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Voorwoord
Voorwoord van het bestuur
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De tijd op de basisschool is de tijd waarin kinderen stappen maken, soms klein en soms enorm, richting
hun eigen toekomst. Het is een tijd waarin ontwikkeling centraal staat. Hun ontwikkeling. Dat gaat
natuurlijk om het opbouwen van kennis en vaardigheden, maar het is ook de tijd waarin grote stappen
worden gezet in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit maakt dat de tijd op een van onze scholen een tijd is om nooit te vergeten.
Binnen OPSPOOR geloven wij dat elk kind een eigen ontwikkelingscurve heeft. Wij gaan daarom altijd
uit van de talenten van onze leerlingen en stimuleren hen actief mee te denken over en mee te doen
aan het ontdekken en onderzoeken van deze talenten. Wij geloven in zelfredzaamheid en in de rol van
kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij geloven erin dat we onze leerlingen moeten voorbereiden op de
toekomst. Zij zijn tenslotte onze TOEKOMSTMAKERS.
Wij proberen onze blik zo ver als mogelijk in de toekomst te werpen. Maar, de toekomst ligt nog open.
Daarom maken we samen met al onze medewerkers die elke dag met gedrevenheid en groot
enthousiasme in onze scholen actief zijn, samen met u en samen met uw kinderen deze toekomst.
Dit doen wij met vertrouwen, vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in alle betrokkenen. Wij
verbinden het heden en de toekomst, verbinden leerlingen en medewerkers, verbinden culturen,
meningen en opvattingen. In alles wat we doen tonen we meesterschap door het zo goed mogelijk te
doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwen, verbinden en meesterschap.
Wij waarderen uw betrokkenheid bij en uw vertrouwen in OPSPOOR en in een van onze scholen. Wij
kijken uit naar de toekomst. Samen met uw kinderen, onze leerlingen, en samen met u.
Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur
Astrid Brugman Lid College van Bestuur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool 't Pierement
Beethovenstraat 62 -64
1447RS Purmerend
 0299460207
 http://www.obs-pierement.nl
 directie.obs-pierement@opspoor.nl
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Schoolbestuur
Stichting OPSPOOR
Aantal scholen: 37
Aantal leerlingen: 7.537
 http://www.opspoor.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Sander Korver

directie.obs-pierement@opspoor.nl

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

178

2021-2022

't Pierement is één van de twee openbare scholen in de wijk Purmer Zuid in Purmerend. Ieder kind, ook
van buiten de Purmer Zuid, is van harte welkom bij ons. Wij zijn een kleinschalige school met een goede
sfeer en een fijne sociale omgang met elkaar.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Thematisch onderzoekend leren

Goede en veilige sfeer

Vreedzame school

Brede ontwikkeling

Integraal kindcentrum

Missie en visie
Op obs 't Pierement zorgen we voor boeiend onderwijs waar kinderen onbezorgd kunnen leren en waar
het maximale uit elk kind wordt gehaald. Door ons thematische aanbod raken kinderen nieuwsgierig,
gaan op onderzoek uit en halen zo meer uit het onderwijs. Ze ontwikkelen (basis)kennis en
vaardigheden die hun van pas komen nu en in hun hele verdere leven. Zo zijn ze goed voorbereid op
hun toekomst.
Op onze Vreedzame School hebben kinderen een stem, voelen zich verantwoordelijk en gaan positief
met elkaar om. Ze gaan met plezier naar school, voelen zich veilig en hebben het naar hun zin.
In het schoolteam van vakbekwame leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel, hebben we
een professionele cultuur en staan we open voor veranderingen. We hebben een luisterend oor, kunnen
feedback geven en ontvangen van ouders, leerlingen en collega's en gaan we op zoek naar oplossingen.
Samen zijn we continu in ontwikkeling.
Samen met onze partner Eigenwijs bieden wij een doorgaande leerlijn van 2-12 jaar. Wij bieden naast
peuteropvang ook buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw en ondersteunen samen de kinderen in
hun brede ontwikkeling.
Iedereen is blij met onze frisse en opgeruimde school en vele mogelijkheden om lekker buiten te spelen
op ons ruime schoolplein.
Onze kernwaarden
Vertrouwen: het beste uit elk kind halen
We begeleiden onze leerlingen in het proces van zelfkennis en het accepteren hoe zij zijn, waardoor het
zelfvertrouwen toeneemt. Wij stimuleren dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en mogelijkheden,
zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling. Ons positieve
schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en welkom voelen, draagt er aan bij dat zij optimaal kunnen
functioneren. Het resultaat is dat kinderen met plezier naar school gaan en deze ervaren als
ontmoetingsplek om te leren en elkaar te ontmoeten.
Wij zien ouders als partner en betrekken hen bij het vinden van oplossingen die het beste passen bij hun
kind. Respect en vertrouwen vormen daarvoor de basis. We vinden het belangrijk wat ouders ons over
hun kind kunnen vertellen en betrekken die informatie bij onze aanpak. Daarbij heeft ieder zijn eigen
rol. De ouders als opvoeders die hun kind het beste en langste kennen. Wij als onderwijsprofessionals
met kennis van en ervaring met diverse methodes gericht op de beste ontwikkeling van kinderen.
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Verbinden: de eigen kracht staat centraal
Wij zijn een Vreedzame School. Met dit programma streven wij naar een schoolklimaat waarin
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. We zijn een democratische
gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve
manier met elkaar omgaat. Leerlingen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door
te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen krijgen diverse taken en
verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Zo leren ze allerlei vaardigheden die ze nodig hebben
als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.
Thema's die aan de orde komen zijn: positieve groepsvorming, het zelf oplossen van conflicten, de
wijze van communiceren, het omgaan met gevoelens, het omgaan met verschillen. Leerlingen uit
groep 7 en 8 worden opgeleid tot mediatoren Zij zijn dan het aanspreekpunt voor andere kinderen die
een probleem hebben en helpen hen bij zoeken naar een oplossing. Komend schooljaar wordt een
leerlingenraad opgezet.
Ouders betrekken wij bij dit proces en wij informeren hen over de onderwerpen die in het kader van De
Vreedzame School worden behandeld.
Meesterschap: zelf op onderzoek uitgaan en antwoorden vinden
Leerlingen doorlopen op onze school een ononderbroken ontwikkelingsproces. Naast de basisvakken
taal, lezen, schrijven en rekenen werken de leerlingen van groep 1 t/m 8 werken ongeveer 6 weken aan
een thema waarin zij zich verder oriënteren op de wereld.
Door het thematisch onderzoekend leren wordt de betrokkenheid van kinderen bij het eigen leren
vergroot en leren ze meer actief. De kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken, te
onderzoeken, analyseren, redeneren, concluderen en plannen. Zo geven we ons onderwijs meer
betekenis en verwerven de leerlingen de benodigde 21e eeuwse vaardigheden.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Wij werken met stamgroepen.
In de groepen 1-2 zitten 4- en 5-jarigen bij elkaar in een stamgroep. De groepen 3 tot en met 8 hebben
een eigen groep met een eigen leerkracht. De groepen 3 tot en met 8 hebben vier dagen in de week een
leerkracht. De vijfde dag werken de leerlingen op een leerplein. Zij worden op het Leerplein door
ondersteunend personeel begeleid.
Wij werken met het Effectieve Directe Instructie model. Dat is een model waarbij de zelfstandigheid
van de leerlingen wordt aangesproken en waarbij de instructie wordt aangeboden op drie niveaus.
Leerlingen die de leerkracht maar kort nodig hebben omdat zij de leerstof al begrijpen, mogen snel aan
het werk. Leerlingen die meer instructie en begeleiding nodig hebben, krijgen dat.
Ons team
Onze leerkrachten zijn gedreven en zetten in op een professionele cultuur. We werken goed samen en
hebben veel respect voor elkaar. Wij willen onszelf graag verder ontwikkelen en leren veel van elkaar.
We willen het goede behouden en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. In een goede, veilige en
open sfeer maken we samen afspraken met elkaar en met leerlingen en ouders. En we houden ons daar
aan!
Ons team is als volgt samengesteld:
•
•

•

•

•

•

Schoolleiding: de directeur van 't Pierement is vijf dagen per week als directeur aanwezig, een dag
in de week staat hij voor de klas.
Leerkrachten: elk kind zit in een vaste groep. Een aantal groepen hebben twee leerkrachten.
Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte
houden van de zaken die spelen in de klas. Leerkrachten vormen samen Leerteams om het
onderwijs te verbeteren.
Leraar ondersteuner/ Onderwijsassistent: ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van de
leerlingen. Dit kan betekenen dat zij kleine groepjes leerlingen extra ondersteuning biedt, maar
het is ook mogelijk dat zij het toezicht houdt over een groep die bezig is met het verwerken van
leerstof, terwijl de leerkracht intensieve aandacht geeft aan kinderen met extra
ondersteuningsbehoefte.
Intern begeleider: draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Coördineert de extra zorg en
begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en
regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen.
Vakleerkrachten: de vakdocent gym verzorgt vanaf groep 3 wekelijks de gymles in Sporthal De
Vaart. De kleuters gymmen met hun eigen juf in de speelzaal. Gespecialiseerde vakleerkrachten
geven muzieklessen in groep vijf. De kinderen leren in dat jaar op een instrument spelen. Op
verzoek van ouders kunnen gastdocenten ontmoetingsonderwijs verzorgen waarin leerlingen
kennis maken met de wereldreligies.
Administratief medewerker: ondersteunt het team in de uitvoering van haar werkzaamheden.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

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
Bij de kleuters staat het spelend en ontdekkend leren voorop. Spelenderwijs doen de kleuters
ervaringen op die noodzakelijk zijn voor hun verdere ontwikkeling. Naast schoolse vaardigheden wordt
ook een beroep gedaan op de algemene ontwikkeling. Wij zorgen voor een stimulerende omgeving en
bieden een beredeneerd onderwijsaanbod. Ieder kind heeft een aandeel in het leerproces. Dit is in of
rond de klas duidelijk zichtbaar.
Periodiek staat een thema centraal waarbij één onderwerp belicht wordt vanuit verschillende
invalshoeken. We sluiten daarbij aan bij de leef- en ervaringswereld van het jonge kind. In de klas
komen de thema’s tot leven; alle kinderen beleven het en werken ermee. Gezamenlijk wordt er invulling
gegeven aan bijvoorbeeld een themahoek. In deze hoeken staan taal en rekenen centraal. Dat versterkt
niet alleen hun betrokkenheid bij het onderwerp en hun motivatie, maar ook het groepsklimaat in het
algemeen. We stellen ouders altijd op de hoogte van het thema en verbinden hen waar mogelijk aan de
activiteiten binnen het thema.
Om de kinderen gericht te kunnen volgen op de verschillende ontwikkelingslijnen maken wij gebruik
van het observatieinstrument KIJK!. De ontwikkelingslijnen die we nauwgezet volgen zijn:
•
•
•
•
•

beginnende geletterdheid
beginnende gecijferdheid
grote motoriek
kleine motoriek
sociaal-emotionele ontwikkeling

Hierbinnen worden de ontwikkelingslijnen weer verder uitgesplitst. In groep twee ontvangen kinderen
tweemaal een rapport waarin deze ontwikkeling van uw kind wordt weergegeven.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vanaf groep 3 komen bij het spel nog veel meer lees- en schrijfactiviteiten. De vaardigheden die ze 's
ochtends hebben geleerd, brengen ze 's middags in praktijk.
Vanaf groep 4 gaan de kinderen langzaam over naar het werken met onderzoeksvragen. In groep 5 t/m
8 gaan ze hier mee verder. Dit doen we themagericht, waarbij de onderwerpen van aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek door elkaar heen lopen. In een thema werken de kinderen aan een
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gezamenlijk eindproduct: bijvoorbeeld een tentoonstelling, een krant, een filmpje, een reisgids, et
cetera.
De leerkrachten gebruiken voor de meeste vakken vaste onderwijsmethodes. Deze methodes zijn
zodanig opgebouwd dat de kerndoelen, zoals die door de Inspectie van het Onderwijs zijn vastgesteld,
worden behaald.

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

2.2

Speellokaal
Leerpleinen
Schooltuinen
Vormingsonderwijs

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bij verlof en/of ziekte van een leerkracht kunnen wij via de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR,
een invaller regelen. Aangezien het aantal invallers op dit moment beperkt is, proberen wij dit altijd
intern op te lossen. Wanneer het niet lukt om de klas over te nemen worden de kinderen verdeeld over
de andere groepen. Indien er meerdere leerkrachten ziek/afwezig zijn of wanneer het niet mogelijk is
om een groep over te nemen, kan er aan ouders/verzorgers gevraagd worden om zelf voor opvang te
zorgen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Stichting Kinderopvang Purmerend.
Peuteropvang Eigenwijs is gevestigd in het schoolgebouw van de school, tegenover de kleutergroepen
en naast groep 3. De peuteropvang is open op alle dagen van de week geopend op de volgende tijden:
Maandag en donderdag: 8.30-14.00 uur en dinsdag, woensdag en vrijdag:8.30-12.30 uur Elke dag is er
plaats voor 15 peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar. Bij Eigenwijs mogen de kinderen veel spelen,
ontdekken en 'kind' zijn. Naast de activiteiten in de peuterspeelzaalgroep is er veel contact met de
kinderen en leerkrachten van de school. Als een kind doorstroomt van Eigenwijs naar 't Pierement vindt
er met toestemming van de ouders een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt
besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door
deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste onderwijsbehoefte sneller
tot stand komen. Door onze goede samenwerking verloopt de overstap naar de basisschool voor het
kind vanzelfsprekend.
Makkelijk doorstromen naar groep 1
Op Eigenwijs wordt gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) Uk & Puk dat de
ontwikkeling van het jonge kind stimuleert door actief spel. Iedere zes weken staat er een thema
centraal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Alle activiteiten in die periode staan dan in
het teken van dat betreffende thema. De activiteiten kunnen verschillen van knutselen of
bewegingspelletjes tot rollenspelen. Leuk en leerzaam voor alle kinderen. De thema's zijn afgestemd
op de thema's in de kleuterklassen van 't Pierement zodat er ook gezamenlijke activiteiten kunnen
plaatsvinden.
Warme overdracht
Als uw kind doorstroomt van Eigenwijs naar ’t Pierement vindt er met toestemming van de ouders een
warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde
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leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van
eventuele problematiek, kan de juiste onderwijsbehoefte sneller tot stand komen.Door onze goede
samenwerking is de overstap naar de basisschool voor uw kind vanzelfsprekend.
Meer informatie over peuteropvang Eigenwijs vindt u op de website van Kinderopvang Purmerend.

2.4

Kwaliteitszorg en 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.

Doelen in het schoolplan
De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste
onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan
alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en
veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te
analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en
toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de
midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte
plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s. Om
de drie jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s.
We leggen verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het Jaarverslag en in
gesprekken met de ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs.

Hoe bereiken we deze doelen?
Alle doelen waar we als school aan werken staan beschreven in het schoolplan. Deze worden vertaald
naar een jaarplan. Het jaarplan is samen met de schoolanalyse de basis van de HGW-cyclus die in het
schooljaar centraal staat voor het team.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend gevolgd. Mede door de afname van de CITO LOVStoetsen krijgen we inzicht in de leervorderingen. Als een kind specifiek onderwijsaanbod behoeft, dan
bieden wij dit aan onder het motto: Zo dichtbij mogelijk en zo vroeg mogelijk. We willen dat een kind bij
ons op de juiste plaats is en toetsen dit aan de volgende criteria:
•
•
•

Een kind moet zich op school prettig voelen en zich ontwikkelen.
De groep moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.
De leerkracht moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.

Uw kind heeft specifieke hulp nodig
Leerlingen met een meer complexe onderwijsbehoefte worden in het Het Ondersteunings Team (OT)
besproken. Het OT komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar op een vast moment. De andere
bijeenkomsten van het OT zijn wanneer de situatie erom vraagt. Wij hechten grote waarde aan de
mening van de ouders. Ouders worden daarom ook uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn
om hun mening te delen en met ons mee te denken. Zitting in het OT hebben: directeur, intern
begeleider, leerkracht van het kind, schoolmaatschappelijk werk, schoolbegeleider en de ouders. In
gezamenlijk overleg wordt besloten welke ondersteuning het kind nodig heeft.
Arrangementen in de basisondersteuning
De school heeft de mogelijkheid uw kind extra begeleiding te bieden onder schooltijd. Deze
begeleiding zal door de leerkracht in nauwe samenwerking met een onderwijsassistent (OA) of
onderwijsondersteuner (OOP) worden uitgevoerd. Dit zogenaamde arrangement wordt bekostigd
vanuit het Samenwerkingsverband Waterland en valt onder de verantwoordelijkheid van de school.
Speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school vallen, zal plaatsing op het sbo
of so aangevraagd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.
Kinderen met een beperking
Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte
geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. 't Pierement wil
graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en
de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen.
Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden.
Uw kind ontwikkelt zich snel en makkelijk?
Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met
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een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van
bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit
betekent dat de leerling minder aandacht besteedt aan het reguliere werk en uitdagender werk krijgt
aangeboden. Indien wij onvoldoende uitdaging kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om een
dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. Een onafhankelijke
toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Op ´t Pierement streven we naar een situatie dat we uit een leerling laten komen wat er in zit. Dat
houdt in dat we de leeromstandigheden en ondersteuningsbehoeften goed in kaart kunnen brengen,
hoge verwachtingen hebben en daarnaar gaan handelen. Dit is een voortdurend proces.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

Samen met de intern begeleider bieden de leerkrachten ondersteuning aan kinderen iets anders nodig
hebben dan de basisstof. Dat kunnen kinderen zijn die sneller door de stof gaan, maar ook kinderen die
langer nodig hebben om de leerdoelen te beheersen.
Extra ondersteuning bieden wij door te werken met onderwijs assistenten. Daarnaast is het ook
mogelijk om specialisten in huis te halen om het team en de leerling te ondersteunen.

Sociaal-emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt regelmatig bijgehouden. Met behulp van
observaties van de leerkracht en soms de intern begeleider monitoren we de ontwikkeling van ieder
kind. De leerkrachten gaan met leerlingen in gesprek en geven de kinderen tips hoe ze kunnen
handelen in een bepaalde situatie. De methode van de Vreedzame School staat daarin centraal.
Wanneer er meer nodig is, kunnen wij met toestemming van ouders specialisten in huis halen die het
team en de leerling verder kunnen helpen.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Logopedist

•

Vakleerkracht gymnastiek

Op dit gebied maken wij veel gebruik van de expertise van externe partijen. De logopedist van de GGD
screent de jongen kinderen periodiek. Uit de screening komen indien van toepassing
handelingsadviezen voor ouders en school.
De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de gymlessen voor onze school. Kinderen met motorische
achterstanden worden gescreend en met de leerkracht en intern begeleider besproken.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

3.2

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wij werken met het pestprotocol van ons schoolbestuur OPSPOOR en voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1.
2.

3.
4.
5.

Pesten, waaronder cyberpesten, moet onderkend worden door alle direct betrokken partijen:
leerlingen (gepeste kinderen, pester(s) en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders.
De school moet proberen pesten te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde
is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen
regels worden vastgesteld.
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen
signaleren en duidelijk stelling nemen.
Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school
beschikken over een directe aanpak.
Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste
resultaat oplevert dan is de inschakeling van de (externe) vertrouwenspersoon nodig. De
vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd
gezag adviseren.

In alle groepen wordt in het kader van De Vreedzame School regelmatig over een onderwerp,
gerelateerd aan het pesten, gesproken en gewerkt. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar,
rollen in een groep, aanpak van conflicten et cetera komen aan de orde en hebben we hierover regels
afgesproken met de leerlingen. Leerkrachten, ondersteuners (en ouders) geven het goede voorbeeld.
Zo hebben we een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen
worden aanvaard en waar conflicten niet uitmonden in ruzie maar worden uitgesproken.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Wij houden regelmatig een digitaal tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen uit groep 5 t/m 8. Dit
instrument geeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen op individueel niveau,
groepsniveau en schoolniveau. Op basis van de uitkomsten zetten we verbeteracties uit.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

van Deventer

L.vandeventer@opspoor.nl

vertrouwenspersoon

van Leeuwe

c.appele.v.leeuwevan@opspoor.nl

vertrouwenspersoon

van Houten

j.vanhouten@opspoor.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Sommige ouders doen dat door mee te
praten en mee te denken over het beleid van de school. Andere ouders kiezen ervoor vooral praktisch
behulpzaam te zijn in de school. Waarvoor een ouder kiest is niet van belang. Het is wel essentieel dat
ouders en school elkaar leren kennen en zich samen inzetten voor de kinderen.
Wij communiceren open en transparant met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). De
dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of
opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek
daarover te voeren.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Informatiebrief aan het begin van het schooljaar. De leerkrachten informeren de ouders over de
werkwijze in de klas en het jaarprogramma. Ook wordt geïnventariseerd voor welke activiteiten
er ondersteuning van de ouders wordt verwacht.
• Wij streven ernaar de gesprekken over de kinderen zoveel mogelijk in aanwezigheid van het kind
te voeren. Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht met iedere ouder in aanwezigheid
van het kind een startgesprek. Naast kennismaken heeft dit gesprek ook als doel om de
wederzijdse verwachtingen en behoeftes vast te stellen. Na afloop van dit gesprek wordt
afgesproken hoe het contact in de rest van het jaar zal verlopen. In de regel is er drie keer per jaar
een voortgangs- of rapportgesprek, waarbij het laatste gesprek facultatief is.
• Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de
ouders.
• Nieuwsbrief eenmaal in de twee weken over de nieuwe ontwikkelingen op school.
• De jaarlijkse schoolgids en jaargids met alle informatie over ons onderwijsaanbod.

Klachtenregeling
Het team van 't Pierement zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan
voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd
waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw
zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school opgelost.
In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een uitgebreide
klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouderhulp

•

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Medezeggenschapsraad (MR)
Hierin hebben naast drie leerkrachten, ook drie ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid
besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten die actief betrokken zijn bij
het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen en hun ouders.
Ouderhulp
Op allerlei manieren kunnen ouders assisteren bij diverse activiteiten op school die anders niet of
nauwelijks georganiseerd zouden kunnen worden. U moet daarbij denken aan hulp bij:
de bibliotheek en lezen
creatieve lessen
de begeleiding tijdens excursies, schoolreisjes en feesten
buitenschoolse sportactiviteiten
de controle op hoofdluis

•
•
•
•
•

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

Extra activiteiten

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De jongere groepen gaan een dag op schoolreis, de hogere groepen gaan op kamp. Tijdens het kamp
worden de kinderen begeleid door onderwijzend en ondersteunend personeel in samenwerking met
ouders.
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De vrijwillige bijdrage is niet verplicht. Kinderen worden niet uitgesloten van extra activiteiten als de
bijdrage niet wordt betaald.

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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelden kan via het beveiligde Ouderportaal dat beschikbaar is voor ouders/verzorgers van wie het
kind is ingeschreven bij onze school of telefonisch voor aanvang van de schooldag tussen 08.00 en
08.20 uur.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlofaanvragen moeten worden gedaan bij de directie. De directie legt dan uit waarvoor er wel of niet
verlof kan worden gegeven.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Vanaf groep 3 worden bij de leerlingen in januari/februari en in mei/juni tussentijdse CITO-toetsen
afgenomen. Het betreft de volgende toetsen: Rekenen & Wiskunde, Begrijpend lezen, Spelling en
Technisch Lezen (Drie Minuten Toets).
Daarnaast wordt ook het AVI-leesniveau van het kind bepaald. De opbrengsten van deze toetsen
worden schoolbreed geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. De resultaten kunnen aanleiding
geven tot aanpassingen in het onderwijsaanbod. Daarnaast worden de individuele opbrengsten met de
kinderen en ouders besproken tijdens de ouder-kindgesprekken. Op grond van de laatste resultaten
wordt het groepsplan voor de komende periode vastgesteld.

5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
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goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Op 't Pierement nemen wij de Centrale Eindtoets af. In 2022 was het eindresultaat 533,8 We zijn
tevreden over het laatst behaalde resultaat en dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg
zijn. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod
hier op aan.

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

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,4%

Openbare Basisschool 't Pierement

95,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
58,2%

Openbare Basisschool 't Pierement

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (49,0%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. In het laatste jaar gaan we geregeld
met ouders in gesprek om het traject naar Voortgezet Onderwijs zo goed mogelijk te begeleiden en

19

daarover te informeren. Eind groep 7 geven wij een voorlopig advies voor de middelbare school die bij
uw kind past. Na de afname van NIO en drempeltoets in november volgt een vervolgadvies. Na de
afname van de CITO toetsen in januari/februari volgt het definitieve schooladvies. Wij geven een
schooladvies die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties
en aanleg en de sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Het schooladvies is leidend bij de
plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We
betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Purmerend heeft een enorme
verscheidenheid aan scholen voor voortgezet onderwijs. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen
te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

3,7%

vmbo-k

33,3%

vmbo-(g)t

14,8%

vmbo-(g)t / havo

11,1%

havo

14,8%

havo / vwo

11,1%

vwo

11,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Veiligheid

Positiviteit

Zelfstandigheid
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Leerlingen hebben behoefte aan en recht op een duidelijke structuur in een warme, begrijpende relatie
met de volwassenen in de school. Sommige kinderen hebben moeite met het aanvaarden van structuur
en met het aangaan van relaties. Van de leerkracht en de ondersteuners vraagt dit pedagogisch
verantwoord handelen; handelen waarbij hoge eisen worden gesteld aan hun professionaliteit. De
school schept een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en waar men respect voor elkaar heeft.
Dit doen we onder andere door de methode De Vreedzame School, gericht op het realiseren van een een
positief groepsklimaat. Alle teamleden kijken vanuit eenzelfde perspectief naar groepsontwikkeling,
hanteren dezelfde begrippen en communiceren open over de sfeer in iedere groep. In positieve
groepen kunnen zowel leerkrachten als leerlingen zich veel beter richten op het leren zelf. Een positieve
groep vormt in die zin de basis van opbrengstgericht werken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind
In de kleutergroepen gebruiken we de methode KIJK!, een observatiesysteem waarmee de totale
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar in kaart gebracht kan worden inclusief de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Goed kijken naar kinderen, gericht observeren, weten hoe kinderen zich ontwikkelen
bepaalt de activiteiten die we aan de groep en het individuele kind aanbieden. Zo krijgen we een beeld
van de totale ontwikkeling van kinderen. Dagelijks wordt er geobserveerd en ieder half jaar leggen we
dat vast in KIJK!. Ouders worden uitgenodigd voor een (rapport)gesprek waarin de bevindingen worden
besproken.
Zitten de leerlingen lekker in hun vel? Zijn ze voldoende gemotiveerd? Is er sprake van pestgedrag in
de groep?
Heel belangrijke vragen waar we met behulp van het instrument Zien naar de leerlingen in de groepen 3
-8 kijken. Het helpt ons een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel
functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep. Met dit handige instrument volgen we de
ontwikkeling. Eventuele problemen signaleren we hiermee zo vroeg mogelijk! Met de digitale
vragenlijsten die leerkracht en leerlingen van groep 5-8 invullen, krijgen we een compleet beeld van de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en signaleren we op leerling- en groepsniveau welke
onderwerpen om extra aandacht vragen. De leerkracht kijkt naar werkhouding, gedrag (aangenaam of
verstorend), emotionele stabiliteit en sociaal gedrag. De leerlingen kijken naar aspecten als
zelfvertrouwen, werkhouding, relatie met de leerkracht en met andere leerlingen. Door de resultaten
van de twee lijsten naast elkaar te leggen krijgen wij een completer beeld van het functioneren van
onze leerlingen. Als blijkt dat kinderen extra aandacht nodig hebben, worden deze tijdens de
groepsbespreking besproken. Voor hen wordt er dan een vervolgtraject, afhankelijk van de
problematiek, uitgestippeld. Betreffende leerlingen worden ook in het ondersteuningsteam besproken.
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6

Schooltijden en opvang

Wij werken met een continurooster. De leerlingen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar
school. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd.
Pauzes en eten/drinken
Bij geschikte weersomstandigheden spelen de groepen 1 en 2 spelen dagelijks buiten. De groepen 3
t/m 8 spelen elke ochtend en elke middag een kwartier buiten. Vlak voor of na de pauze eten de
kinderen in de klas bij voorkeur fruit of groente. Overwegend zoete versnaperingen en chips zijn niet
toegestaan.
De kinderen eten rond het middaguur gezamenlijk in de eigen klas onder toezicht van de
groepsleerkracht. Daarna gaan zij ook onder toezicht van de eigen leerkracht een kwartier
buitenspelen.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:30

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Purmerend, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
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Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Purmerend, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Bso in 't Pierement
Wij bieden in samenwerking met Kinderopvang Purmerend buitenschoolse opvang (bso) aan in ons
schoolgebouw. Ook daar werken zij met thema’s en organiseren ze verschillende activiteiten en
spelletjes rondom het thema dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Zo leren kinderen
nieuwe dingen en mogen ze ook eigen ideeën inbrengen. Na school gaan de kinderen eerst rustig iets
eten en drinken. Daarna zijn de kinderen vrij om in één van de ruimtes mee te doen met een activiteit.
Ze kunnen zelf kiezen waar ze heen gaan, onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. Zo werken
we samen aan de brede ontwikkeling van kinderen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

15 oktober 2022

23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

05 maart 2023

Goede Vrijdag & Pasen

07 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

22 april 2023

07 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli 2023

03 september 2023
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