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Voorwoord
Voorwoord van het bestuur
Beste ouders,
De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk.
Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds
kleiner en toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen
omgaan met al die veranderingen is door te LEREN. Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook
buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen
dan ook als de TOEKOMSTMAKERS! Ze ontwikkelen niet alleen kennis, maar leren ook om zelf te
ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze
hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in
school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. En wat voor
onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers: De leerkracht als TOEKOMSTMAKER! Wij
werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en naar
onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf. En dat doen we vanuit
onze kernwaarden: We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in
onszelf. We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen. We
tonen meesterschap in wat we doen! Onder het motto “OPSPOOR de Toekomstmakers ” kunt u uw
kind met een gerust hart aan één van onze scholen toevertrouwen. Ik wens iedereen een goed
onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en uitdaging zodat uw kinderen - onze leerlingen - met plezier
naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. We hopen dat zoveel als mogelijk in samenwerking met
u – de ouders - te kunnen bereiken.
Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Piramide
Langemeerstraat 14 A
1135JE Edam
 0299367136
 http://www.piramideedam.nl/
 directie@piramideedam.nl
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Schoolbestuur
Stg. Primair Openbaar Onderw. in de Regio Waterland/Oostzaan
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 4.164
 http://www.opspoor.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Lizzy Heistek

directie@piramideedam.nl

directeur in opleiding

Remco Homan

directie@piramideedam.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

91

2019-2020

Het aantal leerlingen bedraagt op 1 oktober 91.

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
De Vreedzame School!

Samen zijn wij sterk!

Iedereen is welkom!

Elke dag leren wij!

Ieder in zijn kracht zetten!

Missie en visie
De Piramide is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn.
We zijn een school in ontwikkeling waarbij we uitgaan dat alle kinderen verschillen. Om recht te doen
aan deze verschillen werken we aan onderwijs waarbij kinderen:
* zich ontwikkelen in een veilige omgeving, vanuit vertrouwen (relatie: Ik hoor er bij)
* kinderen leren en groeien op basis wat ze al kennen en weten (competentie: Ik kan het)
* kinderen leren het zelf te doen én zich verantwoordelijk voelen voor het leren (autonomie : Ik kan het
zelf)

Prioriteiten
De komende jaren zullen wij ons ontwikkelen als een school met traditioneel onderwijs naar
gepersonaliseerd onderwijs door middel van het werken in units. Onderwijs dat recht doet aan de 21
eeuwse vaardigheden vanuit de basis dat de leerresultaten op orde zijn.
Kenmerkend voor het onderwijs waar wij ons naar ontwikkelen:
* De ontwikkeling van de leerling staat centraal.
* Het kind voelt zich verantwoordelijk, eigenaar van het leren.
* Het kind voelt zich gemotiveerd en betrokken bij het leren.
*Uitgaan van verschillen in plaats van omgaan met verschillen.
We werken met een continurooster. Aan dit continurooster hebben we het profiel van De Gezonde
School toegevoegd. (Zie bijlage)
Samen met SKOP (Stichting Kinderopvang Purmerend), willen we een Integraal Kindcentrum
oprichten. Een voorziening bij ons op school, waar kinderen voor - en na schooltijd kunnen leren,
spelen, ontwikkelen en anderen ontmoeten waarbij school én kindcentrum werken vanuit dezelfde
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pedagogische visie.
In het Integraal Huisvestingsplan is vastgelegd dat er binnen 5 jaar nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Identiteit
OBS De Piramide is een openbare school. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar identiteit.
Middels het programma De Vreedzame School werken we aan burgerschap.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepering
We werken met de units 1/2/3, 4/5/6 en 7/8. We ontwikkelen ons naar onderwijs waarbij kinderen
instructie krijgen, dat aansluit bij hun niveau. De kinderen krijgen in de unit les van leerkrachten en
onderwijsassistenten.
Het onderwijs van groep 1 t/m 3 wordt in een unit aangeboden van twee groepen. Het onderwijs wisselt
zich af tussen spelen en leren, waarbij het accent in groep 1/2 meer op spelen ligt en 2/3 meer op leren.
De unit heeft vaste momenten waarbij gezamenlijk 1 t/m 3 onderwijs aangeboden krijgen. Groep 3
zwemt en gymt met groep 1/2.
Voor wereldoriëntatie, muziek, Engels, gym en expressie werken we groepsdoorbrekend. Het
gepersonaliseerd leren zal stapsgewijs worden ingevoerd.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Op De Piramide proberen wij de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Bij verlof of ziekte
zoeken wij naar een interne oplossing.
Tevens maken wij gebruik van een invalpoule die wordt gefaciliteerd vanuit het bestuur van de
Piramide, stichting OPSPOOR.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
In totaal verzorgen wij in de acht jaar basisonderwijs 7520 uur les, conform het wettelijk minimum.
We maken met instemming van de medezeggenschapsraad elk jaar een jaarrooster met de lestijden.
In de jaarlijkse schoolkalender staan ook de vakanties en studiedagen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 u 30 min

2 u 30 min

7 u 45 min

7 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

5 u 15 min

5 u 15 min

Taalactiviteiten
Spelontwikkeling
Rekenactiviteiten
Wereldverkennende
vakken incl Vreedzame
School
Expressie
Beweginsonderwijs

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 30 min

5 u 30 min

4 u 45 min

4 u 45 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 45 min

3 u 45 min

4 u 45 min

4 u 45 min

5 u 30 min

5 u 30 min

Lezen
Taal
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Rekenen/wiskunde
5 u 05 min

5 u 05 min

5 u 05 min

5 u 05 min

5 u 05 min

5 uur

3 u 45 min

3 u 45 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Muziek
15 min

15 min

15 min

15 min

30 min

30 min

1 u 20 min

1 u 20 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 u 05 min

1 u 05 min

1 u 10 min

1 u 10 min

1 u 10 min

1 u 15 min

Schrijven
Vreedzame School

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

Speellokaal
Gymlokaal
Vormingsonderwijs

Vormingsonderwijs bij ons op school
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo
geregeld dat dit vormingsonderwijs op de openbare basisschool wordt gegeven als ouders daarom
vragen. Het vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen.
Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven
kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De
wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten. Vormingslessen zijn
niet verplicht. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er
zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er
onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de
website www.vormingsonderwijs.nl. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij de
directeur.
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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.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in de buurt van de school, PSZ Hummelhoek. We gebruiken daarbij Schatkist en
LOGO3000.
Het onderwijsaanbod betreffende het VVE onderwijs is in het beleidsplan VVE vastgelegd.
Groep 1 en 2 is op het VVE onderwijs beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs op 18 april 2019.
Het onderwijs is op alle indicatoren voldoende beoordeeld. Het inspectierapport is onder de bijlage te
vinden.

Het VVE onderwijs neemt een belangrijke plaats in. Een beredeneerd onderwijsaanbod vanaf de start
vergroot de kansen van het kind.
De volgende stap in de ontwikkeling is de betrokkenheid van ouders. We werken met de plusklas:
ouders krijgen 2 keer per week taalles vanuit het programma Logo3000. De aangeboden les is dezelfde
les als hun kind krijgt aangeboden.
Het VVE beleidsplan van de school is te vinden als bijlage bij dit hoofdstuk.
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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.
Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Als een kind specifiek
onderwijsaanbod nodig heeft, dan bieden wij dit aan onder het motto: "zo dicht mogelijk en zo vroeg
mogelijk".
We willen dat een kind bij ons op de juiste plaats is en gebruiken hiervoor de volgende criteria:
* Een kind moet zich op school prettig voelen en zich ontwikkelen.
* De groep moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.
* De leerkracht moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.
Specifieke hulp
Leerlingen met een meer complexere onderwijsbehoefte worden in het Breed Ondersteunings Team
(BOT) besproken. Het BOT komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Wij hechten grote waarde aan de
mening van de ouders. Ouders worden daarom uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn om
hun mening te delen en met ons mee te denken. Zitting in het BOT hebben:
* Directeur
* Intern Begeleider
* Leerkracht van het kind
* Schoolmaatschappelijk werk
* Ondersteuningsadviseur
* Ouders
Arrangementen in de basisondersteuning
De school heeft de mogelijkheid uw kind extra begeleiding te bieden door externe deskundigen onder
schooltijd. Dit zogenaamde arrangement wordt bekostigd vanuit het Samenwerkingsverband
Waterland en valt onder de verantwoordelijkheid van de school.
Doublure
Indien wenselijk kan er voor gekozen worden om een kind te laten doubleren. Er is altijd overleg met de
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ouders én er wordt een plan opgesteld, waarin de aanpak in het jaar van verlenging wordt beschreven.
De school neemt het uiteindelijk besluit over de doublure.
Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO)
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing op het SBO of
SO aangevraagd worden. Alle aanvragen worden altijd in overleg met de ouders/verzorgers gedaan.
Kinderen met een beperking
De Piramide staat open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Bij plaatsing van een
kind met een handicap is de beschikbaarheid van voldoende kennis en mogelijkheden tot inzet
doorslaggevend.
Bovenschools plusklas Vostok
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong werken op school met onderwijs dat recht doet aan de
behoefte. Dit betekent dat de leerling van reguliere werk minder (compact) maakt en uitdagender werk
krijgt aangeboden (verrijkt). Tevens bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de
Bovenschoolse Plusklas (Vostok). Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school
aangemelde leerling wordt toegelaten.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

26

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
OBS de Piramide is een Vreedzame School en werkt met kinderen die opgeleid zijn als mediator.
Elke week komen de mediatoren in de groepen: stellen zich voor en bespreken de 'regel van de week'.
De Viseon is een observatie-instrument en wordt afgenomen om een goed inzicht te hebben over het
welbevinden van de kinderen.
Pesten wordt niet getolereerd.
Als er gepest wordt, dan wordt onmiddellijk actie ondernomen: de ouders, de leerkrachten en uiteraard
de kinderen hebben er baat bij dat pesten wordt voorkomen. Wij voeren een actief beleid om pesten
tegen te gaan.
Dit is vastgelegd in ons pestprotocol dat ter inzage ligt in school en in te zien is op onze website. Elke
week wordt er in alle groepen aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met
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de methode De Vreedzame School en wordt aandacht besteed aan pesten.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Viseon.
De sociale veiligheidsbeleving wordt gemonitord met Viseon in de groepen 5 t/m 8.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Homan. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
remco.homan@piramideedam.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Salden. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
t.salden@opspoor.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel : gezamenlijk zorgen voor de ontwikkeling van het kind.
Professionele kennis én kennis over het kind worden samengebracht.
De medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is voor alle scholen van OPSPOOR middels de MR en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) geregeld. De MR van De Piramide is het orgaan
waarin twee leden namens de ouders en twee leden namens de leerkrachten mee beslissen en
adviseren over het beleid van de school. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar. Als ouder
bent u altijd welkom in het openbare gedeelte van de vergadering.
De ouderraad
De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die samen met het team actief betrokken is bij
het organiseren van activiteiten en evenementen. Begin van het schooljaar stellen we de feesten en
evenementen vast. Om deze activiteiten te realiseren vraagt de ouderraad elk jaar om een vrijwillige
ouderbijdrage. Daarnaast vragen wij ook een bijdrage voor de schoolreisjes.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De vernieuwde website van de school geeft informatie over de school.
Het eerste oriënterende gesprek is met de directeur. Ouders worden geïnformeerd over het onderwijs
en krijgen een rondleiding om sfeer te proeven.
Eenmaal op school ontvangt u een inlogcode waardoor wij op een veilige manier met u digitaal
communiceren middels het Ouderportaal. Eén keer in de veertien dagen verschijnt de PIPO: Piramide
Post. In de PIPO vindt u de agenda voor de komende periode, informatie over ontwikkelingen binnen
de school en verslagen van de activiteiten van de groepen.
Gesprekken en rapportages
Gesprekken over de ontwikkeling van het kind vinden drie keer per jaar plaats aan de hand van het Kind
- Ouder - Leerkracht formulier. Ouder en kind vullen dit formulier van tevoren in, waarna gericht een
gesprek plaatsvindt. In februari en juni worden rapporten meegegeven.
Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een algemene voorlichtingsavond.
De leerkracht geeft voorlichting over wat het komend jaar aan bod komt.

Klachtenregeling
De klachtenregeling van de school is te vinden op de website van onze stichting:
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https://www.opspoor.nl/pagina/368/klachten
Vertrouwenspersoon openbaar onderwijs OPSPOOR
Mw. L.C. de Jong
info@heleendejongadvies.nl
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
We houden ons aan het beleid AVG zoals deze door het bestuur is opgesteld.

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

•
•

Bij de volgende activiteiten worden ouders ingezet:
- luizenmoeders
- feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Schoolfeest
- Kangaroo rekenproject
-verkeerslessen

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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

pasen

•

projecten

•

schoolfeest

•

Kerst
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•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Het schoolkamp van groep 8 en het schoolreisje van groep 1 t/m 7 vallen onder de overige
schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.

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
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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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch ziek melden via telefoonnummer 0299367136. Na 09.00 uur nemen wij in geval van niet gemelde afwezigheid, contact op met de ouders. Ook
kunnen ouders op dezelfde tijden hun kind ziek melden via Basisonline.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl staat uitglegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim.
Voorwaarden voor geoorloofd verzuim:
•
•
•
•

bij ziekte moet dit tijdig worden gemeld.
bij een verlichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren
informeren.
voor afwezigheid wegens huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
voor schoolverlof buiten de schoolvakanties kunt u toestemming vragen voor schoolverlof buiten
de vakanties, bij de directeur.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De intern begeleider is de coördinator bij de signalering, analysering van de opbrengsten. Zij maakt een
trendanalyse van de opbrengsten.
Met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem wordt er 2 x per jaar methode-onafhankelijk getoetst. Dit
doen wij om een beeld van onze leerlingen te krijgen t.o.v. andere leerlingen van dezelfde populatie in
het land. Deze toetsen worden geanalyseerd door de leerkrachten, de intern begeleider en het team.
Vervolgens wordt er een groepsplan opgesteld. Hierin staat waar specifieke aandacht naar uit gaat voor
bepaalde leerlingen op bepaalde vakgebieden. Buiten de Cito-toetsen, nemen wij ook methodetoetsen
af. Deze worden ook geanalyseerd zodat zichtbaar wordt waar kinderen in een daarop volgende
periode in begeleid kunnen worden. De resultaten van de school worden twee keer per jaar tijdens een
studiedag besproken. Daarnaast wordt twee keer per jaar de resultaten van de groep besproken door
de intern begeleider, groepsleerkracht en directeur. Leerlingen die een passend onderwijsaanbod nodig
hebben kunnen in aanmerking komen voor een ontwikkeling perspectief (OPP).
De inzet van de extra hulp in en buiten de groep wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider.

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

Schoolscore

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

5.3

Schooladviezen

Schooladvies en plaatsing van de leerlingen van groep 8 gebeurt volgens het protocol Advies groep 8.
In dit protocol is de procedure beschreven hoe en wanneer de voorlopige adviezen en definitieve
adviezen tot stand komen, de toetsen die daarbij gebruikt worden en de communicatie naar ouders en
leerlingen.
Gedurende het jaar bezoeken we een aantal VO scholen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

11,1%

vmbo-k

5,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t

5,6%

vmbo-(g)t

33,3%

vmbo-(g)t / havo

16,7%

havo / vwo

22,2%

vwo

5,6%

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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We voelen ons veilig

We voelen ons gekend

We werken en spelen samen

De kernwaarden van sociale opbrengsten is kenmerkend voor de cultuur waarin wij met elkaar op
school omgaan. Wij werken structureel aan de cultuur van onze school door wekelijks een les te geven
uit De Vreedzame School.
Zichtbaar:
* De regel van de week bij ingangen én in de klaslokalen.
* De mediatoren van de week: zichtbaar bij ingangen én in de klaslokalen. Elke week zijn dit twee
andere mediatoren.
* De mediatieplek van De Vreedzame School.
* Diploma uitreiking van de mediatoren waarbij ouders zijn uitgenodigd.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De kernwaarden van de school zijn bepaald met het team in het invoeringstraject "Vreedzame School'.
Voor dit programma is gekozen omdat het een programma is dat :
*verantwoording legt bij de kinderen (eigenaarschap)
*de kinderen positief benadert (relatie)
*aansluit bij de leefwereld van de kinderen (betekenisvol)
*het werkt aan een attitude
*verder reikt dan de school, ook de buurt erbij betrekken is een mogelijkheid

5.5

Kwaliteitszorg

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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Er wordt binnen obs De Piramide stelselmatig en doelgericht gewerkt aan het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. We stellen daar bij ons de volgende vragen:
•
•
•
•
•

Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten wij dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen wij met die wetenschap?

We werken volgens de Plan Do check Act cyclus.
We stellen onze ontwikkelplannen aan de hand van de volgende stappen:
ambitie (definiëren)
checken
ontwikkelen
verantwoorden
In de bijlagen vindt u de ontwikkelplannen voor het schooljaar 2019 - 2020
De thema's waar we ons volgend schooljaar verder in gaan ontwikkelen zijn:
1.
2.
3.

Gepersonaliseerd leren
Visie op taal
Thematisch werken

In de bijlagen vindt u de plannen verder uitgewerkt.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: 2 x 15 minuten pauze
Dinsdag: 2 x 15 minuten pauze
Woensdag: 2 x 15 minuten pauze
Donderdag: 2 x 15 minuten pauze
Vrijdag: 2 x 15 minuten pauze

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1 t/m 8

Maandag en Woensdag

Zwemmen

3 t/m 8

Maandag (12x per groep)

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Momenteel worden de kinderen voor - en naschooltijd opgevangen door Berend Botje en Majest. In het
kader van het Integraal Kind Centrum is Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) de voor - en
naschoolse opvang op school aan het realiseren.
Tussenschoolse opvang is er niet in verband met het continurooster. De kinderen eten hun lunch samen
met de leerkracht in hun eigen lokaal.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

12 oktober 2020

16 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020

01 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021

26 februari 2021

Meivakantie

26 april 2021

07 mei 2021

Hemelvaart + vrijdag

13 mei 2021

14 mei 2021

Suikerfeest

13 mei 2021

Pinkstervakantie

24 mei 2021

Zomervakantie

12 juli 2021

20 augustus 2021
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