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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 Montessorischool Het Element

Voorwoord
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Contactgegevens

Montessorischool Het Element
De Karn 5
7908NX Hoogeveen

 0528220300
 https://montessorischoolhetelement.nl/
 directie.element@catent.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Annika van der Vaart directie.element@catent.nl

De directeur is Annika van der Vaart, zij is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de 
school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op 
schoolniveau. Haar werkdagen zijn maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag.

Tamara Broeksmit is onze intern begeleider, zij begeleidt en coördineert de leerlingenzorg zo goed 
mogelijk. Haar IB-werkdag is donderdag.

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Montessorischool Hoogeveen
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 43
 https://www.catent.nl/

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o..
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

43

2019-2020

Aanmelden en inschrijven leerlingen
Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de 
organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Na het lezen van de schoolgids of 
informatie via de website kunt u een informatiegesprek in plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat 
gesprek informatie over de school, we laten de school zien we wisselen informatie uit over uw kind. De 
school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw kind. Heeft u interesse dan 
moet u de aanmelding schriftelijk doen, die beide ouders ondertekenen. Uiteindelijk beslist de directeur 
of inschrijving kan plaatsvinden. Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan 
voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op 
datgene wat uw kind nodig heeft. 

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voeren we de gegevens van uw kind in de 
schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maken we vervolgens een afspraak. 

Bij een verhuizing zorgt de school voor de uitwisseling van de gegevens. Ook in deze situatie is een 
kennismakingsgesprek en een eventuele kennismaking van uw kind met de groep standaard. In andere 
situatie dan bij een verhuizing kan een leerling alleen worden toegelaten, indien zowel de leverende als 
de ontvangende basisschool het hiermee eens zijn. Er is dan overleg met beide directies.

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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Kernwoorden

Leer mij het zelf te doen

Ontwikkeling als geheelZelf doelen kiezen

Kind gericht Samenspraak

Missie en visie

Het is onze missie dat wij het kind op school een leeromgeving en de begeleiding bieden waardoor het 
kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid. Een zelfstandige persoonlijkheid die 
verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij/zij 
deel uitmaakt. Een persoonlijkheid die plezier heeft in leren en de aangeboren nieuwsgierigheid 
behoudt.

Onze montessorivisie

Montessorionderwijs heeft als doel kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en 
vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven. Bij ons op school spelen we hier op verschillende 
wijzen op in:

In de onderbouw
Rond het derde jaar gaat het kind bewuster de omgeving ontdekken, kinderen proberen ordening aan 
te brengen in hun handelen en de wereld om hen heen. Ze doen dit door middel van spel, het spel 
speelt dus ook een grote rol in het onderwijs in de onderbouw. Kinderen in de onderbouw verscherpen 
hun waarneming, leren onder woorden brengen wat ze zien, meemaken, voelen.We spelen hierop in 
door kinderen te helpen met het aanbrengen van deze ordening, te werken met “echte” materialen en 
hun senso-motorische ontwikkeling te stimuleren. Leren door te voelen, te ruiken, te horen, te proeven 
en te ervaren.

In de middenbouwEen kind in de middenbouw verruimt zijn horizon en oriëntatie op de wereld. De 
wereld wordt groter en speelt zich ook buiten huis en school af. Het kind kan zich voorstellingen maken 
van dingen die het niet zelf heeft gezien of gedaan, er ontwikkelt zich verbeeldingskracht! Het 
geheugen breidt zich uit en deze kinderen zijn in staat om zich handelingen en leerinhouden eigen te 
maken, letters, woorden en sommen te onthouden.Daarnaast heeft het door dat er een wereld buiten 
huis en school bestaat, hierdoor kunnen we meer onderwerpen behandelen bij ons Kosmische 
onderwijs. Kosmische lessen geven het kind inzicht in de ontwikkeling en ontdekking van het leven. We 
sluiten hierbij in de middenbouw aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen naar de wereld om hen heen. 
We leren ze verbanden leggen en samenhang ontdekken.

In de bovenbouwEen kind in de bovenbouw raakt verder geïnteresseerd in het hoe en waarom van 
zaken die het tegenkomt. Het kind is nieuwsgierig, doet onderzoek en ontdekt waarom bepaalde 
dingen zo zijn. Vandaaruit kan het ook zijn verbeeldingskracht gebruiken om nieuwe situaties en 
mogelijkheden te bedenken. Dit geeft ons een basis om verder te gaan met de leerinhouden en 
kinderen eigenaarschap geven in wat het wil leren, hoe het dit wil leren en hoe dit gepresenteerd kan 
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worden naar de buitenwereld.

Prioriteiten

In kalenderjaar 2020 zal extra aandacht zijn voor: 

- het verder uitwerken van de Montessorivisie

- verbetering van het taalonderwijs

- benaderen van de wereld als geheel (verstevigen van de plek van Montessorischool Het Element in 
Hoogeveen en omstreken)

Identiteit

Montessorischool Het Element valt onder de algemeen bijzondere scholen. Dit wil zeggen dat wij een 
neutrale houding hebben ten opzichte van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. 
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Stichting Catent 

Onze school is aangesloten bij Stichting Catent. De dagelijkse leiding van onze Stichting is in handen 
van het College van Bestuur (CvB). Zie www.catent.nl/ Over Catent. 

Directeur 

De directeur is Annika van der Vaart, zij is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de 
school. 

Intern begeleider

Tamara Broeksmit is onze intern begeleider, zij begeleidt en coördineert de leerlingenzorg zo goed 
mogelijk. 

Samenstelling van het team en de taken van de teamleden. 

Aan onze school zijn op dit moment 5 full- en parttime leerkrachten, 1 onderwijs-assistent en twee 
vakleerkrachten verbonden. 

De leerkrachten zijn: 

- Petronella Profijt
- Rixt Groothedde
- Karen Vos
- Adinda Kaelen
- Ingmar Schoo

Verder bestaat ons team nog uit Fiona van Essen, zij is onderwijsassistent en helpt kinderen die wat 
extra hulp nodig hebben. Tevens hebben we 2 vakleerkrachten, meester Bert Koster geeft alle 
leerlingen 45 minuten muziekonderwijs per week en meester Roy Wendrich geeft alle leerlingen 45 
minuten bewegingsonderwijs per week. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

Indien er sprake is van ziekte of verlof van een leerkracht maken we gebruik van de vervangerspool van 
Catent of van SLIM-personeelsbemiddeling. Het kan soms voorkomen dat er geen vervangende 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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leerkracht beschikbaar is. De school zal proberen het intern op te lossen. Alleen in het uiterste geval zal 
de school u uw kind(eren) thuis laten houden.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalontwikkeling
6 uur 6 uur 

Motorische ontwikkeling
5 uur 5 uur 

(Voorbereidende) 
rekenontwikkeling 6 uur 6 uur 

Sociaal- emotionele 
ontwikkeling 3 uur 3 uur 

Muziek
45 min 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 uur 5 uur 4 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Taal
4 u 30 min 4 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
4 uur 4 u 45 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 
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Groep 1 en 2 maken 21,75 uur p/w

Groep 3 en 4 maken 23,75 uur p/w 

Groep 5 t/m 8 maakt 25,75 uur p/w 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 2 uur 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 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

muziek
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

Er zijn concrete plannen om in het najaar van 2020 te starten met een VVE peutergroep op onze school. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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.

School Ondersteuningsprofiel (SOP)
In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil 
zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen 
grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
De school heeft een aanpak voor de volgende leerlingen:
1.met een auditieve handicap
2.met een behoefte aan fysiek-medische ondersteuning
3.met een ontwikkelingsachterstand en een ontwikkelingsvoorsprong
4.met dyslexie of dyscalculie
5.met een behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie
6.met een behoefte aan sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning
7.met een visuele handicap

Opgemerkt moet worden dat de zorgzwaarte in een groep niet te hoog moet worden. We kijken 
daarom goed of we de leerling wel de steun en de hulp kunnen bieden die hij/zij nodig heeft in de 
betreffende groep.Verder hebben we beschikking over een onderwijsassistent voor twee dagdelen, zij 
kan leerlingen voor een bepaalde periode intensief helpen.In samenwerking met het CCAT (Catent 
Commissie Arrangeren en Toewijzen) bepalen we of een kind plaatsbaar is op onze school. In deze 
commissie zitten geschoolde medewerkers van Catent. Denk aan een orthopedagoog, rekenspecialist 
etc.

Catent Commissie Arrangeren en Toewijzen (CCAT)
De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs
(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. 
Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog 
van Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingstructuur Catent) ouders, leerkracht(en) en 
intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden 
vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.

Passend onderwijs
Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, 
hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen 
dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken 
scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Montessorischool Het Element hoort bij 
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het:Samenwerkingsverband Hoogeveen. 

Arrangementen
Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om 
passend onderwijs in de scholen te realiseren. Om die reden is binnen de Stichting Catent al jaren flink 
ingezet op een stevige 'basisondersteuning'. De stichting zorgt ervoor dat het merendeel van deze 
extra ondersteuning gerealiseerd kan worden, deze wordt verzorgd door 'eigen Catent leerkrachten' die 
zeer specifieke expertise hebben opgebouwd. Deze expertise kan ingezet worden na overleg met u als 
ouder(s), groepsleerkracht en Intern Begeleider. Voor sommige kinderen is extra ondersteuning nodig. 
Stichting Catent zorgt ervoor dat de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deze 
ondersteuning ook kunnen bieden. Afgaande op de ondersteuningsbehoeften van een leerling gaan 
scholen zelf zogenaamde ‘arrangementen’ voor hun leerlingen maken.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 2

kindercoach 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Een ander aspect van onze zorg is de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 
Wij willen dat onze school een sociaal veilige omgeving is voor onze leerlingen, ouders en ons team. 
Onze Montessorivisie is hierbij uitgangspunt. Daarnaast zijn we vanaf schooljaar 2017-2018 begonnen 
te werken met het programma van De Vreedzame school. Zie hiervoor ook: 
www.devreedzameschool.nl.
Op onze school zorgen we met en voor elkaar. De kinderen weten dat ze bij alle leerkrachten terecht 
kunnen en alle leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen. We volgen de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de kinderen goed en bespreken het met ouders als we merken dat er iets 
niet lekker loopt.
Pesten wordt niet getolereerd op onze school. Iedere leerkracht stelt met de groep omgangsafspraken 
vast die gebaseerd zijn op de “grondwet” van de school. In klassengesprekken blijven deze regels 
terugkomen en bespreekt de leerkracht met de groep hoe het ervoor staat en of er oplossingen moeten 
worden gezocht. De fysieke veiligheid van kinderen is een van onze prioriteiten. Spelen op het plein 
gebeurt altijd onder toezicht van leerkrachten en/of van overblijfkrachten. Het plein is veilig voor 
kinderen: er staat een afsluitbaar hek omheen en de kinderen spelen op een natuurlijk terrein. Het 
moderne schoolgebouw is specifiek ontworpen voor het onderwijs dat wij bieden. Omdat kinderen 
geregeld op de vloer werken (op matjes) zijn veel ramen laag, zodat contact met de buitenwereld 
mogelijk is. Leerkrachten kunnen goed toezicht houden doordat er veel ramen in lokalen en 
tussenruimtes zijn aangebracht. Ook de voorruimtes van de toiletten kunnen door leerkrachten vanuit 
hun lokaal worden geobserveerd. 
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De Vreedzame School
De Vreedzame School is een programma 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.De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en 
actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. 
Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en lerendaar een 
bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen 
voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.Uitgangspunten:-het constructief 
oplossen van conflicten met behulp van mediatie;-het creëren van een positieve sociale en morele 
norm;-het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN.
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN! .
Dit brengt het sociaal- emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in 
kaart. 
ZIEN! is een expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. Dit geeft op basis van 
observaties van analyses concrete doelen en handelingssuggesties. Zodat de leerkracht wordt 
ondersteunt in het gehele proces van signaleren tot en met handelen.
De gegevens van 'Zien'worden geanalyseerd en tijdens de groepsbesprekingen met de Intern 
Begeleider besproken.
Ook plannen we n.a.v. bovenstaande uitkomsten kindgesprekken in. Meestal doet de eigen 
groepsleerkrachten dat maar ook de intern begeleider kan hiervoor ingezet worden. Onze intern 
begeleider is ook kindercoach en heeft zich hierin gespecialiseerd.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Broeksmit. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
ib.element@catent.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Broeksmit. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
ib.element@catent.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Communicatie met ouders
Ouders en school kunnen op verschillende manieren contact met elkaar hebben:

Op ouderavonden 
via nieuwsbrieven
via de communicatieapp "Parro"'
via de website
via informele contactmomenten zoals op 't schoolplein en bij de deur van het lokaal
En uiteraard via de telefoon, mail of persoonlijk contact.

Informatieplicht gescheiden oudersWij vinden het belangrijk om beide ouder(s), verzorger(s) te 
informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, 
is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de 
vorderingen van de leerling verloopt. De uitnodiging voor een oudergesprek betreft een gezamenlijk 
gesprek voor beide ouders. In hele bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. 
Zie voor meer informatie, www.catent.nl/ praktische informatie/informatieverstrekking

Medisch handelen op school
Op stichtingsniveau is besloten dat we geen medische handelingen, in de zin van incidenteel of 
structureel gedoceerd kuurtjes of pilletjes geven op verzoek van ouders. De handeling moet het kind 
zelf doen. De ouders/ verzorgers zijn verantwoordelijk voor de medicatie van hun kind. Het is aan de 
ouders/ verzorgers om zorg te dragen voor het organiseren van het verstrekken van de medicatie. 
Ouders/ verzorgers “regelen” dat de leerling tot het nemen van de medicijnen in staat is. We hopen dat 
u begrip heeft voor deze ontwikkeling en nadenkt over een mogelijke oplossing in geval van medicatie 
toediening van uw kind onder schooltijd. Zie voor meer informatie, www.catent.nl/praktische 
informatie/ medicijnverstrekking.

In onze visie is een goede, intensieve relatie met de ouders van groot belang. Ouders zijn het meest 
deskundig als het om hun eigen kind gaat. Montessorischool Het Element vindt het belangrijk om 
ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. De groepsleerkrachten zijn het eerste 
aanspreekpunt voor ouders, zij werken dagelijks met hun kind(eren). Zij houden alles wat er met en 
rondom een kind gebeurt nauwkeurig bij. De interne begeleider ondersteunt de leerkrachten daarbij. 
Elkaar tijdig informeren hoort hier ook bij. Dus leerkrachten informeren ouders maar we verwachten 
ook van ouders een betrokken houding ten opzichte van de school. Heeft u vragen of opmerkingen laat 
het ons tijdig weten. U kunt ons bellen en een afspraak maken met de groepsleerkracht. Binnen de 
Stichting Catent is in het "protocol informatieverstrekking aan ouders" de informatieplicht aan ouders 
goed vastgelegd, waaraan ook Het Element zich houdt.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Gedragscode
Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed 
onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen respect voor elkaar 
hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Binnen de stichting 
Catent hebben we een gedragscode opgesteld, gericht op de omgang met elkaar te werken werken. Zie 
www.catent.nl/voor ouders/gedragscode.

Schorsing en verwijdering
Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van 
Bestuur. Middels het managementstatuut(versie 0.8, pagina 4 onder 2) heeft het College van Bestuur 
de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van 
Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling. Bij verwijdering van een 
leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van 
Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering Het protocol “Schorsing en Verwijdering 
Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl/voor ouders.

Klachtenregeling
Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in 
goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. 
Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur. 
Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de 
contactpersoon van de school. Dit is Tamara Broeksmit. 

Klachtencommissie
Aan Catent is een klachtencommissie verbonden(Interne Klachten Commissie). Deze bestaat uit:
- Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
- Lid: mevrouw. A. Zandbergen
- Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet 
over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle. 
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement 
is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl/voor ouders/ klachtenregeling. Het 
College van Bestuur is eind verantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht 
ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.

Vertrouwenspersoon Catent
Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een 
klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan 
Contact en bereikbaarheidDe mailadressen van de leerkrachten kunt u vinden op de website. We lezen 
regelmatig de mail maar op vrije dagen of ’s avonds lezen we niet altijd de mail. Bij ziekte of andere 
noodgevallen doorgeven kunt u ons bereiken op 0528-264115. Tussen 8.00 uur en 17.00 uur zijn we 
telefonisch bereikbaar.16Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer E. Heeremans. 
Wilt u met de vertouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 

Contact en bereikbaarheidDe mailadressen van de leerkrachten kunt u vinden op de website. We lezen 
regelmatig de mail maar op vrije dagen of ’s avonds niet altijd. Bij ziekte of andere noodgevallen 
doorgeven kunt u ons bereiken via het algemene nummer of via het mailadres van de directie. 
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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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

De ouders worden bij een veelheid aan activiteiten betrokken. 
Jaarlijks wordt per brief geïnventariseerd aan welke activiteiten ouders een bijdrage willen leveren. 
- vertelkastjes inrichten
- onderhoud aan ons groene schoolplein
- hand en spandiensten verrichten
- schoolschoonmaak en de was
- luizencontrole 
- schoolse ondersteuning (lezen, automatiseren, oefenen)
- bibliotheekouders
- algemene ouderhulp, zij verlenen hulp bij excursies en bij diverse evenementen zoals schoolreisjes, 
spelletjesdagen, sportdagen, musical etc.

Oudercommissie (OC)
Zoals op de meeste scholen heeft ook onze school een zeer actieve oudervereniging. In principe zijn alle 
ouders lid van de vereniging. Het bestuur van de vereniging noemen we de Oudercommissie. Zij 
bestaat uit ongeveer 5 leden en wordt samengesteld uit en door ouders. Eén keer per jaar in 
september/oktober is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur van de vereniging zijn 
plannen voor het komende jaar kenbaar maakt en waarin het verantwoording aflegt voor het gevoerde 
beleid van het afgelopen jaar. Ook wordt dan de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage 
bepaald. 

De medezeggenschapsraad (MR)
In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid 
geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaal slag daarvan is vastgelegd in 
het MR-reglement binnen Stichting Catent. In onze MR hebben  ouders en  teamleden zitting. In de MR 
zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van 
de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft 
advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

038-3031844).
Zie ook op www.catent.nl/voor ouders/klachtenregeling

14



Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

In de bovenbouw gaan de kinderen op kamp, hiervoor vragen we een extra bijdrage. 
Ook voor de tussenschoolse opvang betaalt u naar rato van gebruik. 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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

Catent heeft vijf collectieve verzekeringen afgesloten, bij Meeùs Assurantiën BV.

1.Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
2.Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
3.Ongevallenverzekering
4.Doorlopende reisverzekering
5.Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte of andere noodgevallen kunt u de school bellen. U kunt ons bereiken op 0528-220300. Tussen 
8.00 uur en 17.00 uur zijn we telefonisch bereikbaar. U kunt ook een berichtje sturen aan de leerkracht 
via de communicatieapp "Parro". Ziekmelden graag voor 8.15 uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Kort verlof:
Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden)kunt u een formulier 
bij de directeur opvragen. Om vrij te vragen dient u- met het formulier- zich schriftelijk te richten tot de 
directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend vanuit gaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden 
gehonoreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zal dit volgens afspraak doorgegeven 
worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vakantieverlof:Steeds vaker komen ouders met de volgende vraag: “Mag ik mijn kind buiten de 
schoolvakantie meenemen op vakantie?”
In principe mag u uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan 
overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. 

Soms kunt u geen vrij krijgen van uw werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat u 
seizoensgebonden werk doet. Of omdat u dan piekdrukte heeft op uw werk. In dat geval kunt u een 
verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. U vraagt toestemming 
bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. De 
directeur moet u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin 
staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist vervolgens of 
uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
- U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt
- Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt
- Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen

Van alle acties worden notities in ParnasSys (een webbased leerlingadministratie-en 
leerlingvolgsysteem) gemaakt
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5.1 Tussentijdse toetsen

Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van de 
leerlingen neemt een steeds grotere plaats in binnen ons onderwijs. Met behulp van verschillende 
toetsen leggen we de vorderingen van elke leerling systematisch digitaal vast om te kijken of er sprake 
is van stagnatie of groei. Het is een middel om per groep en per kind te bekijken hoe het leer-en 
ontwikkelingsproces verloopt. Het geeft de leerkracht houvast om te beoordelen of de leerstof goed 
wordt verwerkt en/of er veranderingen nodig zijn in de manier en het tempo van lesgeven. Ook is het 
een middel om te bekijken of leerlingen speciale aandacht of hulp nodig hebben. Daardoor kan het 
onderwijsprogramma beter worden afgestemd.

Bij ons op school zijn verschillende manieren van tussentijds "toetsen"; na het behalen van een zelf 
gekozen leerdoel levert de leerling bewijs voor het geleerde, het afnemen van toetsen die bij de 
methode horen (methode-gebonden toetsen) en toetsen die worden afgenomen binnen het 
leerlingvolgsysteem (niet methode-gebonden toetsen, de CITO toetsen). Voor alle methode-gebonden 
en niet methode-gebonden toetsen wordt een fouten analyse gemaakt. Na elke afname van de CITO 
toetsen (2x per jaar) neemt de intern begeleider de resultaten op schoolniveau door. Deze bekijkt welke 
leerlingen beneden of juist bovengemiddeld scoren en maakt trendanalyses en dwarsdoorsnedes. De 
leerkracht doet dit op groepsniveau. 
Met de leerkrachten wordt besproken voor welke leerlingen een nadere analyse of diagnostisering 
noodzakelijk is en hoe het onderwijsprogramma beter afgestemd kan worden. Deze worden verwerkt 
in de groepsplannen. De toets resultaten worden ook besproken tijdens het overleg met directie-intern 
begeleider. Met elkaar bekijken we wat ons opvalt, wat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn en 
welke acties er gepland moeten worden. De intern begeleider maakt een verslag van de analyses en in 
het overleg met het team worden er doelen gesteld. Deze doelen leggen we vast in een 
schoolanalysedocument.

Bouwverlenging of -versnelling
Binnen onze groepen proberen we een kind zo veel mogelijk een passend onderwijsaanbod te geven. 
Soms lukt het niet om dat in de jaren die voor een bouw staan (in de onderbouw 2 jaar, de middenbouw 
en bovenbouw 3 jaar). Samen kijken we dan of het nodig is dat een kind langer of korter dan deze jaren 
in een bouw blijft. Dit gaat in overleg met ouders, intern begeleider, leerkracht en daar waar nodig 
experts vanuit het expertiseteam van Catent.

Ontwikkelingsperspectief
Als een leerling op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, zal hij of zij met een 
aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) 
wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de 
betreffende leerling na de basisschool zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (eind 6-
niveau) zoveel mogelijk te behalen. Onze school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met een 
andere specialist binnen de stichting en met u als ouder(s)/verzorger/voogd dit OPP op. Hierin staan 
onder andere de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten 
uitstroomresultaat naar het voortgezet onderwijs beschreven.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.2 Eindtoets

Door de wisselingen in de school hebben de opbrengsten onder druk gestaan. In schooljaar 2019-2020 
hebben wij de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school goed in kaart gebracht en het lesgeven 
hierop laten aansluiten. Dit resulteerde erin dat de onderwijsinspectie ons onderwijs heeft beoordeeld 
met een ruime voldoende. De leerlingen van groep 8 in schooljaar 2019-2020 hebben geen eindcito 
gemaakt vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus. We hadden er echter alle vertrouwen in 
dat deze leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde zouden scoren. 

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

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.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vso 6,7%

vmbo-b 26,7%

vmbo-k 13,3%

vmbo-(g)t 13,3%

havo 13,3%

vwo 26,7%
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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.

Respect voor de ander

ZelfstandigheidZelfvertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Montessorischool Het Element kenmerkt zich door de gemoedelijke sfeer, door de visie en de 
werkvormen kennen alle kinderen elkaar en dragen zij zorg voor elkaar. Kinderen moet zichzelf kunnen 
zijn en daarbij hun eigen grenzen en die van de ander in acht nemen. 
De school schenkt extra aandacht aan de zelfstandigheid van kinderen, onderling conflicten oplossen 
maar op tijd hulp inschakelen is van grote waarde bij ons op school. 

Wij willen dat onze school een sociaal veilige omgeving is voor onze leerlingen, ouders en ons team. 
Onze Montessorivisie is hierbij uitgangspunt. We werken daarbij met het programma van De 
Vreedzame school. Zie hiervoor ook: www.devreedzameschool.nl.

Op onze school zorgen we met en voor elkaar. De kinderen weten dat ze bij alle leerkrachten terecht 
kunnen en alle leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen.

We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen goed en bespreken het met ouders als 
we merken dat er iets niet lekker loopt. Ons sociaal emotioneel “volgsysteem” Zien! speelt hier een 
belangrijke rol in.
Pesten wordt niet getolereerd op onze school. Iedere leerkracht stelt met de groep omgangsafspraken 
vast die gebaseerd zijn op de “grondwet” van de school. In klassengesprekken blijven deze regels 
terugkomen en bespreekt de leerkracht met de groep hoe het ervoor staat en of er oplossingen moeten 
worden gezocht.De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van groepsvorming. Op 
de aandachtstafel gaat het over “De Vreedzame school”. Er wordt aandacht besteed aan: Hoe gaan we 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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met elkaar om? Welke regels (school) en afspraken (leerlingen) maken we met elkaar?  Tussendoor is er 
steeds even gelegenheid om een kort (kennismakings-) spel te doen.De Vreedzame School is een 
programma 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.

Uitgangspunten:
-het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie;
-het creëren van een positieve sociale en morele norm;-het bevorderen van sociale verbondenheid en 
gemeenschapszin.

5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg
Op verschillende manieren is de school bezig met kwaliteitszorg. Denk aan;
- inzicht in de kenmerken van onze leerlingpopulatie
- beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie schoolplan)
- planmatig werken aan verbeteringen (schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
- de kwaliteit cyclisch te beoordelen door ouders, leerlingen en leerlingen 
- vastleggen en borgen van verschillende procedures met het team
- rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders)
- het kwaliteitssysteem van onze school is WMKPO. Dit helpt ons op een eenvoudige manier volgens de 
laatste inspectie-eisen de kwaliteit van de school in kaart te brengen
- interne audits van Catent, zij kijken naar de volgende hoofdthema's: resultaten onderwijs, 
pedagogisch handelen, onderwijsleerproces, leerlingenzorg, kwaliteitszorg, condities en opleiden in de 
school.

Kwaliteitsverbeteringen ook door:
- Goede materialen en methoden. We werken met de montessorimaterialen aangevuld met methodes 
-Dankzij goed onderwijs, het zijn de mensen die hier werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. De 
collega's besteden ook veel tijd aan samenwerking, vergaderingen, intervisie, collegiale consultatie, 
teamstudiedagen maar ook individuele studiedagen.
-Het leerlingvolgsysteem. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun 
ontwikkeling maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle 
aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode 
heeft bijgeleerd. Een individueel overzicht van de CITO toets-uitslagen is als bijlage toegevoegd aan het 
verslagboek.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse 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 - 12:15  -  - 

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

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

Maandag: Groep 1 en 2 's middags vrij
Vrijdag: Groep 1 t/m 4 's middags vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groep 3 t/m 8 maandag en vrijdag

Muziek alle groepen donderdag

Alle leerlingen hebben 1x in de week bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht (bij voorkeur buiten) 
en 1x in de week van de vakleerkracht in de gymzaal. 
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6.3 Vakantierooster

Ook zijn er nog een 3 tal studiedagen dit jaar, deze worden via de nieuwsbrief z.s.m. gecommuniceerd. 

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

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

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Er wordt in schooljaar 2020-2021 gestart met 
opvang na schooltijd en daar waar mogelijk ook voor schooltijd. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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