratie inleveren.

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.

4.3 Schoolverzekering

Voor alle leerlingen is een scholieren ongevallenverzekering 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 dienen gemeld 
teworden bij de directeur.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om zicht te hebben op de resultaten van ons onderwijs en de ontwikkeling in het leren van de kinderen 
worden kinderen met enige regelmaat getoetst. Dit kunnen methodegebonden toetsen zijn of toetsen 
vanuit het LeerlingVolgSysteem van Cito (LVS-toetsen). 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 van toetsen:

De resultaten van de toetsen worden met de ouders besproken tijdens de rapportgesprekken. Op het 
leerling-rapport legt de leerkracht per leerling de vooruitgang vast. Dit leerling-rapport is op de eerste 
plaats voor de leerlingen en hun ouders. 

Rapportage en gesprekken:

Groepen 1-2: Onze school maakt gebruik van het observatie/registratie systeem KIJK.  In de groepen 3 
t/m 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport mee; in februari en juni. Naar aanleiding van 
het eerste en tweede rapport krijgen ouders en kinderen een uitnodiging voor een gesprek met de 
groepsleerkracht. Het tweede rapportgesprek dient tevens als evaluatiegesprek ter afsluiting van het 
schooljaar. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om tussentijds een afspraak met de leerkracht te 
maken.

5.2 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.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 4,0%

vmbo-k 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%

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.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Participeren in maatschappij

Sociaal vaardigAutonomie en eigenaarschap

Wij zien graag gelukkige kinderen op school. Kinderen voelen zich gelukkig als ze zich gezien en veilig 
voelen. 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 wel belangrijk om 
daar met regelmaat ook even bij stil te staan. Goed te evalueren wat er met de individuele leerlingen en 
met de groep als geheel gebeurt. En daar dan tijdig interventies op in te zetten waar nodig. Daar 
hebben we een structuur voor opgezet waarbij de SEO-methode Kanjertraining, klasobservaties, 
collegiale consultatie, de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen een belangrijke plek innemen. 
Ook zetten we daarbij de expertise van onze gedragsspecialist actief in. We zien een belangrijke relatie 
tussen hun welbevinden hier op school en hun plek in de maatschappij nu en in de toekomst. Daarom 
besteden we aandacht aan prettige omgangsvormen met elkaar, respect voor elkaar en 
verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.

Op de NSV2 werken wij met de methode Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen 
met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te 
verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de 
training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven 
we de volgende doelen na. 

- 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. 

Website Kanjertraning

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
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Visie op leren:

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op 
diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen 
manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte 
instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig 
hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met 
een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie op lesgeven:

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel 
beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het 
individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. 
Belangrijke pedagogische noties zijn: voorbeeldgedrag, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, 
fouten maken mag, reflecterend vermogen en samenwerking. 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: Lerend spelen vanuit spel, 
Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs en de rol van de leerkracht motiverend 
en coachend is.  Onderwijs op maat geven: differentiëren. Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie 
= motiverend). Een kwaliteitsvolle (actieve directe) instructie verzorgen. Kinderen zelfstandig (samen) 
laten werken.

Visie 21st century skills:

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal  
kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een 
kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.  Daarnaast beseffen we 
dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde 
plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en 
het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in 
onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 
21st century skills: Samenwerking en communicatie, Kennisconstructie, ICT gebruik, 
Probleemoplossend denken en creativiteit en planmatig werken.

Visie op excellentie:

Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften van het kind. Het streven is dus te kijken naar wat het kind 
nodig heeft om hem of haar te laten leren. 

De grote ontwikkeldoelen voor de aankomende 4 jaar zijn beschreven in ons schoolplan. 

1. Afstemmen op onderwijsbehoeften - Snappet, digitale lesmethode.

2 Mediërend Leren

3. Spelend Leren voor de groepen 1-4

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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4. Betekenisvolle, levensechte thema's in een inspirerende leeromgeving

5. Excellentie

6. Wetenschap en techniek
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met SOOS, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

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  - 

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groep 1 t/m 8 maandag t/m vrijdag

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

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

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Op de NSV2 is de opvang 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.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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