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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 Openbare Basisschool De Tweemaster

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool De Tweemaster
Korte Westerstraat 7
1601RH Enkhuizen

 0228312118
 http://www.tweemaster-enkhuizen.nl
 jolanthe.bigini@openbaaronderwijspresen

t.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Jolanthe Bigini-Stoop Jolanthe.Bigini@openbaaronderwijspresent.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Extra locaties

Optioneel: heeft u extra locaties?
Vul bij de indicator Algemene gegevens school, het onderdeel Extra locaties.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Present
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 1.486
 http://www.openbaaronderwijspresent.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

123

2018-2019

Kernwoorden

Onderwijs voor iedereen

Leren is een ontdekkingsreisWij zorgen voor elkaar

Welbevinden en betrokkenheid Respectvol en constructief

Missie en visie

Onze missie en visie hebben we samengevat in de volgende stelling:

Onderwijs op maat is waar De Tweemaster voor gaat.

Prioriteiten

Onze prioriteiten liggen de komende jaren op de volgende speerpunten:

1. Samen met Berend Botje- locatie Pierewiet- en Het Mozaïek -locatie Spaans Leger- vormgeven aan 
visie en een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar met het oog op het te vormen IKC.

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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2. Speerpunten vaststellen waarop wij ons willen richten op weg naar het gezamenlijke IKC. 

Hierbij denken we aan een duidelijk herkenbare pedagogische aanpak en een doorgaande didactische 
leerlijn. Mogelijke speerpunten zijn woordenschatontwikkeling en inzichtelijk en samenwerkend leren.

In het schooljaar 2019-2020 volgen De Tweemaster, Het Mozaïek (Spaans Leger) en Pierewiet een 
gezamenlijk scholingstraject, waarin we onze visie gedetailleerd willen gaan uitwerken en stapsgewijs 
kleine aanpassingen willen gaan doen in ons onderwijs. Het doel is dat wij ambitieus passend onderwijs 
bieden aan een brede doelgroep. 

Identiteit

De Tweemaster is een kleine, gezellige school, gehuisvest in een charmant oud gebouw aan de Korte 
Westerstraat. Wij kenmerken ons door de prettige sfeer en persoonsgerichte benadering. Er is een 
goede samenwerkingscultuur waarin alles gericht is op fijn samenleven en leren. 

Ons onderwijs wordt steeds meer kindgericht. Dit betekent een verschuiving van onderwijs waarin de 
leerstof het uitgangspunt is naar onderwijs waarin het kind (zijn welbevinden, zijn niveau, zijn leerstijl, 
zijn tempo) het uitgangspunt is: Het kind wordt dus steeds meer alleen 'vergeleken met zichzelf'. 
De insteek hierbij is dat er in gesprekken en samenwerking met het kind steeds wordt geëvalueerd wat 
al lukt en wat het volgende leerdoel wordt. Deze manier van werken geeft een positieve mindset. 

We hechten aan de ontwikkeling van de mondiale competenties karakterontwikkeling, burgerschap, 
samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken. Stapsgewijs bewegen wij van het 
leerstofjaarklassensysteem (2019) naar onderwijs waarbij de focus steeds meer komt te liggen op de 
persoonlijke groei. Uitgangspunt en voorwaarde is altijd dat de kinderen zich prettig en verbonden 
voelen met de ander. 

Wij hebben erkenning en waardering voor alle verschillende talenten (praktisch, cognitief, creatief, 
sociaal, sportief). Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen het leren als zinvol ervaren. 
Dit betekent dat wij steeds de uitgaan van de relatie van de leerstof met de wereld om ons heen.                
                                                                                                                                                                                   

De zin en de richting van ons onderwijs worden bepaald door drie domeinen: 

• subjectivering, ofwel vorming van de persoon (autonomie, verantwoordelijkheid)
• socialisatie, ofwel jouw rol als lid van een gemeenschap en de kennismaking met tradities en 

praktijken (sociaal-politiek, cultureel, professioneel)
• kwalificatie, ofwel het je eigen maken van kennis en vaardigheden (specifiek of breed)  
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Binnen onze school werken we met vijf groepen. Dit zijn combinatiegroepen. De groepen 1-2 en 2-3 
hebben een gezamenlijk middenlokaal. Op gezette tijden werken en spelen deze leerlingen samen in 
dit middenlokaal, onder begeleiding van een leerkracht of onze onderwijsassistente. Hier oefenen zij op 
een speelse manier aangeleerde vaardigheden en 'voeden' zij elkaar in hun spel en woordenschat. 
Spelend en onderzoekend samen leren vinden wij erg belangrijk.

In de midden- en bovenbouw werken in de ochtenden met de leerlingen in de eigen groep. Er wordt 
dan gewerkt aan de verschillende taaldomeinen en rekenvaardigheden. 's Middags wordt er gewerkt 
aan de brede oriëntatie: wereldzaken, burgerschap, natuur en milieu. 
In de middagen werken wij met leerlingen groep overstijgend. Leerlingen kunnen dan werken met 
leerlingen uit andere groepen. We bespreken met de kinderen wat wenselijk is en goed werkt óf 
geoefend mag gaan worden. 
Tijdens wereldzaken wordt er naar aanleiding van gegeven basiskennis gewerkt aan een 
onderzoeksvraag. De kinderen presenteren na een aantal weken hun bevindingen. Er zit een opbouw in 
de basiskennis die wordt aangeboden, het verantwoord leren omgaan met informatie op sociale media 
en in het leren presenteren.

Wij bieden Engels vanaf groep 1.

De kinderen van groep 8 krijgen een training  "Ik leer leren". De training geeft handvatten voor 
gemakkelijker en efficiënter leren. Wij geven dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deze 
lessen worden gegeven door onze "Ik leer leren" specialist.

Onze leerlingen van groep 6 werken onder begeleiding van NME (Natuur en milieu educatie) in de 
schooltuinen.

Groep 7 en 8 krijgen zwemvaardigheidslessen (vb. zwemsurvival).

 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Verlof personeel

Bij vervanging hanteren we de volgende stappen:

1. We zoeken intern een vervanger voor de afwezige leerkracht

2. We zoeken extern een vervanger voor de afwezige leerkracht.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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3. Is er geen vervanger dan kijken we of het realistisch is de kinderen uit de bewust groep te verdelen 
over andere groepen

4. In uiterste noodzaak zijn de leerlingen een extra dag vrij. Voor leerlingen waarvoor geen oppas 
geregeld kan worden of die niet bij een klasgenoot of familielid kunnen worden opgevangen, is er altijd 
de mogelijkheid voor opvang op school. We verspreiden deze onverwachte extra vrije dagen wel over 
alle groepen, zodat het niet steeds op dezelfde groep ouders aan komt.

De communicatie hierover naar de ouders gaat via de email (plotselinge ziekte) of via de periodieke Info 
(geplande vervanging). 

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

Tijdens de gehele schooldag wordt er bewust aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. De 
leerlingen leren door middel van voorlezen, interactie, liedjes. Daarnaast worden er specifieke 
taallessen aangeboden en rekenactiviteiten. Het uitgangspunt hierbij is thematisch en spelenderwijs 
leren, aansluitend op het niveau waar de leerling op dat moment is. Zodat het kind steeds een stapje 
verder komt in de ontwikkeling.  Er zijn activiteiten en instructiemomenten in de grote kring (alle 
kinderen uit de groep) en in de kleine kring. Daarnaast worden kansen benut tijdens buiten spelen en 
andere activiteiten.

Voor alle groepen geldt dat wij bewust afwisselen tussen activiteiten waarbij kinderen actief (fysiek) 
bezig zijn en activiteiten waarbij zij geconcentreerd in stilte werken of luisteren. Wij bouwen in onze 
lessen regelmatig momenten in voor samenwerkend leren.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Onze schooltijden zijn:maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag van 8.30-12.00 en van 13.15-15.15

woensdag 8.30-12.15

Vrijdag voor groep 1 t/m 4 van  8.30-12.00

Alle leerlingen hebben 2x per week gym. 1x van een vakleerkracht en 1x van de groepsleerkracht. Groep 
5 en 6 gaan daarnaast naar de schooltuinen. Groep 7 en 8 hebben zwemmen.

Lezen: Alle leerlingen vanaf groep 1 worden voorgelezen. Alle leerlingen van groep 3 en hoger besteden 
tijd aan zelfstandig lezen. Ook wordt er gewerkt aan begrijpend lezen (Nieuwsbegrip), leespromotie 
etc.

Taalonderwijs wordt onderverdeeld in spelling en overige taalaspecten.

Voor rekenen geldt dat wij naast de instructie en de verwerking in werkschriften en op snappet sinds 
september 2019 enkele malen per week een rekencircuit doen. Veelal met de rekenkisten van Met 
sprongen vooruit. Dit rekencircuit wordt gebruikt om de aangeboden leerstof in te oefenen en te 
automatiseren op een speelse en plezierige manier. 

Taal en rekenactiviteiten worden ook aangeboden met bewegend leren. Dit betekent dat de leerlingen 
een taal- of rekenactiviteit hebben waarbij zij fysiek actief zijn.

Engels wordt gegeven vanaf groep 1 met de swingende methode Groove Me. Vanaf groep 6 werken de 
leerlingen daarnaast minimaal 45 minuten per week met Ik leer digitaal op hun eigen niveau verder aan 
Engels.

De middagen worden vanaf groep 4 gebruikt voor Wereldzaken. Dit is een geïntegreerd aanbod 
van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Groep 4 krijgt 's een deel van de middag 
ruimte voor het afmaken van de dagtaken en voor spel. Groep 5 besteedt minder tijd aan spel, maar 

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

Lezen
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
4 uur 4 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 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

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min
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krijgt hier specifiek op vrijdagmiddag wat extra tijd voor. 

De leerlingen van groep 1 t/m 3 hebben relatief veel ruimte voor vrij spelen. Voor alle leerlingen vanaf 
groep 4 telt dat zij een deel van de dag/week tijd krijgen voor het afmaken van taken. Als zij deze taken 
af hebben, mogen zij keuzeactiviteiten doen.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Fluisterwerkplek

In de groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een fluisterwerkplek. Hier kunnen de leerlingen 
zelfstandig in alle rust werken aan opdrachten die zij zonder hulp kunnen doen. Andere leerlingen 
krijgen dan instructie in de aangrenzende ruimte. In de periode van september tot en met november 
2019 staat in deze ruimte ergonomisch meubilair. Dit is een pilot; we willen ervaren wat hoe dit 
doorwerkt op de taakgerichtheid van de leerlingen

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Pierewiet. We gebruiken daarbij 
Startblokken/Basisontwikkeling.

In het schooljaar 2019-2020 is er een intensieve samenwerking tussen de teams van Berend Botje 
(locatie Pierewiet), Het Mozaïek (locatie Spaans Leger) en De Tweemaster. Wij zullen ons richten op 
gezamenlijke visievorming en het in kaart brengen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de 
kinderen. 
Er is een warme overdracht en er vindt klassenconsultatie/-visitatie plaats. Er is een specifieke 
studiemiddag voor de gehele doelgroep 0 tot en met 6 jaar onder leiding van de CED groep. 

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Voor- en vroegschoolse educatie, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Onze school biedt onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 13 jaar). 

Ons streven is ieder kind het onderwijs te bieden waar het baat bij heeft. Dit doen wij door een 
persoonsgerichte aanpak, waarbij wij het kind en de ouders als 'sparring - partners' zien. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

 In alle klassen wordt gewerkt met de methode Goed gedaan! Wat daar wordt behandeld, wordt ook op 
andere schoolmomenten gehanteerd. Het programma wordt dus niet geïsoleerd aangeboden. 
Daarnaast is er veel aandacht voor positieve feedback en gespreksvoering.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.

Op onze school hechten wij veel waarde aan de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. Het ervaren 
van veiligheid en welbevinden zijn een voorwaarde om goed tot leren te kunnen komen en ligt dus aan 
de basis van goed onderwijs.

Daarom houden we iedere twee jaar een onderzoek onder onze leerlingen. Hiervoor maken wij gebruik 
van het instrument "werken met kwaliteitskaarten".
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Iedere twee jaar vragen we de leerlingen uit groep 7 en 8 een online vragenlijst in te vullen. Het 
resultaat van deze vragenlijst publiceren we in onze nieuwsbrief en bespreken we deze in het team en 
met de medezeggenschapsraad.

Het resultaat van deze besprekingen kan leiden tot aanpassing van ons beleid. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. J. Posma. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
jiska.posma@openbaaronderwijspresent.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. J. Jongert. 
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Wij waarderen de bijdrage van ouders enorm. Ouders (en grootouders!) die daar interesse in hebben 
assisteren bij de diverse schoolactiviteiten. Dit betreft bijvoorbeeld leesactiviteiten, leerspellen, 
techniek, excursies en creatieve lessen.

De ouderraad is erg actief. Deze groep ouders levert een grote bijdrage aan allerlei activiteiten en 
festiviteiten.

Klachtenregeling

Als ouders een klacht hebben kunnen zij in gesprek met de betreffende persoon. Als dit niet zonder 
hulp lukt (of dit is niet wenselijk), kan de intern begeleider of de directie hierbij aansluiten. 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Iedere periode (van vakantie tot vakantie) 
ontvangen de ouders een INFO. Hierin staat waar de groepen de afgelopen periode aangewerkt 
hebben en wat er de komende periode staat te gebeuren. Overige informatie ontvangen de ouders via 
contact met de leerkracht of d.m.v. een mailbericht.

Wij zien ouders als onze partners in opvoeding en educatie. Ouders kunnen waardevolle informatie 
geven over hun kinderen ten behoeve van het afstemmen van ons onderwijs.

Om dit te realiseren organiseren we regelmatig inloopmiddagen en oudercontactavonden. Ook 
nodigen wij de ouders uit bij gesprekken met externe deskundigen rondom het onderwijs van hun kind 
in het Ondersteuningsteam wanneer er specifieke vragen spelen.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Wij vragen van de ouders een zogenaamde 'vrijwillige ouderbijdrage'. Deze ouderbijdrage hebben wij 
als school hard nodig om naast alle lesactiviteiten ook bijzondere activiteiten te kunnen organiseren en 
financieren. U kunt hierbij denken aan excursies, maar ook aan bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en 
lente-ontbijt en dergelijke.

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.

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

Er is sprake van een schoolverzekering.

12

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen


Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziek melden door de school te bellen en aan te geven waarom hun kind die dag 
niet naar school kan komen. Dit wordt dan verwerkt in ons systeem. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Om verlof aan te vragen kunnen de ouders bij de directie een verlof-formulier halen. Dit vullen zij in. De 
directie keurt goed of af. Een eventueel verlof wordt verwerkt in het systeem. De ouders krijgen het 
verwerkte formulier terug (veelal via de oudste leerling bij ons op school uit dit gezin).
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij streven ernaar ieder kind zich zo goed mogelijk te helpen ontwikkelen. Om te monitoren hoe de 
leerontwikkeling verloopt gebruiken wij methode gebonden toetsen, observaties en leergesprekken 
met kinderen. Daarnaast gebruiken wij ook methode-onafhankelijke toetsen. Op De Tweemaster 
gebruiken wij het CITO-leerlingvolgsysteem.

We stellen ambitieuze doelen voor leerlingen en houden zicht op in hoeverre leerlingen die doelen 
halen. Het onderwijs wordt bijgesteld waar nodig, opdat de leerling steeds instructie krijgt die passend 
is bij het leerniveau en de instructie- en verwerkingsbehoeften.

5.2 Eindtoets

De Tweemaster neemt in groep 8 de NIO toets af. De gegevens van het CITO-leerlingvolgsysteem dat 
door de gehele basisschool wordt gebruikt in combinatie met de NIO toets zorgt voor een 
weloverwogen schooladvies. Dit advies wordt in overleg met de Onderwijs Begeleiding Dienst 
gemaakt.

Wij gebruiken de Route 8-Eindtoets. Het belangrijkste argument hiervoor is dat o.a. tijdsdruk de uitslag 
niet meer kan beïnvloeden. 

De resultaten worden met de leerling en de ouders/ verzorgers besproken.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen

14



Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 19,0%

vmbo-b / vmbo-k 23,8%

vmbo-k 14,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 9,5%

vmbo-(g)t 4,8%

vmbo-(g)t / havo 4,8%

havo 4,8%

havo / vwo 19,0%

In overleg met de ouders en de leerling brengen wij het schooladvies uit. Uit onderstaande cijfers blijkt 
dat de leerlingen volgens het schooladvies geplaatst worden en op dat niveau blijven functioneren.

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 
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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.

Ik kan wat

Ik mag zijn wie ik Ik hoor erbij

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Binnen de Tweemaster hechten wij grote waarde aan een prettige en veilige schoolomgeving.

Mensen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig, van meet af aan uit op sociale binding, kennis en 
vaardigheden. 

In de psychologie wordt dit streven ook wel uitgedrukt in drie psychologische basisbehoeften die ieder 
mens eigen zijn:

De zelfbeschikkingstheorie stelt dat motivatie voortkomt uit drie psychologische basisbehoeften in 
samenhang, namelijk 

behoefte aan relatie (ik hoor er bij)

autonomie (ik mag zijn wie ik ben) 

competentie (ik kan wat).

Motivatie komt tot stand in interactie met de omgeving (Deci & Ryan, 2008). Als mensen gemotiveerd 
zijn tot gedrag vanuit het willen vervullen van behoeften, dan geldt dat ook voor pesten. Pesten is een 
strategie om te voorzien in basisbehoeften waardoor echter de basisbehoeften van anderen 
(slachtoffer, getuigen) worden geschaad.

Pesten is een strategie in een groep om te voorzien in basisbehoeften (autonomie, relatie, 
competentie) waardoor de basisbehoeften van anderen (slachtoffers, getuigen) herhaaldelijk worden 
geschaad. De keuze voor hiervoor ontstaat binnen een groepsdynamiek. Dit levert een opdracht op 
voor leraren, die verder gaat dan het in kaart brengen van de verschillende rollen bij pesten in de klas. 
Het gaat erom samen met leerlingen te zoeken naar alternatieve strategieën om te voorzien in 
basisbehoeften waardoor de basisbehoeften van anderen (slachtoffers, getuigen en anderen in de 
groep) wederzijds worden versterkt. Concreet betekent dat het kennen van leerlingen in hun 
kwaliteiten, die passend benoemen en inzetten om bijdragen van leerlingen aan een positieve en 
veilige klas vanuit zelfgekozen doelen mogelijk te maken (bijvoorbeeld via een programma voor 
sociaal-emotioneel leren

Op De Tweemaster besteden wij hier veel aandacht aan, omdat we een veilige en prettige omgeving 
zien als basisvoorwaarde om goed tot leren te kunnen komen.
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Op De Tweemaster hanteren wij voor sociaal emotionele vorming de methode Goed gedaan! 

Goed gedaan! wordt niet geïsoleerd aangeboden; de aangeboden leerstof wordt tijdens de activiteiten 
ingezet zodat het 'eigen' wordt. Daarnaast willen we voorkomen dat rollen vast gaan zitten en ‘stickers’ 
worden, door leerlingen ruimte te laten en ook opdrachten te geven om te experimenteren met 
strategieën en rollen(bijvoorbeeld via coöperatief leren).

Op onze school zijn we heel bewust bezig met het bekrachtigen van positief gedrag. Dit doen we door 
het benoemen van verwachtingen en van gezien positief gedrag, complimentenbakken (en varianten 
hiervan) . Waar gewenst gebruiken wij voor het expliciet aanleren van gewenst gedrag 
beloningskaarten of een ander beloningssysteem als bijvoorbeeld klassendojo.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Het schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de her-formulering van onze visie en missie. Daarbij 
aansluitend krijgt het team scholing en coaching on the job van een externe partij: de CED groep.

Doelen die wij hierbij hebben zijn gericht op :

een duidelijk herkenbare pedagogische aanpak door de hele school

een heldere doorlopende didactische leerlijn door de hele school

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

De opvang na schooltijd wordt verzorgd door Berend Botje en door Small Steps, inclusief de opvang 
tijdens de vakanties. 
Dit geschiedt los van school. Ouders nemen hiertoe zelf het initiatief.

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 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Dinsdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Woensdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:00

Donderdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Vrijdag 08:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Vrijdag: Groep 1 t/m 4 zijn 's middags vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3 t/m 8 Dinsdag en donderdag

Zwemmen groep 7 en 8 (afwisselend) Maandagmiddag

Groep 7 en 8 hebben een keer per week zwemmen.

18



6.3 Vakantierooster

 Dit schooljaar volgt onze school samen met het Mozaïek Spaans Leger en Pierewiet een scholing, 
gericht op ons toekomstige IKC. 

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

studiedag 28 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

studiedag 07 februari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

studiedag 24 februari 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

studiedag 14 mei 2020

studiedag 22 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Directeur Dinsdag en Woensdag op afspraak

Intern Begeleider Woensdag op afspraak

Wilt u een afspraak maken, dan kunt u per telefoon of email contact met ons opnemen en we plannen 

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Small Steps en Berend Botje, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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een afspraak.

Voor korte vragen zijn wij beschikbaar aan het begin van elke schooldag. We staan dan in de hal van de 
school. (Omdat we beiden part time werken, staan we er alleen op onze werkdagen).
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