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Beste ouder(s)/verzorger(s),

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.

Naast de schoolgids krijgt u regelmatig digitale informatie via Social Schools. Daarnaast geven we per 
kwartaal de schoolkrant uit. Ook kunt u onze internetsite raadplegen: www.blijberg.nl

Als u na het lezen van de schoolgids nog vragen heeft kunt u uiteraard altijd op school terecht.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de ouder- en personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Team en Medezeggenschapsraad

De Blijberg

Voorwoord
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Contactgegevens

OBS de Blijberg
Gordelweg 216
3039GA Rotterdam

 0104669629
 http://www.blijberg.nl
 info@blijberg.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Interim directeur Cees Noordegraaf c.noordegraaf@blijberg.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

417

2021-2022

Jenaplan school De Blijberg ligt in de wijk Blijdorp in Rotterdam noord. Doordat er in de nabije 
toekomst nieuwbouw gepland wordt verwachten we dat het leerlingenaantal kan gaan stijgen. 

We organiseren iedere maand een informatie bijeenkomst waar we nieuwe ouders graag alles over 
onze school en het Jenaplan concept vertellen. Kijk op onze website voor de data.

Schoolbestuur

Stichting BOOR
Aantal scholen: 93
Aantal leerlingen: 29.862
 http://www.stichtingboor.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Samenleven

VeiligheidBetrokkenheid

Gezien worden Creativiteit

Missie en visie

De Blijberg is een basisschool, die in samenwerking met ouders werkt vanuit het Jenaplanconcept. 
Centraal staan de stamgroepen, waarbinnen kinderen van en met elkaar leren. Uitgangspunt daarbij is 
een veilige omgeving, waarbinnen het respect en de eigenheid van ieder lid van de groep centraal 
staan.

De leerkracht bewaakt het groepsproces en stuurt het leerproces. Binnen het leerproces wordt er 
rekening gehouden met verschillen en is er ruimte voor eigen inbreng. Bij het opvoedingsproces ligt de 
nadruk op de ontwikkeling van zelfstandigheid, mondigheid en samenwerking.

Identiteit

Identiteit van De Blijberg

De Blijberg is opgericht in 1947. De school dankt zijn naam aan de twee wijken in de buurt van de school 
- Blijdorp en Bergpolder. De Blijberg is een openbare Jenaplanschool van de stichting BOOR in 
Rotterdam en aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging. Onze school is gehuisvest in een 
gebouwencomplex met nog twee andere basisscholen, een sporthal en een BSO-opvang. In ons 
gebouw is ook een locatie Partou gevestigd als peuterspeelzaal. Jenaplanschool De Blijberg heeft 17 
groepen en heeft gemiddeld 435 kinderen bij de start van een schooljaar. 

De Blijberg als Jenaplanschool

De punten van Petersen 

Op de Blijberg hebben we de punten van Petersen vertaald naar onze situatie. De grondgedachte is dat 
onderwijs en opvoeding samen belangrijk zijn voor de vorming van kinderen. Daarom is onderwijs voor 
ons veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden. Het is voor kinderen heel 
belangrijk te leren omgaan met verschillen tussen mensen, ook in het onderwijs. Ons uitgangspunt is 
respect voor deze verschillen. Kinderen moeten zich veilig voelen in de groep en in de school. 

Samenstelling van de groepen 

De groepen zijn heterogeen samengesteld, verdeeld over onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw 
(groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). In de groepen zitten ongeveer evenveel kinderen uit 
verschillende jaren en van verschillend geslacht. We noemen deze groepen stamgroepen.   De Blijberg 
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heeft zes stamgroepen in de onderbouw, zes in de middenbouw en vijf in de bovenbouw. Het voordeel 
van de indeling in stamgroepen met verschillende leeftijden is dat kinderen op hun eigen niveau kunnen 
werken, maar dat ze elkaar ook kunnen helpen en zelf geholpen kunnen worden. De groepen 
veranderen per schooljaar van samenstelling, maar de leerkracht blijft. Een kind zit dus in principe twee 
(onderbouw) of drie jaar (midden- en bovenbouw) bij dezelfde leerkracht. Het is leerzaam dat de 
leerling elk jaar een andere positie in de groep inneemt. Een kind ervaart wat het betekent om de 
jongste, oudste of middelste in een groep te zijn en leert samenwerken met kinderen van verschillende 
leeftijden en verschillende niveaus. 

Het kind als compleet mens

Binnen onze school zien we het kind niet alleen als een lerend wezen, maar als een compleet mens. Het 
is belangrijk een kind niet alleen schoolse vaardigheden aan te leren, maar ook zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en het vermogen tot samenwerken bij te brengen.  Vakken als aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie bieden we in samenhang aan: de verzamelterm voor die vakken is 
wereldoriëntatie. Dat leert de kinderen samenhang zien tussen verschijnselen en systemen die ze 
eerder misschien niet met elkaar in verband zouden brengen. De creatieve vakken vormen een 
wezenlijk bestanddeel van ons onderwijs. Daarin gaat het zowel om het verwerven van technische 
vaardigheden als om het ontwikkelen van de fantasie. Het aanbod is breed: handvaardigheid, tekenen, 
muziek, dans, toneel, poëzie, enzovoort.

Gesprek, werk, spel en viering 

Basisactiviteiten in het onderwijs zijn: gesprek (in de kring), werk, spel en viering. Met elkaar in gesprek 
gaan is essentieel om elkaar te informeren en elkaar te leren begrijpen. Daarbij is het heel waardevol 
gedachten te leren verwoorden. In de kringgesprekken worden plannen gemaakt, instructies gegeven, 
werk besproken, gepresenteerd en geëvalueerd. Ook actuele onderwerpen kunnen daarin aan de orde 
komen, wat kinderen hebben meegemaakt of wat hen bezighoudt.   De kinderen hebben zelf een actief 
aandeel in deze gesprekken. Hoe ouder de leerlingen, hoe abstracter de onderwerpen kunnen zijn. 
Uiteraard is er in de groep veel aandacht voor werk. Na instructie van de leerkracht volgt de verwerking 
van de leerstof. Dit kan mondeling, schriftelijk of spelenderwijs gebeuren, en alleen of met andere 
kinderen samen. Spelen is een waardevolle activiteit waardoor een kind leert, zich ontwikkelt en leert 
omgaan met anderen. Alle kinderen hebben daar op hun eigen manier baat bij. De viering biedt ruimte 
aan de creatieve talenten van de leerlingen; daarin laten ze aan elkaar zien wat ze hebben voorbereid. 
Er zijn twee soorten vieringen: De weeksluitingen in de stamgroep (elke vrijdag) en de grote vieringen, 
waarvan er per jaar drie of vier gehouden worden. U vindt de data van de grote vieringen op de 
jaarkalender. Terugkerende onderdelen van de weeksluitingen zijn onder meer drama, dans, poëzie, 
voorlezen en poppenkast. Ook in de grote vieringen kan dat aan de orde komen. 

Werken in de groep 

De organisatie in stamgroepen maakt het nodig de werkwijze in de groep daaraan aan te passen. De 
kinderen werken een deel van de dag voor zichzelf (stilwerkuren), vooral aan de leerstof voor taal en 
rekenen. Ze kunnen dan eventueel (individuele) instructie krijgen. De kinderen werken met een 
weektaak, die veel ruimte biedt om zelfstandig aan de slag te gaan en de eigen tijd in de delen. In 
blokuren hebben de kinderen nog meer vrijheid om zelf te kiezen voor een activiteit. Dat is meestal 
geen reken- of taalwerk, maar kinderen zijn dan bijvoorbeeld bezig met een werkstuk, een opdracht 
voor wereldoriëntatie, bouwen, tekenen of spelen. Vaak gaat het om opdrachten die de kinderen 
samen met anderen doen. 

Samenwerken met ouders 
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Op De Blijberg vinden we een goede relatie met de ouders heel waardevol. Ouders kunnen op allerlei 
manieren een bijdrage leveren aan de gang van zaken in de school: in werkgroepen, als contactouder, 
als leesouder, enzovoort. Ouders krijgen ook regelmatig een uitnodiging om een schoolactiviteit bij te 
wonen.   
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In samenwerking met de BSO worden extra lokalen in gebruik genomen voor handvaardigheid- of 
kooklessen.

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

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

Wereldoriëntatie
4 u 30 min 4 u 30 min

Spelen leren werken
5 uur 5 uur 

Werken met 
ontwikkelingsmateriale
n

3 u 45 min 3 u 45 min

Rekenen
2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
5 uur 5 uur 

Viering
1 uur 1 uur 

Leesbevordering
1 u 30 min 1 u 30 min

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. We werken in thema's van 3 weken in een 2 jarige 
cyclus. In de grote kringen worden lessen gegeven. Er wordt met elkaar gesproken en het werk wordt 
verdeeld. Tijdens het spelen-leren-werken en het werken met ontwikkelingsmateriaal, kiezen de 
leerlingen een activiteit. Zelfstandigheid, keuzes maken en leren plannen wordt hierbij al vroeg 
aangeleerd. We werken met een ritmisch weekplan. Het is belangrijk dat er een afwisseling is tussen 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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aandachtig leren in de kringen en leren vanuit beweging. Tijdens de vieringen presenteren de kinderen 
wat zij hebben geleerd door middel van toneel, dans en presentatie.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Basisactiviteiten in ons Jenaplanonderwijs zijn: gesprek (in de kring), werk, spel en viering. Met elkaar in 
gesprek gaan is essentieel om elkaar te informeren en elkaar te leren begrijpen. Daarbij is het heel 
waardevol gedachten te leren verwoorden.

In de kringgesprekken worden plannen gemaakt, instructies gegeven, werk besproken, gepresenteerd 
en geëvalueerd. Ook actuele onderwerpen kunnen daarin aan de orde komen, wat kinderen hebben 
meegemaakt of wat hen bezighoudt.

De kinderen hebben zelf een actief aandeel in deze gesprekken. Hoe ouder de leerlingen, hoe 
abstracter de onderwerpen kunnen zijn. Uiteraard is er in de groep veel aandacht voor werk. Na 
instructie van de leerkracht volgt de verwerking van de leerstof. Dit kan mondeling, schriftelijk of 
spelenderwijs gebeuren, en alleen of met andere kinderen samen.

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

Lezen
6 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
2 uur 4 uur 4 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

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

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

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

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

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
45 min 45 min 45 min

schrijven
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min

spelling
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 

viering
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

spel
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 uur 1 uur 1 uur 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Gemeenschappelijke ruimte met podium
• BSO (wordt verzorgd door Kinderdam)
• Peuterspeelgroep (wordt verzorgd door Kinderdam)

Extra faciliteiten

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als 
het niet onderwijzend personeel. Omdat wij een Jenaplanschool zijn werken op deze school 
voornamelijk teamleden die heel bewust voor deze vorm van onderwijs gekozen hebben. 

Omdat er een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs is, moet De Blijberg er voor zorgen dat 
aankomende leraren welkom zijn en kunnen profiteren van de vaardigheden en deskundigheid van 
onze leerkrachten. In ons geval geldt dat natuurlijk specifiek voor het Jenaplanonderwijs. Daarom 
hebben wij ook plaatsen voor stagiair(e)s van de Pabo's uit de omgeving. Vaak leren zij niet alleen iets 
van ons, maar leren wij ook van hen, omdat zij met nieuwe ideeën de school binnenkomen. Ook 
stagiaires van andere opleidingen, zoals klassen- en onderwijsassistentes, hebben een plek binnen de 
school.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kindcentrum. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Kinderdam.

Jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en 
kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de 
kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt 
het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van 
de kerndoelen van SLO Stichting leerplan ontwikkeling en deze worden in betekenisvolle activiteiten 
en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend 
rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

Kinderen bij ons op school komen van verschillende peuterspeelzalen. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Afwezigheid van de groepsleerkracht

Leerkrachten hebben soms verlof of worden ziek, helaas soms voor langere tijd. Als één van de 
groepsleerkrachten afwezig is, proberen we zo goed mogelijk opvang voor de groep te regelen. We 
kijken eerst of iemand de klas kan overnemen, maar er is helaas een enorme schaarste aan 
invalleerkrachten. Als een leerkracht van de onderbouw uitvalt, vragen we zo snel mogelijk aan de 
ouders of zij de kinderen thuis kunnen opvangen. Als het niet anders kan, brengen we de kinderen op 
school onder. 

Ziekte levert altijd een vervelende situatie op voor de kinderen, voor u, voor de directe collega’s en 
mogelijk ook voor andere Blijberg medewerkers. De extra belasting is fors en andere taken komen in 
het gedrang. Wij zoeken altijd naar de beste oplossing en in het uiterste geval worden de kinderen naar 
huis gestuurd. We hebben begrip voor de moeilijkheden die dit voor u kan opleveren en hopen dat u 
begrip heeft voor onze situatie.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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Overdracht vanuit de peuterspeelzaal

Als uw kind de overstap maakt van een peuterspeelzaal naar  onze school, zorgen we voor een goede 
overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- 
en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw 
kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar 
groep 1 makkelijker.

Het aanbod 

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per twee jaar hebben we 23 thema’s die een periode van 
3 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende 
en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig 
aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Naast voorbereidend lezen en rekenen werken we ook aan wereldoriëntatie.  Verder 
wordt er natuurlijk gewerkt vanuit de Jenaplan gedachte gesprek, spel, werk en viering. Tijdens de 
vieringen leren kinderen al van jongs af aan zich te presenteren.

Keuze maken

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende 
leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed door elkaar te begeleiden. Als kinderen meer 
met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de 
kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Op basis van het schoolplan en overige ontwikkelingen in de school, de conclusies uit de brede 
schoolanalyse en de evaluatie van het vorige jaarplan staan de volgende doelen centraal: 

-        In samenwerking met Het Kan wordt het visiestuk ‘Vraag het de kinderen’ (bijlage 1 – 
kwaliteitskaart vhdk) verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht. In juni 2023 is dit 100% in orde. 

-        De Schoolmonitor is in januari 2023 volledig gevuld en operationeel. Bijstelling en borging: 
Februari 2023. 

-        Leeruniek is vanaf september 2022 gevuld en wordt in januari 2023 geëvalueerd. Bijstelling en 
borging: Februari 2023. 

-        Vanaf september 2022 zijn alle logboeken op orde en gelijkgetrokken met behoud van autonomie 
op detailniveau. Tijdens bouwvergadering vindt overleg plaats over planningen en logboekinhoud. In 
januari 2023 wordt dit geëvalueerd. Bijstelling en borging: Februari 2023. 

Doelen in het schoolplan 

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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-        Vanaf september is de website actueel en in januari 2023 is de website volledig op orde. 

-        SK 1 dient geëvalueerd te worden (december 2022). Bijstelling en borging: Februari 2023. 

-        KA 1 dient nog omschreven te worden. Januari 2023. 

-        ‘Managementstructuur’ wordt in januari 2023 geëvalueerd op effectiviteit. Bijstelling en borging: 
Februari 2023. 

-        Het onderdeel ‘Wereldoriëntatie’ wordt opgepakt in maart 2023. 

-        De Leerlijn Natuuractiviteiten Schooltuin wordt gestart i.s.m. Natuurstad Rotterdam. Alle groepen 
gaan gebruik maken van de schooltuin met gebruik van speciaal ontwikkelde lessen. In februari 2023 
wordt het project geëvalueerd en voortgezet. Het project omvat een periode van drie jaar. 

-        Gekoppeld aan bovengenoemd traject start het traject ‘Voedselbosje’ op het schoolplein in 
augustus 2022. Aan het voedselbosje zijn ook lessen gekoppeld die in juni 2023 geëvalueerd worden. 
Bijstelling en borging: augustus 2023. 

-        De bijeenkomsten met de leerlingenraad worden verder vervolmaakt (o.a. notulen opslag) en 
geëvalueerd in maart 2023. Bijstelling en borging: mei 2023. 

-        Inzet van onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners dit jaar daadwerkelijk als extra hulp 
en (zoveel mogelijk) niet als vervanger van leerkrachten. 

-        Muziekonderwijs wordt gecontinueerd, verbeterd en geëvalueerd (januari 2023) in het kader van 
de ROB gelden. Bijstelling en borging: Februari 2023. 

-        Snappet (ROB gelden) wordt ingezet voor de nieuwe rekenmethode vanaf augustus 2022. In mei 
2023 wordt Snappet voor rekenen geëvalueerd. Bijstelling en borging: augustus 2023 

-        In het schooljaar 2022-2023 gaan wij over van Cito naar Iep-toetsen voor midden- en bovenbouw. 
Evaluatie in juni 2023. Bijstelling en borging: augustus 2023

We borgen de beleidsdocumenten waar de werkwijze wordt beschreven en een jaarlijkse kalender waar 
acties in worden opgenomen. Door groepsbezoeken en interne audits borgen we de kwaliteit. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen 
dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de 
meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het 
vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De 
school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind 
extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel 
van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit 
samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo 
goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw 
kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning 
nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet 
informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij 
uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de 
school van eerste keuze zijn.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De 
school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 
4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat 
geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het 
samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website 
staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: 

https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende 
onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning
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https://www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/10/uitwerking-basisondersteuning-april-2016-
update-maart-2020.pdf 

Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra 
vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een 
schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien 
op deze website.

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan 
aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind 
voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in 
het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:binnen zes weken na de 
inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de 
extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 
keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In 
het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten 
uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te 
krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden 
ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting 
om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld 
nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de 
jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

Vanuit PPO zijn aan onze school verbonden

De schoolcontactpersoon:: Anouk Brunink - a.brunink@pporotterdam.nl 06-23700528

De ouderfunctionaris: Germaine de Neef - g.deneef@pporotterdam.nl 06-41180500

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In samenwerking met organisatie 'Het Kan' en 'PPO Rotterdam' worden plannen gemaakt om aan 
extra ondersteuningsbehoeften te voldoen. Daarnaast is een Plusklas opgezet voor leerlingen die wat 
meer uitdaging behoeven.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gymleerkracht

Onze vaste gediplomeerde gymleerkracht Luuk Rentmeester geeft sinds jaar en dag les op De Blijberg.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Vanuit het Jenaplan gedachtegoed pakken we pesten en het sociale klimaat in een groep aan door 
gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken en op basis van de principes van het 
Jenaplanonderwijs.

De basisprincipes van het Jenaplanonderwijs  

1.  Elk mens is uniek; zo is er maar één.  Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare 
waarde.  

2.  Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen.  Deze wordt zoveel mogelijk 
gekenmerkt door: 

&bull; zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid 

&bull; daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal milieu, religie, 
levensbeschouwing of handicap geen verschil maken.  

3.  Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig; met andere 
mensen, met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur, met de niet zintuiglijk 
waarneembare werkelijkheid.   

4.  Elk mens wordt steeds als totaal persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken.  
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5.  Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken.  

6.  Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde 
respecteert.   

7.  Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 
identiteitsontwikkeling.   

8.  Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met 
verschillen en veranderingen wordt omgegaan.   

9.  Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte 
beheert.   

10.  Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen 
verantwoord voor toekomstige generaties gebruikt.   

11.  De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de 
maatschappij beïnvloed en heeft daar zelf ook invloed op.   

12.  In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving 
tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.   

13.  In de school wordt de nieuwe leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de 
kinderen als aan het cultuurgoed dat als belangrijk wordt beschouwd voor persoon en samenleving. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
Zie Bijlage: PO monitoring Sociale Veiligheid

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Anneke van der Ven a.ven@blijberg.nl

vertrouwenspersoon Paul van Lange paul@paulvanlange.nl

vertrouwenspersoon Jakkie Ames jakkie_ammes@hotmail.com
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Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie gaat graag 
met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de 
klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot ons bestuur, stichting BOOR. Aan stichting 
BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u kenbaar maken door 
een e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw naam, het mailadres 
waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met 
u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen 
tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR heeft 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Aan het begin van het schooljaar  organiseren we een informatieavond voor de ouders. De ouders 
kunnen dan in de groep van hun kind kennismaken met de leerkracht en de andere ouders en meer te 
weten komen hoe er in de bouw gewerkt wordt. Alle ouders ontvangen voor deze avond een 
uitnodiging.

Wij werken verder met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs.Het 
doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel 
aantrekkelijke en informerende wijze. 

Via Social Schools worden ook alle noodzakelijke verdere mededelingen gedaan en wordt met zekere 
regelmaat een nieuwsbrief aan de ouders verzonden.

Op De Blijberg vinden we een goede relatie met de ouders heel waardevol. Ouders kunnen op allerlei 
manieren een bijdrage leveren aan de gang van zaken in de school:

- in werkgroepen

- als contactouder

- als leesouder, enz.

Ouders krijgen ook regelmatig een uitnodiging om een schoolactiviteit (zoals de viering - het keuze uur) 
bij te wonen. Twee maal per jaar wordt er met alle ouders een rapportgesprek gevoerd. Verder vindt er 
regelmatig een kijkuurtje plaats, waarbij ouders in de klas mogen meekijken.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. Via de mr van de school hebben 
ouders en medewerkers invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad 
wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De mr praat met het schoolbestuur over 
onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het 
schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De mr van onze school heeft acht leden, bestaande 
uit 4 teamleden en 4 ouders en vergaderen 7 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze 
openbare vergaderingen bij te wonen. Neem hiervoor contact op met de voorzitter.

Leden MR:
Ouders:
Pietie Westerneng(voorzitter)

Rukiye Gürbüz

Marina Lechthaler 
Mark Bouwers 

Leerkrachten:
Ellen van der Wekken (onderbouw)
Hilde Bergsma (middenbouw)
Arjan Hoek (bovenbouw)
Antoinette Brezet (interne begeleiding)
De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023 zijn:
20 september
08 november
29 november
24 januari

21 maart
23 mei
13 juni

gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 65,00

Daarvan bekostigen we:

• Uitjes zoals museumbezoek/speeldernis/skvr, etc.

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Voor het schoolkamp van de Bovenbouw en het uitje van de middenbouw wordt een extra bijdrage van 
de ouders gevraagd.

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.

20



Het basisonderwijs is gratis in Nederland. De extra activiteiten die een aanvulling vormen op het 
onderwijs, worden niet door de overheid bekostigd. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de 
kerstmaaltijd, sportdag of het schoolreisje. Deze activiteiten moeten op een andere manier bekostigd 
worden. Wij vragen u om als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage te leveren aan het bekostigen van 
deze activiteiten. Uw bijdrage gebruiken we voor het organiseren van deze leuke activiteiten voor de 
kinderen. Natuurlijk wordt dit geld goed beheerd door de school. Jaarlijks maken we een begroting en 
een verantwoording. De oudergeleding van de mr van onze school moet hiermee instemmen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt op onze school EUR 50.

Digitale facturatie via WIS Collect De school maakt bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage 
gebruik van WIS Collect. WIS Collect is het systeem voor digitale facturatie. Meer informatie over WIS 
Collect is te vinden op: https://www.wis.nl/Ouders.

De school e-mailt de betaalverzoeken voor de vrijwillige ouderbijdrage naar de ouders / verzorgers. In 
deze e-mail is een link opgenomen naar een digitaal ouderportaal. U kunt via deze link de bijdrage met 
iDeal betalen.

De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals de naam al zegt, vrijwillig. Het is, om de activiteiten voor de 
kinderen te laten doorgaan, wel erg belangrijk dat alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen. De 
activiteiten zijn er voor alle kinderen op school. Bij vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u 
contact opnemen met de directie. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Voor schoolreizen en werkweken kunt u, onder voorwaarden, een aanvraag doen voor een vergoeding 
bij Stichting Meedoen in Rotterdam, kijk op https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-te-
vragen/
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer uw zoon of dochter ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, vragen wij u 
dit te melden.

U kunt dit telefonisch aan ons doorgeven tussen 08.00 en 08.45 uur. U kunt uw kind ook ziek melden via 
Social Schools. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Op onze website kunt u onder het kopje praktisch de subcategorie downloads. Hier staan 2 
verlofformulieren die u kunt downloaden. Het betref een formulier voor verlof korter dan 10 dagen en 
een formulier voor verlof meer dan 10 dagen. Het is verder ook mogelijk om een formulier op school op 
te komen halen.

Beide formulieren kunt u bij de directie van de school inleveren (eventueel ook digitaal per email)

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Leerlingen in- en uitschrijven 

Bij de Blijberg is de belangstelling van ouders altijd groter dan de mogelijkheid om kinderen te plaatsen. 
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen handhaven willen we de groepen in principe niet groter 
maken dan 28 kinderen in de onder- en middenbouw en 30 in de bovenbouw. Soms kan het voorkomen 
dat er meer kinderen in een groep zitten. Dit komt bijvoorbeeld doordat een kind een jaar langer in een 
bouw zit. 

Inschrijven 

In de gemeente Rotterdam kunt u vanaf 3 jaar uw kind inschrijven op een basisschool. Op de Blijberg 
kennen we twee voorwaarden waaronder we inschrijven. Er moet plaats zijn en we willen graag dat u 
een informatieochtend of een informatieavond bijwoont. Ongeveer 1 keer per maand houden we een 
informatiemiddag waarin we uitleggen wat Jenaplanonderwijs is en hoe wij op school werken. Zo 
proberen we er zorg voor te dragen dat u de juiste keuze kunt maken voor uw kind. Bent u bij een 

4.4 Toelatingsbeleid
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informatiemiddag geweest en uw kind is 3 jaar dan kunt u het inschrijfformulier inleveren. Binnen een 
maand krijgt u een schriftelijk bevestiging of er plaats is. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn dan 
heeft u nog ruimschoots de tijd om op een andere school in te schrijven. Jongere broertjes en zusjes van 
kinderen die al bij ons op school zitten hebben bij inschrijving voorrang op andere kinderen. Ook zij 
moeten wel opgegeven worden rond hun derde verjaardag, zodat wij weten hoeveel aanmeldingen er 
in totaal zijn. Voor de overige plaatsen nemen wij aan middels loting. Kijk op de website van de school 
voor de meest recente procedure. 

Zij-instroom 

Als kinderen overstappen van de ene naar de andere school (zij-instroom), stelt de intern begeleider 
van de school waar de leerling vertrekt, een onderwijskundig rapport op voor de ontvangende school. 
Dat gebeurt altijd na overleg met de leerkracht. Zij-instromers hebben altijd eerst een gesprek met de 
intern begeleider, ook wordt contact opgenomen met de ‘toeleverende school’ Kijk op de website van 
de school voor de meest recente procedure.

4.5 Hoe wordt er bij BOOR omgegaan met Onderwijsgeld

Verdeling van de middelen:

Onze school maakt deel uit van Stichting BOOR. Een Stichting met ongeveer 75 scholen. De 
bekostiging vanuit de overheid (ministerie van OCW) vindt plaats per school. Het bestuur van onze 
stichting heeft als beleid dat alle scholen de beschikking hebben over de middelen die door OCW voor 
de school zijn beschikt.

Vanuit deze middelen moeten echter ook BOOR Services en de bovenschoolse activiteiten betaald 
worden. BOOR Services verzorgt onder andere voor de gehele organisatie de salarisadministratie, 
werving- en selectie van nieuwe leerkrachten, ICT-diensten, de financiële administratie, 
verantwoording richting OCW, gemeente en andere subsidieverstrekkers, het regelen van onderhoud 
aan de schoolgebouwen, ondersteuning bij onderwijskwaliteit en juridische vraagstukken. De 
bovenschoolse activiteiten betreffen de salarislasten van de bovenschoolse directie, personeelslasten 
die in verband met de wet op de privacy niet per school geadministreerd mogen worden, 
opleidingstrajecten voor de gehele sector en overige kosten voor de gehele sector.

Om de kosten van deze diensten te dekken, dragen alle scholen een percentage van de totale baten per 
school af. De hoogte van dit bedrag is bij elke schoolbegroting zichtbaar. De afdracht wordt zo laag 
mogelijk gehouden, zodat het onderwijsgeld zoveel mogelijk wordt besteed aan het onderwijsproces.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De  cyclus HGW door de leerkracht.

De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan zijn of haar groep, hij houdt rekening met de 
onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. Er wordt in de lessen gebruik gemaakt van het 
directe instructiemodel. Wij proberen onze activiteiten zo te organiseren, dat zij optimale 
ontwikkelingskansen bieden voor elk kind en kiezen daarbij voor activerende directe instructie, waarin 
het actief leren en kennisconstructie centraal staat (zie bijlage). Wij werken met coöperatieve 
werkvormen bij instructie en verwerking. Het  groepsplan wordt als basis gebruikt bij het onderwijs. De 
leerkracht stemt de  week/ dagplanning in zijn logboek af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, 
gebruik makend van het groepsplan.  De leerkracht stemt zijn dagelijks handelen voortdurend af op de 
behoeften van de leerlingen en het noodzakelijke aanbod. Bijstellingen of aanpassingen van het 
groepsplan zowel voor de groep als een individuele leerling worden in het logboek genoteerd en de 
acties worden hierin doorgepland (4d cyclus van BOOR). Gegevens uit observaties, gesprekjes met 
leerlingen en analyse van werk worden verzameld en gebruikt om het groepsplan te evalueren 
(logboek/weekplanning). Met het hele team zijn afspraken gemaakt hoe wij dit logboek gebruiken.   

Wij volgen de kinderen met behulp van Leeruniek waarbij de leerkracht twee keer per schooljaar de 
cyclus handelingsgericht werken doorloopt. De eerste cyclus loopt van augustus tot januari, de tweede 
cyclus loopt van februari tot juli. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Leeruniek. Deze 
cyclus bevat de volgende zes fasen: 

1.                  Het evalueren van het lopende groepsplan. Hiervoor worden alle beschikbare leerling-
gegevens gebruikt (analyse Cito-toetsen, methode gebonden toetsen, observaties, gemaakt werk, 
overige gegevens). Op grond van deze gegevens wordt het groepsdocument in Leeruniek bijgewerkt. 
Dit gebeurt zowel op groepsniveau als op leerlingniveau. 

2.                  Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

3.                  Benoemen van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Is er voldoende informatie om 
deze onderwijsbehoeften te benoemen? Zo ja, wat zijn de pedagogisch-didactische behoeften van de 
leerling? Zo nee, welke informatie is nodig om deze informatie vast te kunnen stellen? Op basis van een 
duidelijke vraag verzamelt de leraar of IB’er deze informatie. 

4.                  Groeperen van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in een subgroep. Wij kiezen 
voor 3 aanpakken: verrijkt (met compacten en verrijken), basis of intensief. Kinderen met een (tijdelijk) 
individueel handelingsplan (RT) maken deel uit van de betreffende subgroep, maar zij worden daarin 
apart benoemd. De kinderen met  een aparte leerlijn hebben een ontwikkelingsperspectief.  

5.                  Het opstellen van een plan voor de hele groep. Op basis van de doelen die de leraar wil 
bereiken en de onderwijsbehoeften van de leerlingen ontwerpt hij (eventueel samen met de IB’er) een 
onderwijsaanbod voor de hele groep bestaande uit 3 niveaus. Het groepsplan in Leeruniek beschrijft 
hoe de leraar de komende periode met de verschillen in de groep zal omgaan. 

6.                  Het uitvoeren van de plannen. De leraar voert de plannen uit. Op basis van zijn dagelijkse 
observaties en reflecties past hij de plannen zo nodig aan, eventueel na overleg met de IB’er.   

5 Ontwikkeling en resultaten
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Elke cyclus wordt afgerond met een groepsbespreking waarin de groepsleraar en de IB’er de afgelopen 
periode bespreken, analyseren en doelen stellen voor de volgende periode. 

Bij de evaluatie kijkt de leerkracht naar de vorderingen van de leerlingen en naar de resultaten van de 
eigen aanpak de afgelopen periode. Op basis hiervan evalueert de leerkracht of er voor het nieuwe 
groepsplan aanpassingen in de aanpak nodig zijn. De groepsbespreking (evaluatie) wordt door de 
leerkracht schriftelijk voorbereid en verstrekt vooraf de volgende gegevens aan de intern begeleider:

o        Het vorig groepsplan is geëvalueerd: ondernomen acties  en  te ondernemen acties voor de groep 
zijn beschreven. 

o        Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn aangegeven.

o        De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn benoemd. Tijdens de groepsbespreking bespreken 
de leerkracht en intern begeleider bovenstaande bevindingen en vindt verdere invulling plaats. 

5.2 Resultaten 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.
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Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

OBS de Blijberg
98,6%

97,2%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

OBS de Blijberg
71,8%

68,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (58,6%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 4,5%

vmbo-(g)t 2,3%

vmbo-(g)t / havo 22,7%

havo 13,6%

havo / vwo 18,2%

vwo 38,6%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Onderzoeken en samenwerken

Ambities tonen/talent inzettenRelatie met jezelf en de ander

De Blijberg is als Jenaplanschool een school waar je leert samenleven. Een school waarin we kinderen 
leren inclusief te denken en de dialoog aan te gaan. 

Vanuit de democratische grondslag nemen kinderen samen met hun stamgroepleider 
verantwoordelijkheid voor het leer- en leefklimaat in de groep.

Op De Blijberg leren kinderen kritisch naar de wereld te kijken en creatief de problemen die zich 
voordoen in het leven aan te pakken, samen en gelijkwaardig.

Tijdens het samen leven en werken in de groep wordt er door kinderen gestimuleerd door hun 
stamgroepleiders nagedacht over optimale groepsprocessen. Kinderen brengen daarbij hun ervaringen 
in en maken samen nieuwe afspraken. Ze leren hiermee verantwoordelijkheid te nemen voor het 
samen werken en de onderlinge relaties. Vanuit de rol als de jongste, de middelste en de oudste 
ervaren kinderen hoe het is als er in een groep voor je gezorgd wordt en hoe je zelf zorg kunt dragen 
voor anderen. Deze cyclus van jongste naar oudste doorlopen de kinderen in drie blokken van 2 
(onderbouw) of 3 jaar (midden- en bovenbouw) tijdens hun basisschoolperiode. Doordat de school het 
onderwijs vorm geeft vanuit actuele thema's en externe partners actief bij het onderwijs betrokken 
worden, leren de kinderen op een natuurlijke wijze netwerken met organisaties in de schoolomgeving.

Voor het volgen van de sociaal emotionele competenties van de kinderen gebruiken we het programma 
ZIEN!, omdat dit ons de gelegenheid geeft om individuele en groepsprocessen goed in kaart te 
brengen.

De Blijberg is een school waarin uniciteit en je onderscheiden van de ander als heel waardevol wordt 
gezien.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

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

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

De pauzetijden tussen de middag verschillen in de diverse bouwen. De school gaat open om 08.30 uur 
en start om 08.45 uur.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:45 - 12:00 12:45 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:45 - 12:00 12:45 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:45 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:45 - 12:00 12:45 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:45 - 12:00 12:45 - 15:00  - 

Maandag: andere bouw pauze van 12:45-13.30 uur
Dinsdag: andere bouw pauze van 12:45-13.30 uur
Donderdag: andere bouw pauze van 12:45-13.30 uur
Vrijdag: andere bouw pauze van 12:45-13.30 uur
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 29 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Leerkrachten Dagelijks Bij voorkeur op afspraak

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakantie in 
overleg met Kinderdam.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Directie Dagelijks Bij voorkeur op afspraak

Tijdens de reguliere schooltijden is de school telefonisch bereikbaar. De leerkrachten daarentegen zijn 
tijdens lestijd niet beschikbaar. Voor en na de reguliere schooltijd kan dit natuurlijk wel. Indien mogelijk 
graag eerst even bellen om een afspraak te maken. Het kan natuurlijk voorkomen dat een leerkracht 
een ander gesprek heeft als u onverwachts komt.

Hetzelfde geldt voor contact met de directie. Graag even telefonisch of per email een afspraak maken. 
Email gestuurd aan het adres: info@blijberg.nl wordt ook 's avonds, op zaterdag, zondag en in de 
vakanties met zekere regelmaat uitgelezen.
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