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Dit is de schoolgids van de Katholieke Basisschool De Twaalfruiter. In deze schoolgids is algemene 
informatie over onze school opgenomen. Onze website en de jaarkalender zijn hier een aanvulling op, 
zodat u alle actuele informatie beschikbaar hebt.
Naast het schooldeel van de schoolgids bestaat er ook een stichtingsdeel van de schoolgids. Deze zijn 
aanvullend op elkaar. U kunt deze vinden op onze website.
De schoolgids geeft een beeld van onze school, de werkwijze en de keuzes die we maken om het 
onderwijs vorm te geven. We geven ons beleid en de protocollen die we hanteren aan, zodat u hiervan 
op de hoogte bent. Ook benutten we de schoolgids om onze resultaten te verantwoorden.
Tot slot informeren we u ook graag over de ontwikkelingen die we nastreven in de school om ons 
onderwijs up to date en kwalitatief goed te hebben en te houden. 

De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar gepubliceerd op de website. 
Naast het management hebben tal van mensen die verbonden zijn aan onze school hun medewerking 
verleend aan de inhoud van deze gids. De schoolgids is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van 
de school. Deze heeft ingestemd met de inhoud hiervan.  

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat de inhoud u voldoende informatie geeft over onze school. 
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de leraar of de directie van de school. 

Mirte van den Berg
Directeur van De Twaalfruiter 

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool de Twaalfruiter
Kweektuinlaan 11
3452SR Vleuten

 0306668052
 http://www.twaalfruiter.nl
 info@rkstr.nl

Schooldirectie

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

De Boomgaarden
Doyennéperenlaan 1
3452EC Vleuten
 030-6668052

Het Balkon
Passiebloemweg 1
3452CZ Vleuten
 030-6668052

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 3.070
 http://www.rkscholenvdmh.nl
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Functie Naam E-mailadres

Directeur Mirte van den Berg mirte.vandenberg@rkstr.nl

schoolleider Marijke Peeters marijke.peeters@rkstr.nl

schoolleider Yolanda de Wit Yolanda.dewit@rkstr.nl

schoolleider Michelle Merk michelle.merk@rkstr.nl

schoolleider vacature

Per locatie zijn er twee schoolleiders. De schoolleiders vormen samen met de directeur het 
management team. De schoolleider is locatie verantwoordelijk voor zaken die het onderwijs en de 
organisatie betreffen. Voor ouders is de schoolleider het eerste aanspreekpunt na de leraar. De leiding 
van de school is in handen van Mirte van den Berg, directeur. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie, 
de algemene en financiële administratie, het onderwijskundig beleid en personeelsbeleid.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

1331

2020-2021

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.

Kenmerken van de school

Kennis en vaardigheden

Hoge verwachtingenProfessionele leraren

Ouders als pedagogisch partner Vrolijke kinderen

1.2 Missie en visie
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Missie en visie

Onze missie:
We leiden kinderen op voor succes in het vervolgonderwijs en zorgen dat ze als stevige wereldburgers 
onze school verlaten. 

• Geloof in de mogelijkheid van iedereen om succes te behalen
• Respect voor onszelf, elkaar en de omgeving
• Eerlijkheid ten opzichte van jezelf en de ander
• Een hoge mate van vertrouwen in elkaar

Onze visie: 
Toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis.

• We garanderen dat alle kinderen effectief leren doordat leraren zich continu professionaliseren 
en datagericht werken, het management goed leiderschap toont, alle ouders op de hoogte zijn 
van de ontwikkeling van hun kind en de ontwikkeling van de school en we samenwerken met 
anderen/externen.

• We zijn continu bezig met vernieuwing en verbetering van het onderwijs. We onderzoeken 
nieuwe inzichten en maken keuzes zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog 
te verliezen.

• We richten ons in ons onderwijs op drie gebieden: de cognitieve ontwikkeling, de persoonlijke 
ontwikkeling (ik) en de ontwikkeling als burger (wij). Uit onderzoek weten we dat kennis bij alle 
drie de gebieden voorwaardelijk is. Met veel kennis kun je nog meer leren en ook vaardigheden 
gaan oefenen.

• Ieder kind ontvangt een goed aanbod en wordt begeleid naar eigen behoefte We streven 
ernaar dat alle kinderen dit aanbod behalen en hebben daarbij hoge verwachtingen van onze 
kinderen. Differentiëren doen we door sommige kinderen meer tijd te geven om iets te leren, 
meer te oefenen en de mogelijkheid om meer/langere tijd daarbij ondersteund te worden (het 
samen te doen met de leraar). Daarnaast dagen we kinderen die de stof beheersen elke les 
voldoende uit.

Effectief onderwijs met High Performing Schools

Het doel van een het High Performing onderwijs dat wij bieden is om iedere dag het maximale uit het 
kind te halen. Dat betekent niet dat eind groep 8 ieder kind naar het gymnasium gaat, maar wel dat we 
er alles aan doen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren en hen te laten schitteren binnen de 
eigen mogelijkheden. 

Wij realiseren dit door:

1. Een heldere en gedeelde visie;
2. Hoge normen en verwachtingen voor alle kinderen;
3. Effectief schoolleiderschap;
4. Hoog niveau van samenwerking en communicatie;
5. Curriculum, instructie en toetsen in samenhang met de leerdoelen;
6. Frequente controle op de kwaliteit van het leren en lesgeven;
7. Gerichte professionele ontwikkeling;
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8. Ondersteunende leeromgeving;
9. Hoge mate van ouder- en maatschappelijke betrokkenheid.

We werken via deze 9 kenmerken toe naar het realiseren van onze visie, het realiseren van goed 
onderwijs voor onze leerlingen. In het schoolambitieplan 2019-2023 hebben we in 15 speerpunten 
uitgewerkt hoe we dit stapsgewijs doen.

Identiteit

Katholiek onderwijs 

De Twaalfruiter is opgericht door het bestuur van de stichting R.K. Basisonderwijs Vleuten, De Meern, 
Haarzuilens. Het bestuur heeft een verantwoordelijkheid naar haar achterban door te zorgen voor 
katholiek onderwijs in bovengenoemd gebied. Voor de Twaalfruiter is dit vertaald naar katholiek 
onderwijs in de wijk Vleuterweide.   

We bieden de kinderen de inhoud van het katholieke geloof aan. 'Kennis is nog geen geloof, maar als er 
geen kennis is, kan men niet geloven in datgene dat men niet kent'. Met het team van onze school 
hebben we als uitgangspunt dat we er naar streven om een bepaalde basis aan te brengen.   

Dus: 

• vieren we de katholieke feesten
• onderhouden we een samenwerking met de parochie
• wordt tijdens de diensten gebeden
• lezen we bijbelverhalen voor
• nemen we in de schoolkalender ook het programma van de parochie op  

We staan open voor ouders die anders denken. Wij zullen ook meewerken om, binnen onze 
mogelijkheden, ruimte te geven voor andere geloofsovertuigingen. We verwachten van 
andersdenkende ouders wél dat zij zich niet openlijk distantiëren van het aanbod waarmee de kinderen 
thuiskomen. Uiteraard hebben zij alle rechten om hun kind een 'ander' verhaal te vertellen. 
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Op De Twaalfruiter kennen wij homogene én heterogene groepen. 

De kleutergroepen zijn meestal heterogeen samengesteld. In de kleutergroepen zitten kinderen van 
groep 1 en kinderen van groep 2 bij elkaar. Kinderen die 4 jaar geworden zijn, kunnen in principe in een 
bestaande kleutergroep worden opgenomen. Zijn deze groepen vol, dan starten we een zogenaamde 
instroomgroep waar alleen 4-jarige kinderen in komen. Aan het einde van het schooljaar worden de 
kinderen van de instroomgroep verdeeld over de bestaande kleutergroepen.  

Vanaf groep 3 zijn de groepen homogeen ingedeeld. Doordat het aantal leerlingen per jaargroep niet 
altijd een indeling in enkele groepen mogelijk maakt, ontstaan er soms combinatiegroepen. Elk 
schooljaar kunnen wij, wanneer het aantal leerlingen per jaargroep de indeling in enkele groepen 
onmogelijk maakt, besluiten om andere heterogene groepen (combinatiegroepen) samen te stellen. 
We kunnen dan bijvoorbeeld kiezen voor een combinatiegroep 5/6.

Aan het eind van elk schooljaar houden wij de groepssamenstelling van iedere groep en ieder leerjaar  
tegen het licht. Er kunnen op dat moment redenen zijn om de groepssamenstelling te wijzigen en tot 
een herverdeling van één of meerdere groepen te komen. De aanleiding is doorgaans van formatieve of 
organisatorische aard maar er kan eveneens sprake zijn van schoolbeleid of een verstoring van het 
evenwicht binnen de groepen. 

Bij de samenstelling van de groepen houden we in elk geval rekening met: 

• evenredige mix tussen jongens en meisjes
• broertjes en zusjes niet bij elkaar in een groep
• goede verdeling van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (extra aandacht voor de 

cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling)  
• vriendjes/vriendinnetjes (geldt alleen bij herverdeling, niet bij instroom van 4-jarigen)

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taal
3 u 40 min 3 u 40 min

rekenen en wiskunde
2 u 30 min 2 u 30 min

Lezen
2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
5 u 20 min 5 u 20 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 

Wereldorientatie
1 u 30 min 1 u 30 min

Schrijven 
1 uur 1 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 7 uur 7 uur 

Sociaal Emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
8 uur 6 u 15 min 4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 15 min 4 u 15 min

Taal
3 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

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

Wereldoriëntatie
45 min 1 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

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

Bewegingsonderwijs
2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

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

Engelse taal
15 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Methodisch schrijven
1 u 30 min 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

Studievaardigheden
30 min 30 min
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Sociaal Emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Gymlokaal

Extra faciliteiten

Verlof personeel

De stichting is aangesloten bij de vervangingspool PiO. Als PiO geen vervanger kan leveren, dan wordt 
er gekeken of er een interne oplossing is voor de vervanging door een andere collega. Als we intern ook 
geen oplossing kunnen vinden dan:

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Het team van De Twaalfruiter bestaat uit ongeveer 100 personeelsleden. Binnen dit team heeft 
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid:

• Leraren: zij dragen zorg voor het onderwijs aan de kinderen. Sommige leraren hebben een 
specifieke taak zoals het geven van de gymles, het coördineren van de ICT en het begeleiden van 
bijvoorbeeld nieuwe collega’s.

• Kwaliteitscoördinatoren: zijn (mede) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het 
opleiden/begeleiden van leraren en de leerlingenzorg.

• Onderwijsassistenten: zij ondersteunen leraren en groepen leerlingen
• Administratief medewerkers: zij doen de administratie van de school en de ondersteuning
• Conciërges: zij zorgen voor onze schoolgebouwen en de praktische zaken om de school 

draaiende te houden.
• Directie: (be-)geleidt en faciliteert de school en het team bij het geven van goed onderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: intensieve samenwerking met de VVE van KMN 
Kind&CO. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met KMN Kind & Co.

Wij vinden een goede overgang van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar onze school erg 
belangrijk. Om dat te realiseren, werken wij samen met deze organisaties binnen de wijk Vleuterweide, 
in het bijzonder met KMN Kind & Co. Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht en er is regelmatig 
contact met elkaar. Zo zorgen wij er voor dat er een doorgaande lijn ontstaat in de ontwikkeling van de 
kinderen.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Effectief onderwijs-High Performing Schools (HPS)

We streven er naar een High Performing school te worden. In de periode 2019-2023 werken we vanuit 
het schoolambitieplan in vier jaar tijd aan 15 speerpunten. 
We geloven er in dat als we zorgen voor optimale omstandigheden en een goede focus dat we het 
beste onderwijs aan alle kinderen kunnen geven. Daarom investeren we in ontwikkelpunten die op 
verschillende niveaus plaatsvinden met als uiteindelijk doel dat de kinderen daar optimaal van 
profiteren.

Onze 15 speerpunten

• Kennisrijk curriculum; We kijken goed naar wat uw kind leert en wat daarin aangescherpt kan 
worden. 

• Didactiek: We oefenen goede manieren van lesgeven en bepalen hoe we ICT daarbij kunnen 
inzetten. 

• Thematisch onderwijs: We bepalen wat we de kinderen kunnen leren in thema’s en hoe we 
burgerschap en persoonsvorming daar een mooie plek in kunnen geven. 

• Effectieve schoolorganisatie: We werken met zij-instromende leraren en verbeteren de 
begeleiding die we ze geven. Daarnaast zetten we onderwijsassistenten en extra leraren in om 
het onderwijs in de klassen te versterken. 

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.

• worden de kinderen van de betreffende groep verdeeld over andere groepen
• en als uiterste optie vragen we u uw kind een dag thuis te houden.
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• Pedagogisch klimaat en veiligheid: We hebben focus op het anti-pestbeleid en storend tot 
grensoverschrijdend gedrag. 

• Partnerschap met ouders: We betrekken ouders bij het leerproces van hun kind en willen de 
samenwerking met ouders optimaliseren. 

• Passend onderwijs: We willen kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen kunnen bieden zodat 
minder kinderen uitvallen en meer kinderen (met hulp) alle leerdoelen van het leerjaar behalen. 
Daarnaast willen we excellente kinderen elke dag voldoende uitdagen.

• Een optimaal leerklimaat: Door onze gebouwen goed in te richten zorgen we voor goede 
(werk)plekken en een optimaal (leer)klimaat voor iedereen. 

• Professionele cultuur: We helpen elkaar ontwikkelen door het geven van feedback.
• Professionalisering: We zijn op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en 

leren. We ontwikkelen onszelf continu zodat we het beste onderwijs aan de kinderen kunnen 
geven. We bouwen in de stichting een Academie waarin we onze (toekomstige) medewerkers 
kunnen opleiden.

• Werving en binding: We streven naar een planmatige werving van medewerkers op basis van 
herkenbaarheid van de stichting en we binden onze medewerkers door de 
medewerkersbetrokkenheid te verhogen.

• De visie: We geven de visie van de school vorm in de klas door er naar te handelen en deze ook 
aan anderen helder uit te leggen.

• De school als Professionele Leergemeenschap: De leraren werken in leerteams dagelijks aan 
onderwijsverbetering en volgen en bespreken de kinderen. 

• De Intern Begeleider ontwikkelt een nieuwe rol als kwaliteitscoördinator waarin het begeleiden 
van leraar en onderwijskwaliteit voor alle kinderen voorop staat. 

• Kwaliteitssysteem: We ontwikkelen ons ingevoerde kwaliteitssysteem door. Zorgen ervoor dat 
het makkelijk toegankelijk is en alles beschrijft wat we afspreken. 

• Verantwoorden omgeving: (Toekomstige) ouders kunnen op de website ‘Vensters PO’ de 
belangrijkste en actuele informatie over- en resultaten van onze school vinden.

In ons schoolambitieplan 2019-2023 en de bijbehorende rubric zijn de 15 speerpunten uitwerkt. Het 
breed MT (leerteamvoorzitters, kwaliteitscoördinatoren en het MT) stuurt gedurende het schooljaar op 
realisatie van de doelstellingen. Op jaarbasis evalueren we samen met het team en maken we 
bijstellingen voor het jaar daarna. Op deze wijze monitoren we de voortgang van de gestelde doelen en 
realiseren we wat we voor ogen hebben.

Ons kwaliteitssysteem zorgt er voor dat we al onze afspraken en ons beleid beschrijven en borgen op 
kwaliteitskaarten die voor iedereen toegankelijk zijn. Op die manier werken we eenduidig in de school 
en worden nieuwe ontwikkelingen beschreven en vastgelegd.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 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.

Wij doen er met extra instructie en begeleiding alles aan om alle kinderen minimaal de gestelde 
kerndoelen aan te leren en maximaal uit te dagen. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en 
helpen ze bij het leren. Wij hebben op school kwaliteitscoördinatoren met specifieke kennis en ook de 
leraren wisselen onderling expertise uit in hun leerteams om alle kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden. Leerteams voeren leerlingbesprekingen en buigen zich gezamenlijk over de juiste 
begeleiding van hun leerlingen.

Vanzelfsprekend hebben wij oog voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het basisaanbod. De 
observaties van de leraar en de informatie uit het leerlingvolgsysteem geven daarvoor de indicaties. 
Aan de hand daarvan krijgt het kind extra instructie, begeleiding en oefenstof aangeboden. De extra 
leerstof kan extra herhaling of juist uitdagende verdiepingsstof zijn.    

Soms vormen het gedrag, het leerproces en/of de leerprestaties aanleiding om extra begeleiding voor 
de leerling in te zetten. Deze extra ondersteuning wordt vastgelegd in een groepsplan of een 
individueel handelingsplan met als doel het kind weer bij de basisaanpak van de groep te krijgen. De 
groepsleraar informeert de ouders hierover, overlegt met ouders en voert het plan in de groep uit. Vaak 
lopen deze plannen kortdurend en haakt de leerling daarna weer aan bij het basisaanbod en de 
basisbegeleiding.

Soms lukt het een kind - na extra interventies en ondersteuning- niet om het basisniveau van de groep 
te halen. Daarbij kunnen cognitieve en/of sociaal emotionele factoren een rol spelen. Het is dan in een 
uiterst geval mogelijk dat wij dan adviseren om het kind een jaar langer in de groep te laten blijven. 
Hiermee verwachten wij te bereiken, dat het kind een stevigere basis krijgt om de basisschool met 
succes af te kunnen maken. Aan de beslissing tot doubleren gaat een gedegen proces vooraf, waarbij 
ouders, leraar en de kwaliteit coördinator betrokken zijn. In voorkomende gevallen volgen wij ons 
protocol doubleren. Het komt ook voor dat wij de afspraak maken dat een kind voor een bepaald 
leergebied met een aangepast programma gaat werken. Een zogenaamd Ontwikkel Perspectief Plan 
(OPP) wordt dan opgesteld. Het uitstroomniveau wordt uitgerekend en haalbare doelen geformuleerd, 
met passende methodieken. Hierover wordt uiteraard met de ouders vanaf het begin uitvoerig 
overlegd.    

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 veranderde ook de verwijzing naar 
het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (SO).  Voor cluster 1 (kinderen 
met een visusprobleem) blijft de aanmeldingsprocedure ongewijzigd (aanmelden gaat via de 
Commissie van Onderzoek van de cluster 1 school. Cluster 2 (kinderen met een taal/spraakprobleem of 
autisme) werkt ook met een Commissie van Onderzoek die lichte, medium en intensieve 
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(begeleidings-)arrangementen gaat toekennen.   

Als de school, na overleg met ouders, tot de conclusie komt dat de basisondersteuning ten aanzien van 
een ondersteuningsvraag van een leerling niet afdoende is, kan de school (na al dan niet verleende 
Advisering en Ondersteuning door het samenwerkingsverband-SWV) besluiten een 
onderwijsondersteuningsarrangement (ARR) aan te vragen. Het aanvragen van een arrangement 
gebeurt bij de toelatingscommissie (TLC) van het SWV middels (delen van) het groeidocument. De 
school is verantwoordelijk voor een adequate onderbouwing van de aanvraag.  De arrangementen 
bestaan alle drie uit een financiële vergoeding vanuit het SWV op basis van de aanvraag door de 
school.  De afzonderlijke arrangementen hebben globaal bezien de volgende kenmerken: de mate van 
toekenning in geld, de duur (eenmalige tot structurele inzet gedurende max. een jaar) en interne en/of 
externe inzet van specialisten. De TLC besluit over de uiteindelijke toekenning van het arrangement. Als 
u meer over dit traject wilt lezen, kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband: 
www.swvutrechtpo.nl.

Passend onderwijsaanbod met begeleiding naar eigen behoefte

Iedereen doet mee met de klassikale instructie en voor kinderen die de stof beheersen wordt er, in de 
klas, verdiepend werk aangeboden met een passende instructie. Differentiëren doen we door sommige 
kinderen meer tijd te geven om iets te leren, meer te oefenen en de mogelijkheid om meer/langere tijd 
daarbij ondersteund te worden (het samen te doen met de leraar). Daarnaast dagen we excellente 
kinderen elke dag voldoende uit. We werken niet met vooraf vastgestelde niveaugroepen. Hierdoor 
kunnen we kinderen per les(doel) extra oefening bieden op niveau. Instructie en begeleiding worden 
afgestemd op de behoefte van ieder kind. Iedereen krijgt de basisinstructie. Daarna differentiëren we 
door samen met de leraar te oefenen of te verdiepen in kleine(re) groepjes. We komen op deze manier 
dagelijks tegemoet aan persoonlijke onderwijsbehoeften.

Het leerlingdossier

Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden in het administratieprogramma ParnasSys. 
In dit dossier worden gegevens opgenomen over het kind, het gezin, gesprekken met ouders, toets- en 
rapportresultaten van de verschillende jaren en evt. bevindingen en resultaten van onderzoeken en 
handelingsplannen. De Cito-resultaten worden ook vastgelegd in dit leerlingvolgsysteem. Wanneer u 
het leerlingdossier van uw kind in wilt zien, vraagt u dat schriftelijk aan bij de kwaliteitscoördinator.

Externe hulp 

Externe hulp onder schooltijd aan kinderen uit alle groepen is in principe niet toegestaan in verband 
met het verlies aan lestijd, tenzij dit overduidelijk nodig is in het belang van de ontwikkeling van het 
kind. Hier kennen we 1 uitzondering op: omdat kinderen uit groep 1/2 nog vroeg in hun ontwikkeling 
staan is logopedie, fysiotherapie en speltherapie voor deze kinderen onder schooltijd toegestaan, mits 
de leraar op de hoogte is van de problematiek en bekend is met de reden waarom de therapie onder 
schooltijd wordt gegeven. De leraar zorgt er voor dat de vorderingen in het leerlingdossier worden 
genoteerd en dat de kwaliteitscoördinator hiervan op de hoogte wordt gebracht.Voor alle andere 
vormen van externe hulp onder schooltijd aan kinderen uit de groep 1/2 geven wij in principe geen 
toestemming.  Indien u van mening bent dat externe hulp onder schooltijd voor uw kind noodzakelijk is, 
verzoeken wij u schriftelijk een aanvraag voor toestemming bij de directie in te dienen. In de aanvraag 
dienen de redenen/argumenten duidelijk te zijn omschreven. De aanvraag wordt door de directeur 
beoordeeld en aan u retour gezonden.
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Het buurtteam

Bij uw buurtteam kunt u terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, 
echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast 
en meer. Het is mogelijk dat de IB-er of leraar u adviseert om contact met het buurtteam op te nemen, 
of dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek samen met het Buurtteam.De gezinswerkers zijn 
(minimaal) Hbo opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en werk 
goed.De ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig. Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen 
kosten verbonden. Ze denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past 
en bieden concrete hulp.Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.Ze zijn actief in de wijk en in de stad 
Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals scholen, JGZ, samenwerkingsverband, leerplicht 
en huisarts.Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als ouder. Als 
er naast de ondersteuning van het buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij aanvullende zorg 
betrekken.BereikbaarheidHet buurtteam is voor enkele uren per week verbonden aan De Twaalfruiter. 
Om een afspraak te plannen kunt u via onderstaande gegevens contact met een gezinswerker 
opnemen. ContactBuurtteam Vleuten (maandag tot vrijdag, 9:00-17:00): 030-7400517 / 
vleuten@buurtteamsutrecht.nl

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Onderwijsassistent 42

Kwaliteitscoördinator 30

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Pesten accepteren we niet. Zodra er sprake lijkt te zijn van pesten (hetzij via eigen observatie, hetzij via 
een kind of ouder gemeld) zullen wij conform het anti-pestprotocol handelen. Dit anti-pestprotocol is 
een middel om de volgende doelstellingen te bereiken: 

• aandacht voor pesten: de leraren signaleren en onderkennen pestgedrag 
• het anti-pestprotocol vormt een plan van aanpak ten aanzien van het voorkomen van 

pestgedrag, het tijdig signaleren van pestgedrag en het aanpakken van pestgedrag. 
Samenwerking tussen ouders en school is een basisvoorwaarde om pestgedrag te voorkomen en 
om te buigen. Het protocol is te vinden op de website van de school, onder het kopje 
“documenten”.

De twee anti-pestcoördinatoren van onze school staan hieronder vermeld. Zij houden het anti-
pestprotocol onder de aandacht van het team en begeleiden betrokkenen bij het uitvoeren van het 
protocol.
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
DUO Onderwijsonderzoek.
Van de uitkomsten maken wij een analyse en schrijven wij een actieplan omdat we de sociale veiligheid 
op school ontzettend belangrijk vinden. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Hajonides- van der Meulen anne-marieke.hajonidesvandermeulen@rkstr.nl

anti-pestcoördinator Elise van Andel elise.vanandel@rkstr.nl

vertrouwenspersoon Maria Janssen maria.janssen@rkstr.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Social Schools
Om de korte lijnen naar ouders te versterken maken wij gebruik van de eigentijdse communicatie-app 
Social Schools. Dit is een app die wij gebruiken om te communiceren met ouders. U kunt daarbij denken 
aan de afwezigheid van de leraar, afmeldingen van bepaalde activiteiten, nieuws over ingelaste 
activiteiten of het plannen van (ouder-)gesprekken.
Ouders downloaden eenmalig een app en ontvangen vervolgens nieuws en berichten van de klas en de 
school. 
Onze jaarkalender vindt u ook in Social Schools. Deze kalender is afgestemd op de activiteiten die 
relevant zijn voor uw kind, naast uiteraard de algemene activiteiten die voor iedereen relevant zijn.

Rapporten en rapportgesprekken
Twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapport. Het eerste rapport krijgt het kind mee in februari/ 
maart en dan vinden ook de rapportgesprekken plaats. Na het ontvangen van het tweede rapport in 
juni vindt het eindgesprek plaats. Tussendoor is er in november/december een voortgangsgesprek over 
de vorderingen van uw kind. Daarnaast is er ook een startgesprek om kennis te maken aan het begin 
van het jaar. Wij vragen alle ouders zich in te schrijven voor deze vier gesprekken zodat we elkaar goed 
op de hoogte kunnen stellen.

De kinderen in groep 7 krijgen naast het rapport, ook een voorlopig advies voor het voortgezet 
onderwijs. In groep 8 ontvangen de kinderen een definitief advies en een eindverslag en geen rapport 
mee. In groep 7 en 8 worden ouders op school uitgenodigd om het voorlopig – of definitief advies en 
het rapport en/of verslag te bespreken met de leraar.

Observaties van de leraar, de resultaten van de methode gebonden toetsen én niet-methode gebonden 
toetsen zijn de basis voor het leerlingrapport en de bespreking met de ouders. Verslaglegging van de 

Oudercontact
De Twaalfruiter streeft naar korte lijnen met ouders/verzorgers. We nodigen ouders uit zich snel te 
melden bij de leraar of schoolleider als er onduidelijkheden zijn.

Als het om de kinderen gaat, is de leraar de eerst aangewezen persoon. Indien het om andere zaken 
gaat of als het contact tussen leraar en ouder niet voor beiden het gewenste resultaat oplevert, is het 
raadzaam om een afspraak te maken met de schoolleider. U kunt de schoolleiders persoonlijk, 
telefonisch of via de mail benaderen.

Wij hechten groot belang aan ouderparticipatie en de rol die ouders gezamenlijk met de school 
vervullen in de ontwikkeling van hun kind. De komende jaren werken we onze visie op ouderparticipatie 
verder uit. Dit zal samenhangen met de ontwikkeling van de communicatie en de samenwerking met 
ouders.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Doelstelling van deze regeling is er voor te zorgen dat klachten van ouders en leerlingen op een goede 
en zorgvuldige wijze worden behandeld.

Als een ouder of leerling een klacht heeft, bespreekt hij of zij die klacht eerst met de leraar/de 
betreffende medewerker. Daartoe wordt een afspraak gemaakt, zodat beide partijen de tijd hebben 
voor een gesprek. In de meeste gevallen zal dit gesprek er toe leiden dat het probleem wordt opgelost 
en goede afspraken voor de toekomst gemaakt worden.
Mocht de ouder of leerling de klacht direct kenbaar maken bij de schoolleiding, dan zal de schoolleiding 
eerst informeren en stimuleren om het gesprek tussen de betrokkenen te voeren alvorens hierin zelf 
een rol te vervullen.

kinderen van groep 1/2 vindt plaats aan de hand van de leerlijnen. Een leerlijn is een uitwerking van de 
algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn gesteld, naar concrete doelen die omschrijven 
wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Kinderen die 4 jaar worden en instromen, worden pas na 3 
maanden geregistreerd in ons volgsysteem. Dit betekent dat alleen de kinderen die voor 1 oktober 
instromen in februari een rapport ontvangen. In juni ontvangen alleen de kinderen die voor 1 maart zijn 
ingestroomd een rapport. In november vindt er een voortgangsgesprek plaats met ouders waarin we de 
ontwikkeling van het kind op dat moment bespreken.

De kinderen in groep 8 krijgen in februari een onderwijskundig rapport met daarbij hun toetsresultaten 
en definitieve advies. Tijdens een gesprek met ouders en kind wordt zowel het onderwijskundige 
rapport als het definitieve advies besproken. Daarna krijgen de ouders, gelijk aan de andere groepen, in 
juni een overzicht van de toetsresultaten. Deze oudergesprekken vinden op facultatieve basis plaats. 
Dit kan op initiatief van de leraar maar ook op initiatief van ouders en/of kind zijn. Aangezien de agenda 
mbt. de procedure POVO (de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs) voor schooljaar 
2022-2023 pas rond de herfstvakantie beschikbaar is, is bovenstaande ten tijde van het schrijven van 
deze schoolgids nog niet bekend.

Start- en eindgesprekken
We maken gebruik van start- en eindgesprekken. De startgesprekken zijn een mooi moment om kennis 
te maken tussen de leraar en de ouder(s) en verwachtingen over en weer uit te spreken. 
In de eindgesprekken stellen we vast welke zaken er worden overgedragen naar de volgende groep. 
Tevens worden ouders en leraren in de gelegenheid gesteld samen terug te kijken op het afgelopen 
schooljaar.

Nieuwsbrieven
Circa 20 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief. De verschijningsdata staan in de schoolkalender. Naast 
actuele informatie staan er stukken in van de diverse werkgroepen, maar ook verslagen van activiteiten 
in de school, de agenda en achtergrondinformatie. De nieuwsbrieven worden per locatie vorm 
gegeven.

De website
De Twaalfruiter heeft een website direct gelinkt aan Social Schools. Op de website kunt u o.a. de 
schoolgids, de meest recente nieuwsbrieven, de schoolkalender en andere achtergrond informatie 
vinden.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• klankbordgroepen
• informatie avonden

Medezeggenschaspraad:
Dit overlegorgaan wordt gevormd door vier ouders en vier leraren. De MR houdt zich bezig met 
beleidsmatige zaken zoals de begroting en de formatie en vergadert minimaal 8 keer per jaar. De 
vergaderingen zijn vrij toegankelijk (graag even vooraf aanmelden via de mail) en de notulen staan op 
de website. U kunt de MR bereiken via mr@rkstr.nl
Naast de MR is er ook een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad ingesteld. De GMR overlegt met 
het bestuur over bovenschoolse zaken.

De Oudervereniging (OV)
De OV is de Oudervereniging van de Twaalfruiter en bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich 
hiervoor vrijwillig inzetten. Zij houden zich niet bezig met inhoudelijke zaken, maar zijn samen met de 
leraren verantwoordelijk voor de organisatie van heel veel activiteiten voor de kind(eren) op school. 
Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen, Pasen, de schoolfotograaf, avondvierdaagse en 
het eindfeest 'de parade'. 

Leiden de gesprekken tussen de betrokkenen niet tot een oplossing, dan zal de schoolleiding hierbij 
aanhaken. Mocht ook dit niet baten dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van de officiële 
klachtenregeling. De contactpersoon heeft daarin een verwijzende rol. Hij/zij zal de ouder naar de juiste 
persoon doorverwijzen. Conform de klachtenregeling mogen ouders altijd direct een klacht indienen bij 
het bestuur of de landelijke klachtencommissie. Op onze website en de website van de stichting zijn de 
actuele gegevens en de regeling te vinden 
De website van de stichting kunt u vinden via www.rkscholenvdmh.nl.
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• Schoolreis

• Sinterklaas

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

• de pleinwachten die het overblijven samen met de leraar begeleiden
• voor groep 8 vragen we een bijdrage voor het kamp en afscheid

We vragen een vrijwillige overblijfbijdrage van 65 euro per kind per jaar. Met het betalen van deze 
bijdrage maakt u het mogelijk dat we pedagogisch geschoolde medewerkers kunnen inhuren die 
samen met de leraren de leerlingen kunnen begeleiden bij het buitenspelen. Bovendien verzorgen de 
pedagogisch medewerkers ook nog voor een gevarieerd spelaanbod tijdens de pauze.

Voor de kinderen uit groep 8 vraagt de school een bijdrage van €80 voor het organiseren van het kamp 
en het afscheid van de basisschool. De ouders van groep 8 betalen minder ouderbijdrage (€13 euro ipv. 
35 euro).

Betaalverzoek
Jaarlijks ontvangt u van de school een betaalverzoek voor de vrijwillige overblijfbijdrage. Daarnaast 
ontvangen de ouders van groep 8 in april/mei het betaalverzoek voor het kamp en afscheid.

Via Wisconnect van Social Schools wordt het betalen gefaciliteerd.

Via onze oudervereniging ontvangen alle ouders een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor leerlingen die gedurende het schooljaar na 1 februari op school komen, geldt een aangepaste 
regeling, gezien de activiteiten die voor 1 februari reeds hebben plaatsgevonden.

We dragen er zorg voor dat alle kinderen altijd deel kunnen nemen aan ons onderwijs- en 
activiteitenprogramma. Het niet betalen van een vrijwillige bijdrage zal daar geen verandering in 
brengen. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

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.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer u uw kind ziek wilt melden, kunt u dit doen via de Social Schools app. De leraar ontvangt deze 
berichten direct, waardoor de leraar altijd op de hoogte is van een ziekmelding.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Indien ouders verlof willen voor hun kind(eren), kan dit aangevraagd worden via de web-app van Social 
Schools. De aanvraag komt binnen bij de directie, zij kennen het verlof toe. De school moet de 
aanvraag kunnen verantwoorden naar de onderwijsinspectie of de leerplicht ambtenaar. De 
Twaalfruiter zal zich aan de regels van de leerplicht houden.
Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. De school is verplicht om van elke leerling de aanwezigheid 
te registreren.

Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek:
Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen:

• Als de school gesloten is of het onderwijs opgeschort is;
• Als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is;
• Als de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken;
• Als de leerling wegens het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of 

levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken;
• Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten 

de zomervakanties met hen op vakantie kan gaan;

Als de leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken.

Vakantieverlof
Extra verlof voor vakantie (-verlenging) is vrijwel onmogelijk. De enige mogelijkheid voor extra verlof 
voor vakantie wordt genoemd in de leerplichtwet artikel 11 onder f

• De directeur van de school kan max. 10 dagen extra verlof verlenen voor de gezinsvakantie buiten 
de reguliere vakanties als het kind gezien de specifieke aard van het beroep van de ouders slechts 
buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan.

• Dit verlof betreft dus maximaal 2 weken per schooljaar en mag geen betrekking hebben op de 
twee eerste lesweken van het schooljaar.

• De directeur kan in dit verband om een (werkgevers) verklaring vragen, waaruit blijkt dat een 
vakantie van twee weken aaneensluitend binnen de reguliere vakantie onmogelijk is.

• Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de oplossing van de roosterproblemen van de 
werkgever.

Gewichtige omstandigheden (art. 11 onder G en art. 14 LWG)
Extra verlof op een andere dan de hierboven genoemde grond, kan worden aangevraagd wegens 
‘gewichtige omstandigheden’. Deze gewichtige omstandigheden verwijzen naar uitzonderlijke 
persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft, zodat hiermee een 
kennelijk onredelijke situatie kan worden voorkomen. Per situatie dient dus door de directeur van de 
school (tot en met de eerste 10 dagen verlof) of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen) te 
worden beoordeeld of een verzoek gehonoreerd kan worden. 
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Om een idee te geven van wat onder gewichtige omstandigheden kan worden volstaan, wordt 
hieronder een aantal omstandigheden opgesomd die zijn vastgelegd door ambtenaren als grond voor 
‘buitengewoon verlof’:
Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dat niet buiten de lesuren 
kangeschieden;

• Bij verhuizing;
• Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
• Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
• Bij bevalling van moeder, voogdes
• Bij 12 ½, 25-, 40-, 50- of 60 jarig ambtsjubileum van bloed of aanverwanten tot en met de vierde 

graad
• Bij calamiteiten

De procedure:

• De ouder/ verzorger geeft uiterlijk twee weken voor de gewenste verlofperiode het 
verlofformulier.

• De schoolleider praat indien nodig met de aanvrager over dit verzoek
• De directeur neemt een beslissing ten aanzien van het uiteindelijke verzoek
• De schoolleider/directeur deelt de aanvrager het besluit schriftelijk mee

Bij afwijzing:
De afwijzing wordt de aanvrager schriftelijk kenbaar gemaakt. De redenen van de afwijzing worden 
vermeld. De aanvrager wordt gewezen op de mogelijkheid schriftelijk bezwaar te maken tegen de 
beslissing met daarbij steekhoudende argumenten.

Als de aanvrager bezwaar aantekent 

• Wordt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk bevestigd.
• Wordt de aanvrager de mogelijkheid geboden het bezwaar nader toe te lichten; de aanvrager 

wordt gehoord.
• Van dit horen wordt een verslag gemaakt. De door de aanvrager en de directeur genoemde 

argumenten worden daarbij vastgelegd.
• De directeur beslist binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Hij deelt het besluit 

schriftelijk mee aan de aanvrager, onder vermelding van de redenen.
• Wanneer de directeur ook in tweede instantie het verzoek heeft afgewezen, kan de aanvrager 

daartegen in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Utrecht. 
Adresgegevens zijn op te vragen bij de administratie.

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze 
basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale 
manier.  Voor meer informatie kunt u terecht op: www.naardebasisschool.utrecht.nl

4.4 Toelatingsbeleid

20

https://www.naardebasisschool.utrecht.nl/


Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de manier 
van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen 
worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een 
school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk 
kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de 
school van hun keuze te komen. 

Aanmelden
In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier 
op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle 
kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal 
maakt dus niet uit.

Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de 
kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school 
gaat. De regels voor voorrang vindt u op de website www.naardebassischool.utrecht.nl.
Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het 
nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats 
gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e 
of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het 
stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt 
binnen de opgegeven termijn.

Toelaten en inschrijven
Als u de plaats voor uw kind bevestigt, vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we 
verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het 
kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 
weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra 
ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk 
is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.

Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van het kind wordt u op school uitgenodigd voor een 
intakegesprek. Tijdens dit gesprek willen we graag informatie over de ontwikkeling van uw kind. Deze 
informatie helpt ons om samen een goede start te maken. Natuurlijk kunt u tijdens dit gesprek al uw 
vragen stellen. Tevens zullen we dan wenafspraken maken.

Is uw kind al ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven?
Dan kunt u zich restreeks tot ons wenden. We zullen dan samen bekijken of we plek hebben voor uw 
kind en of we aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen. We zullen daarbij, na uw toestemming, altijd 
contact leggen met de huidige school.

Open ochtendenOm nieuwe ouders de gelegenheid te geven een eerste indruk van onze school te 
krijgen organiseren wij open ochtenden. Dan kunt u een kijkje nemen in de school en in de klassen om 
zo de sfeer te proeven. Op onze website vindt u de data. Tijdens deze ochtend krijgt u algemene 
informatie over de school. Aansluitend geven we een rondleiding door de school en is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen.U geeft zich van te voren digitaal op. Uw kind is ook van harte welkom. Heeft 
u uw kind nog niet ingeschreven en wilt u alvast informatie? Neem dan gerust contact met ons op. 
Naast onze reguliere open ochtenden organiseren we ook open ochtenden met als voertaal Engels. 
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4.5 Overige informatie

PrivacyIn het kader van de privacy houden we ons aan het informatiebeveiligings en privacy-protocol 
(AVG).
U kunt dit protocol vinden op de website van de stichting.
Jaarlijks attenderen we u op de schriftelijk toestemming om gegevens van uw kind te delen met 
anderen. Dit geeft u digitaal aan in Social Schools en kunt u wijzigen wanneer u wilt. Denk dan 
bijvoorbeeld aan het plaatsen van foto's in de nieuwsbrief of het delen van NAW gegevens.

Gezond eten / traktatie
Hoewel we ouders niet kunnen of willen verplichten, hopen we dat zij, bij het bedenken van een 
traktatie bij de verjaardag van hun kind(eren), aan gezond eten willen denken. Ook bij het meegeven 
van het “tien -uurtje” verzoeken wij ouders om iets gezonds te eten en te drinken mee te geven. Op 
maandag en woensdag is het bij ons altijd fruitdag. Dit bekent dat we verwachten dat alle leerlingen die 
dag fruit of groente mee naar school nemen. Mocht uw kind daarnaast nog behoefte hebben aan iets 
anders, dan zouden we graag zien dat dit een gezonde boterham is. Wij zullen (ouders van) leerlingen 
die geen groente of fruit mee hebben op maandag en woensdag daarop aanspreken.

Gymkleding
Vanwege de veiligheid en vanuit hygiënisch oogpunt vinden we het belangrijk dat er gymkleding 
gedragen wordt: stevige gymschoenen met gymbroek en shirt. Wanneer leerlingen hun gymkleding 
niet bij zich hebben, kunnen ze niet deelnemen aan de gymles. Bij de eerste keer vergeten, word je als 
‘hulpje’ ingezet bij de gymles. Bijvoorbeeld als scheidsrechter bij een spel. Bij het de tweede keer 
vergeten van de gymkleding gaat de leerling aan het werk in de parallelklas en zullen ouders benaderd 
worden. De leerlingen van groep 1 en 2 sporten in hun onderbroek met gymschoenen die altijd in de 
klas aanwezig zijn.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Het systematisch volgen van de ontwikkeling van kinderen 
Groep 1/2
In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de leerlijnen Jonge 
Kind die we invullen in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Allereerst kijken we naar de basisgegevens 
welbevinden en betrokkenheid. Welbevinden en betrokkenheid zijn immers belangrijke voorwaarden 
voor een optimale ontwikkeling. We observeren of een kind nieuwsgierig, leergierig en ondernemend is 
en of het voldoende zelfvertrouwen heeft. Ook kijken we of het geconcentreerd, geboeid en vol 
overgave met iets bezig kan zijn en ten volle zijn mogelijkheden aanspreekt. Vervolgens kijken we naar 
verschillende ontwikkelingsaspecten als spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, zintuiglijke en 
auditieve waarneming, taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie in ruimte en tijd. Op basis van deze 
informatie kunnen we zien hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van datgene wat wij aanleren en 
ten opzichte van leeftijdsgenoten. Aan de hand van deze gegevens stemmen we de begeleiding en 
instructie in de klas af op de behoefte van groepen kinderen.  We toetsen de kinderen in groep 2 
mondeling op het gebied van fonemisch bewustzijn (lettertoets, analyse en synthesetoets). Kinderen 
die dit nog niet beheersen, worden extra begeleid en toetsen we nogmaals in april. De toetsen geven 
ons – naast de observaties in de klas – een beeld van de ontwikkeling van de kinderen.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 worden de ontwikkelingen van alle kinderen gevolgd met twee soorten toetsen:

1. Methode gebonden toetsen: dit zijn de toetsen die in de lesmethodes zelf zijn opgenomen.
2. Niet methode gebonden toetsen: dit zijn de Cito-toetsen. De Cito-toetsen rekenen, 

woordenschat, technisch lezen en spelling nemen wij twee keer per jaar af. De Cito-toets 
begrijpend lezen nemen we alleen in groep 4-7 twee keer per jaar af.

In groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig schooladvies. In groep 8 geven de leraren het definitieve 
schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs wat gebaseerd is op de Cito toetsen die de kinderen in 
groep 6, 7 en 8 gemaakt hebben en de kindkenmerken.
De Cito-eindtoets in groep 8 wordt in april gemaakt. De uitslag van de eindtoets is niet meer bepalend 
voor het type vervolgonderwijs maar er kan wel een bijstelling plaatsvinden van het schooladvies 
wanneer de uitslag hoger is dan het eerdere gegeven advies. Overigens wordt het definitieve 
schooladvies niet alleen bepaald door de resultaten op de Cito toetsen maar kijken we ook naar 
kindkenmerken en methode gebonden toetsen. Daarnaast geeft de Cito-eindtoets ons een indicatie 
van het onderwijs dat de leerlingen op De Twaalfruiter hebben genoten.
Aangezien de agenda mbt. de procedure POVO (de overgang van basisschool naar voortgezet 
onderwijs) voor schooljaar 2021-2022 pas rond de herfstvakantie beschikbaar is, is deze planning nog 
niet bekend.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

In de tabel ziet u de resultaten van onze school, gebaseerd op de CITO eindtoets in groep 8, over de 
afgelopen jaren. U ziet dat we de afgelopen jaren op of boven de vergelijkingsgroep hebben gescoord. 

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

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

5.3 Schooladviezen

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Om de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen zetten, is er een 
uitgebreid begeleidingstraject voor de ouders en kinderen van groep 8. Het traject dat leidt tot een 
goede verwijzing, start eigenlijk al in groep 6.

Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs voor leerlingen van groep 8 komt tot stand in 
samenspraak met de leraar die de leerling in groep 7 had, de leraar die de leerling in groep 8 heeft en de 
kwaliteitscoördinator. Op De Twaalfruiter krijgen de kinderen halverwege groep 7 het voorlopig 
schooladvies. Het definitieve schooladvies volgt halverwege groep 8. Om tot een goed advies te komen 
wordt gekeken naar werkhouding, motivatie, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de 
leerling, en naar de tot dan toe behaalde leerresultaten. Daarbij zijn de resultaten van ons Cito 
leerlingvolgsysteem belangrijk. Voor de vier hoofdvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling 
en rekenen) wordt gekeken naar de resultaten die vanaf groep 6 behaald zijn. Uiteraard wordt er in 
goed overleg met ouders en kinderen het schooladvies voorbereid en besproken. De ouders van 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 3,5%

vmbo-k 7,6%

vmbo-(g)t 27,9%

havo 28,5%

vwo 32,0%

onbekend 0,6%

kinderen in groep 7 en 8 krijgen algemene informatie over het voortgezet onderwijs tijdens een speciale 
informatieavond.

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.

Verantwoordelijkheid

VeiligheidRespect 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Binnen de Twaalfruiter is een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat een voorwaarde om tot effectief 
onderwijs te komen. Vanuit de wetenschap is bekend dat, als leerlingen zich veilig voelen in een 
omgeving, ze sneller en beter in staat zijn kennis tot zich te nemen. Om ruimte te creëren voor 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs zetten we in op een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat waarin 
kinderen door leraren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Op de 
school heerst er een klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin wangedrag en pesten niet wordt 
getolereerd. De leraren kennen effectieve pedagogische strategieën en dienen als rolmodel voor 
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gedrag. Zij zijn eenduidig in hun aanpak voor belonen, corrigeren en straffen. Door het "modelen" van 
gedrag worden leerlingen een professionele schoolhouding aangeleerd. Om te komen tot een goed 
schoolklimaat waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zorgen we voor een goed 
pedagogisch klimaat en voor een veilige omgeving voor leerlingen door ons veiligheidsbeleid (zie 
kwaliteitskaart Veiligheid). Op de scholen is een positief pedagogisch klimaat met een duidelijk 
normatief kader dat alle leerlingen en medewerkers hanteren en uitdragen.

Conform de wettelijke verplichtingen neemt de school de veiligheidsmonitor af en zet 
tevredenheidspeilingen (onder ouders en leerlingen) uit. De uitkomsten van deze metingen geven 
inzicht in het pedagogisch klimaat dat heerst op de school. N.a.v. de opbrengst zal er, als nodig, 
planmatig gewerkt worden aan klimaatsverbetering. Daarnaast werkt de school preventief aan het 
vormgeven van een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat.

Vanuit de sociale opbrengsten is de werkgroep in het afgelopen jaar druk bezig geweest met de 
doorontwikkeling van de aanpak op het pedagogisch klimaat waarin alle samenwerkende partijen 
betrokken kunnen worden.

De basis voor een goed pedagogisch klimaat is ten slotte een fijne samenwerking tussen school, ouders 
en kind. We begeleiden de kinderen op een eenduidige wijze vanaf de start van hun schoolloopbaan. Er 
is bij leraren en kinderen aandacht voor:

• Klimaat en rust
• Fases van groepsvorming
• Realiseren van regelmaat en structuur
• Open lokalen waar zicht op is door ramen
• Normen, waarden en gedrag
• Verantwoordelijkheid nemen en geven
• Verantwoordelijkheid nemen t.a.v. de omgeving binnen en buiten de school
• Wij richten in ons aanbod oefensituaties in om leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van 

sociale en maatschappelijke competenties
• Jaarlijks afnemen van ouder-, docent DUO tevredenheidsenquêtes. Afnemen van de DUO 

tevredenheidsonderzoek voor kinderen met een meting van de sociale veiligheid vanaf groep 6 
t/m 8. 

We werken met schoolgewoontes waar iedereen zich in de school aan houdt. Deze zes gewoontes zijn 
uitgeschreven onder de volgende waarden: Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Aan iedere 
waarde zijn twee gewoontes gekoppeld. 

Respect

• Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
• We zeggen stop en de ander houdt op. 
• Ons gedrag en stemgeluid past bij de activiteit die we doen.

Veiligheid

• Veiligheid is belangrijk voor jou en mij, afspraken maken hoort daar bij.
• We lopen rechts en achter elkaar in de gangen en op de trap.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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• We geven elkaar de ruimte, zowel in een gesprek als fysiek. 

Verantwoordelijkheid

• Door goed voor elkaar en spullen te zorgen, zijn we weer klaar voor morgen. 
• We lossen het zelf op en anders vragen we om hulp. 
• We gebruiken spullen waarvoor ze zijn en leggen ze weer netjes terug. 

Het doel is behaald als:

1. Leraren in staat zijn om leerlingen te voorzien in hun psychologische basisbehoeften relatie, 
competentie en autonomie. Dit wordt gemeten d.m.v. het tevredenheidsonderzoek van DUO.

2. Er op de school heldere en eenduidige gedragsregels zijn die door iedereen worden aangeleerd, 
nageleefd en gehandhaafd en de doorgaande lijn in de school eenduidig is: de schoolgewoontes.

3. Ongewenst gedrag in de school door leraren wordt gesignaleerd en hierop wordt geacteerd. 
Wanneer nodig wordt dit ingebracht binnen het leerteam en besproken met collega’s, 
kwaliteitscoördinatoren of de schoolleiding.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind en Co, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en KMN 
Kind&CO, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

Onderstaand leest u meer informatie over onze schooltijen, vrije dagen en de opvang. 
Wij werken als school met een continurooster. Dit betekent dat uw kind tijdens de grote pauze op 
school is en buiten speelt onder begeleiding van leraren en pedagogisch medewerkers.

6.1 Schooltijden

Wij hanteren het vier-gelijke-dagen model met continurooster. Op woensdagmiddag zijn we vrij en de 
andere dagen eten we tussen de middag op school.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:15 - 12:15  - 12:15  - 

Donderdag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Maandag: groep 8 start om 8:10 uur
Dinsdag: groep 8 start om 8:10 uur
Woensdag: groep 8 start om 8:10 uur
Donderdag: groep 8 start om 8:10 uur
Vrijdag: groep 8 start om 8:10 uur
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6.3 Vakantierooster

3 extra lesvrije dagen
In schooljaar 2021-2022 zijn er naast de vakanties nog 3 lesvrije dagen (studiedagen voor het team). U 
kunt deze vinden op onze website en in de jaarkalender in Social Schools.

start en pauze
Om 8:05 uur mag u uw kind op school brengen. Vervolgens start 5 a 10 minuten later de les. Op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de leerlingen 30 minuten grote pauze waarij ze 
buitenspelen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers en leraren. Voor of na die tijd eten de 
leerlingen 15 minuten tijdens het voorlezen.

groep 8
De groepen 8 starten 5 minuten eerder en hebben 2 minuten korter pauze. Gezien we per augustus 
2018 overgestapt zijn naar nieuwe schooltijden is dit noodzakelijk om deze groepen te voorzien in 

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Pasen 15 april 2022 18 april 2022

Koningsdag 27 april 2022

Meivakantie 30 april 2022 15 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 06 juni 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind & Co, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De Twaalfruiter werkt sinds enkele jaren intensief 
samen met KMN Kind&CO. Zij verzorgen de voorschoolse opvang en de BSO in de school. We werken 
intensief als partners samen. Dit betekent dat we dezelfde gewoontes (regels) hanteren in het 
schoolgebouw, wat het eenduidig maakt voor de kinderen. Ook maken we gebruik van elkaars 
medewerkers. De onderwijsassistenten werken onder schooltijd in de school en na schooltijd in de BSO. 
Veel bekende gezichten dus die het mogelijk maken om 1 doorgaande lijn te werken. Ook onze 
gymdocenten werken zowel bij de school als bij de opvang. Ook ondersteunt Kind&CO ons tijdens de 
pleinwacht.
Daarnaast werken we aan een aansluitend aanbod en maken we de ontwikkeling door richting een 
integraal kindcentrum (IKC) waar onderwijs en opvang nauw samenwerken en een aanbod bieden van 0
 tot 12 jaar, zowel onder als na schooltijd.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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voldoende onderwijstijd. Deze groepen zullen tot eind groep 8 zeven minuten lestijd per dag meer 
krijgen dan de rest van de school.

Groep 8 heeft tot en met de laatste schooldag een inhoudelijk programma. De laatste weken richten 
zich op de voorbereiding van het VO.

Verantwoording onderwijstijd
Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

• de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur
• de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur
• over 8 schooljaren minimaal 7.520 uur

In schooljaar 2021-2022 is onze onderwijs tijd op De Twaalfruiter als volgt:

groep 1 t/m.7: 961 uur

groep 8: 984,33 uur

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)

Basisschool de Twaalfruiter ma-vr 8:00-16:30 uur
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