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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van de Banier.

Voorwoord
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Contactgegevens

Katholiek/christelijke basisschool de Banier
De Blokken 16
7894CL Zwartemeer

 0591313193
 https://www.rkbsdebanier.nl/
 debanier@primenius.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Mevr. E. Vos ellen.vos@primenius.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Primenius
Aantal scholen: 34
Aantal leerlingen: 4.761
 http://www.primenius.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband 22-02.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

127

2021-2022

Door de fusie in 2019 is het leerlingenaantal gestegen. De verwachting is dat het leerlingenaantal de 
komende jaren zal dalen naar 115 en vervolgens zal stabiliseren. 

Kenmerken van de school

Katholiek/Christelijk

OntwikkelingEigentijds onderwijs

Samenwerken Vertrouwen

Missie en visie

Missie en visie van de Banier

“ Leren is reizen naar je toekomst” 

Wij zijn een Katholiek/Christelijke school, waarin zowel kinderen als volwassenen onderwijs 
ontwikkelen met passie, levend in de wereld van vandaag en inspelend op de samenleving van de 
toekomst. We creëren voor iedereen een veilige omgeving, waarin mensen elkaar respectvol 
ontmoeten, elkaar in hun waarde laten en vertrouwen hebben in elkaar.

Visie 

De Banier heeft een visie die is omschreven ineen vijftal kernwaarden. Hiermee omschrijven wij waar de 
horizon van de Banier ligt. Wat we willen bereiken en waar we samen naar toe willen reizen.  

*  Resultaatgericht

* Eigenaarschap van kinderen en leerkrachten

1.2 Missie en visie
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* Veiligheid en vertrouwen

* Partnerschap

*  Ontwikkeling                                                                                                         

Identiteit

De Banier is sinds 2019 een fusieschool van de Katholieke en de Christelijke basisschool uit 
Zwartemeer.

Ieder mens is een kind van God en daarmee uniek met mogelijkheden en talenten. Ieder mens heeft 
een eigen levensbeschouwing. Hier wordt vanuit vertrouwen en positief denken, aandacht aan 
gegeven. Iedere dag wordt er in de groepen invulling aan onze identiteit gegeven vanuit de manier hoe 
we met elkaar omgaan en door het delen van (bijbel)verhalen. De leerkrachten gebruiken de methodes 
Trefwoord en De Vreedzame School als richtlijn voor het invullen van onderwijs rondom onze 
identiteit. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

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

Kinderen in de kleuterleeftijd ontwikkelen zich vooral via spel. De vakken worden in samenhang 
aangeboden via een bepaald thema welke aansluiten bij de seizoenen, feesten of onderwerpen waar 
kinderen zich betrokken bij voelen. 

Wij maken gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel Bosos. Door de kinderen goed in beeld te hebben 
zijn we in staat om een aanbod te geven waarin de taalontwikkeling een grote rol heeft. Er is een breed 
aanbod in ontwikkelingsmateriaal met daarnaast voldoende bronnen zoals Met Sprongen Vooruit, 
Schatkist en 1-2-3 zing.

De groepen 1 en 2 gaan per week 23,5 uren naar school.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
6 u 30 min 6 u 30 min 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

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

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

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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In de leerjaren 3 en 4 is meer tijd weggezet voor lezen, vanaf groep 5 ziet u dit terug bij 
Wereldoriëntatie. Bij beide hoort de koppeling van thematisch onderwijs. Binnen de thema's wordt ook 
aandacht besteed aan het goed kunnen begrijpen van teksten, het werken met informatieve boeken, 
onderwijs in Wetenschap en Techniek, in Toekomstkunde en in Ondernemerschap. 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

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

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

muziekonderwijs 
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Mediatheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Handvaardigheidslokaal

Extra faciliteiten

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Bij verlof maken we gebruik van de diensten van Slim personeelsbemiddeling of we lossen dit intern op.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

In het schooljaar 2022-2023 werken er op de Banier 17 personen in dienstverband. Dit zijn leerkrachten, 
een onderwijsassistent, een conciërge, peuterleidsters een intern begeleider en een directeur. 

Naast deze mensen zijn er veel stagiaires in de school. Dit zijn studenten van de opleidingen; Pabo, 
onderwijsassistent en zorg en welzijn. 

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

De voorschool biedt 16 uur per week aan. Deze uren zijn verdeeld over 3 dagen:

dinsdag 8:15 tot 14:15

woensdag 8:15 tot 12:15

donderdag 8:15 tot 14:15

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Identiteit

In 2023:
-ervaren ouders ons als een organisatie waar aandacht is voor de mens als geheel; 
-is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in de brede vorming in het onderwijs en de 
opvang; 
-is de aandacht voor identiteit zichtbaar in de portfolio’s van onze medewerkers; 
-is in het onderwijs en in de opvang aantoonbaar aandacht voor duurzaamheid, zowel voor de mens als 
voor onze aarde.

Ontwikkeling

In 2023: 
-bieden alle scholen gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de notitie 
‘Gepersonaliseerd Leren’); 
-is er onder andere in samenwerking met het VO voor alle kinderen een doorgaande ontwikkellijn voor 
0 tot 18 jaar; 
-worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem 
met een goed beoordeeld.

Organisatie

In 2023: 
-is de organisatie zodanig ingericht dat deze aansluit bij onze gepersonaliseerde visie op onderwijs en 
opvang; 
-zijn we een zichtbaar aantrekkelijke werkgever, waardoor we altijd voldoende mensen in dienst 
hebben; 
-zetten we de expertise van onze medewerkers breed en duurzaam in; 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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-werken we met een diversiteit aan vakdocenten en specialisten; 
-ervaren de medewerkers professionele ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen 
ontwikkeling gepresenteerd in een portfolio; 
-bieden we medewerkers een passend begeleidingstraject aan en opleidingsmogelijkheden.

Omgeving

In 2023: 
-zijn onze openingstijden vraaggestuurd; 
-is ons leerlingaantal minimaal gelijk gebleven; 
-hebben onze locaties een maatwerk KC (KindCentrum) afhankelijk van behoefte en praktische 
haalbaarheid; 
-hebben we samenwerkingspartners in onze regio en (ver) daar buiten; 
-is de ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar.

Terugblik op het schooljaar 2021-2022

Doelen die passen bij het positieve klimaat op de Banier zijn borgingsdoelen geweest. De aandacht ligt 
op het didactisch handelen en het aanbod. Deze onderdelen waren terug te vinden in de 4 
ontwikkellijnen:

*Wij werken met een kindportfolio om het leren zichtbaar te maken voor kind, leerkracht en ouder. Het 
kind krijgt meer regie over zijn eigen ontwikkeling door in beeld te brengen waar hij/zij trots op is en/of 
heeft geleerd. De ouder en leerkracht kunnen hierop reageren en samen kunnen er nieuwe doelen 
worden gesteld. In het portfolio gaat het om de brede ontwikkeling van het kind.
We hebben drie keer per jaar een kindbrief en een kindverslag in de portfolio's van de kinderen geplaatst. 
Twee keer is de CITO score waarbij de groei van het kind zichtbaar is gemaakt gedeeld in het portfolio. De 
ontwikkelgesprekken zijn gevoerd tussen ouder/kind en leerkracht, maar nog niet voldoende met het 
portfolio als uitgangspunt. 

* Wij bieden gepersonaliseerd rekenonderwijs aan met behulp van Pluspunt 4 en Met Sprongen 
Vooruit. Dit houdt voor de kinderen op de Banier in dat ze een hoog aanbod krijgen, verschillende 
vormen van verwerking waar kinderen zelf een stem in hebben en we de 1F en 1S percentages behalen 
zoals ze gesteld zijn in de referentieniveaus.
We behalen in de middenbouw de prestaties die we willen halen. In de bovenbouw is dit nog niet het geval. 
De leerkrachten hebben veel houvast aan de methode en zetten hier Met Sprongen Vooruit bij in. De 
leerkrachten geven aan dat het aanbod duidelijkheid geeft en hoger is dan voorgaande jaren. 

* Wij bieden een gepersonaliseerd Taal/Lees aanbod vanuit thematisch onderwijs. Binnen dit 
onderwijs, waarin de te behalen doelen duidelijk zijn, bieden we taal en lezen aan in thema's waarin 
veel aandacht is voor het uitbreiden van de woordenschat, burgerschapsvorming en wereldoriëntatie.
Het thematisch onderwijs is opgestart, maar moet nog diepgang krijgen. Op het gebied van taaldoelen, 
burgerschapsvorming en wereldoriëntatie is er meer duidelijkheid gekomen voor de leerkrachten en zijn de 
eerste positieve resultaten zichtbaar; waaronder een verhoogde betrokkenheid van de leerlingen.  

* Aandacht voor de fijne motoriek vanuit het schrijfonderwijs en Wetenschap en Techniek. Er is geen 
belemmering in de dagelijkse vaardigheden en in het schrijven van de kinderen op de Banier. Het 
aanbod in Wetenschap en Techniek heeft als bijvangst dat de motoriek van kinderen in ontwikkeling is. 
Op het gebied van motoriek bij het jonge kind hebben de leerkrachten van de onderbouw en de leidsters van 
de voorschool een cursus Nijntje beweegdiploma gevolgd. Dit geeft diepgang op het bewegingsaanbod. In 
de midden en bovenbouw is het aanbod in schrijfonderwijs verbeterd wat heeft opgeleverd dat 100% met 
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een leesbaar handschrift de basisschool verlaat. 
Met behulp van Groow; een methode dat inzicht geeft in het ontwikkelproces rond wetenschap en techniek 
vraagstukken; krijgen kinderen en leerkrachten meer inzicht in het proces. Deze manier van werken heeft 
een positief effect op Wetenschap en Techniek onderwijs en is een handvat bij het geven van thematisch 
onderwijs. 

Burgerschap:
Binnen ons onderwijs komt burgerschap terug in heel ons handelen. De rode draad en het hoge brede 
aanbod maken wij door gebruik te maken van de methode de Vreedzame School en de doelen 
wereldoriëntatie van het SLO; oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit schooljaar is het beleidsdocument: 
bezield burgerschap ontwikkelt wat binnen het borgingsdoel van vreedzame school naar vreedzaam dorp 
gaat worden ingezet in het komende schooljaar. 

 Een uitgebreidere evaluatie van de doelen is te vinden in het schooljaarverslag 2021-2022. 

Doelen schooljaar 2022-2023

Een doel dat past bij het positieve klimaat op de Banier is een borgingsdoel (van vreedzame school naar 
vreedzaam dorp).
De aandacht ligt in 2022-2023 op het didactisch handelen en het aanbod. Deze onderdelen zijn terug te 
vinden in de 4 ontwikkellijnen:

*Wij werken met een kindportfolio om het leren zichtbaar te maken voor kind, leerkracht en ouder. Het 
kind krijgt meer regie over zijn eigen ontwikkeling door in beeld te brengen waar hij/zij trots op is en/of 
heeft geleerd.

* Wij bieden gepersonaliseerd rekenonderwijs aan met behulp van Pluspunt 4 en Met Sprongen 
Vooruit. Dit houdt voor de kinderen op de Banier in dat ze een hoog aanbod krijgen, verschillende 
vormen van verwerking waar kinderen zelf een stem in hebben en we de 1F en 1S percentages behalen 
zoals ze gesteld zijn in de referentieniveaus.

* Wij bieden een gepersonaliseerd Taal/Lees aanbod vanuit thematisch onderwijs. Binnen dit 
onderwijs, waarin de te behalen doelen duidelijk zijn, bieden we taal en lezen aan in thema's waarin 
veel aandacht is voor het uitbreiden van de woordenschat, het begrijpend leesonderwijs, 
burgerschapsvorming en wereldoriëntatie.

* Wij bieden een breed aanbod in het aanleren van motorische vaardigheden vanuit het thematisch 
onderwijs en Wetenschap en Techniek.

  Een uitgebreidere beschrijving van de doelen is te vinden in het schooljaarplan 2022-2023. 

Schoolmonitor

Op de Banier werken we met het programma Schoolmonitor. Hierin staat het schooljaarplan 
uitgeschreven. Aan de doelen zijn teamleden gekoppeld zodat we als team ervoor zorgen dat we de 
einddoelen in zicht houden. Alle acties, zoals vergaderingen, bouwoverleggen, klassenbezoeken en 
studiedagen zijn voor een schooljaar gepland in dit programma. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

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

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-02 Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het 
samenwerkingsverband mee kan doen.   

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een 
leerling.  Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te 
geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) 
kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.   

De school hoeft het niet alleen te doen.  De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk 
te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen 
schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het 
samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten 
vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een 
goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning 
nodig is.  

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs. In het samenwerkingsverband 
zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld 
De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De 
Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met 
speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, 
die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. Of een psycholoog. De 
groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als 
de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt 
aangevraagd door de basisschool.   

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: 
www.swv2202.nl.  Natuurlijk kan de intern begeleider van de school u er ook meer over vertellen. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Taalspecialist

• Leesspecialist 

Om het niveau van het aanbod en het handelen van de leerkrachten omhoog te krijgen en hoog te 
houden worden er verschillende specialisten ingezet. De intern begeleider ondersteunt en geeft 
coaching op het leerkracht handelen. De taal en lees specialisten zorgen binnen hun eigen vakgebied 
dat er een doorgaande lijn zit in ons onderwijs en dat het aanbod en het handelen van de leerkrachten 
wordt verhoogd.  

Een rekenspecialist hebben wij vanaf het schooljaar 2022-2023 niet meer binnen de school. Een 
externe specialist wordt ingezet voor scholing en begeleiding. 

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

Binnen ons team hebben wij een gedragsspecialist die mee kan kijken en denken bij situaties. 
De intern begeleider heeft zicht op het sociaal emotionele proces van de groepen en stuurt hierin waar 
nodig. 
Waar blijkt dat er inzet nodig is van de orthopedagoog of een extern specialist dan verloopt dit via de 
intern begeleider. 

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• het team 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de aankomende jaren worden leerkrachten vooral op ondersteuning bij het leren lezen en het 
verhogen van het huidige aanbod geschoold. 
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Het volledige team is geschoold vanuit de Vreedzame school en vanuit Pedagogisch Tact. 
Dit geeft ons een rode draad in de aanpak op gedrag, werkhouding en taakaanpak.
Elk schooljaar is hier opnieuw aandacht voor. 

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Vakspecialist bewegingsonderwijs

In het team zijn drie vakspecialisten bewegingsonderwijs aanwezig.
Daarnaast zijn er 5 leerkrachten bevoegd vanuit hun Pabo opleiding om de gymlessen te verzorgen.

De leidsters van de voorschool en de kleuterleerkrachten zijn geschoold in het Nijntje 
Beweegdiploma. 

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• BHV'ers 

Op het gebied van medisch handelen hebben wij geen specifieke specialisten in onze school.
Wel is er een groep van 5 geschoolde bedrijfshulpverleners.

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Bij het voorkomen en terugdringen van pesten blijkt vooral een schoolbrede aanpak goede resultaten 
op te leveren (conclusie NJI). De Vreedzame School is een integraal en schoolbreed programma gericht 
op het versterken van de sociale, emotionele en burgerschapscompetenties van de leerlingen. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een positief en veilig sociaal klimaat in klas en school en aan positieve 
relaties tussen leerlingen en tussen leerkracht en leerlingen. Daarmee is De Vreedzame School ook een 
preventief programma dat gedragsproblemen en pesten voorkomt.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Scholen met Succes.

We meten de veiligheidsbeleving van de kinderen m.b.v. ZIEN in Parnassys.

Wanneer er een tevredenheidspeiling wordt afgenomen m.b.v. Scholen met Succes wordt in deze 
enquête ook de veiligheidsbeleving van kinderen gemeten.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator L.Fictorie linda.fictorie@primenius.nl

anti-pestcoördinator P. van der Weide peter.vanderweide@primenius.nl

vertrouwenspersoon A.Wemer
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij de school.
MR (medezeggenschapsraad)
OV (oudervereniging)
Werkgroep verkeer
Ouders ondersteunen bij het sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, schoolfeesten, schoolreizen, 
excursies, voorlezen, bibliobus, luizencontrole, ouderavonden.

Klachtenregeling

De klachtenregeling is een regeling vanuit de stichting Primenius waar de Banier onderdeel van is. 
Informatie over de klachtenregeling is te vinden op primenius.nl 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden op de volgende manieren geïnformeerd:
- Social Schools, dit is een beveiligde app. Ouders zijn lid van de groep waar hun kind(eren) in zitten en 
van de schoolgroep. Via Social Schools delen we nieuwsbrieven, berichten en foto's. Er zit een 
chatfunctie in de app voor communicatie tussen leerkrachten en ouders. In deze app heeft elk kind een 
portfolio. Hierin worden foto's en resultaten van werk van kinderen geplaatst door leerkrachten en de 
kinderen zelf. 
- Telefonisch contact, wanneer het nodig is om een situatie te bespreken dan doen we dit graag 
telefonisch. Dit kan vanuit de ouder en/of vanuit de ouder zijn. 
- Daarnaast ontmoeten we ouders graag. We spreken graag met elkaar over de ontwikkeling van het 
kind.

Ouders zijn belangrijke gesprekspartners van de school, zowel formeel als informeel. Ons doel is dat 
ouders en school elkaar wederzijds ondersteunen en hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar 
afstemmen, met als doel de ontwikkeling en het leren van kinderen te bevorderen. Op de Banier zijn 
veel werkgroepen, samengesteld uit ouders, teamleden en directie.

4 Handige informatie voor ouders

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

Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Pasen

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De vrijwillige bijdrage voor het schoolkamp groep 6/7 is 15 euro.

De vrijwillige bijdrage voor het schoolkamp groep 8 is 40 euro. 
Deze komen bij de vrijwillige bijdrage van 40 euro op. 

Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze 
bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen 
alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de 
school worden betaald.

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.

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:

Ouders kunnen hun kind(eren) telefonisch ziek melden. Het liefst voor 8:15 uur. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders dienen een verlofformulier in te vullen voor een aanvraag extra verlof. Deze dienen ouders in bij 
de directeur.
De directeur geeft wel/niet toestemming voor verlof en informeert ouders over het besluit.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om de ontwikkeling van de individuele leerlingen en de geboekte resultaten bij te houden, worden 
verschillende toetsen en controlemiddelen gebruikt. Wij maken o.a. gebruik van methode gebonden en 
niet methode gebonden toetsen. Per schooljaar vinden er twee toetsmomenten plaats vanuit CITO, 
deze toetsen worden per groep en per vakgebied door de leerkrachten geanalyseerd en besproken met 
de MIB-er en collega's. Kinderen met speciale onderwijsbehoeftes worden opgemerkt en besproken, 
het aanbod wordt aangepast op de ondersteuningsbehoefte van ieder kind. We gebruiken Parnassys 
om de resultaten van de leerlingen te volgen. 

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 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 

5 Ontwikkeling en resultaten
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De aandachtspunten die uit de eindtoets naar voren zijn gekomen zijn meegenomen in het 
schooljaarplan 2021-2022.

niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

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

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

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Katholiek/christelijke basisschool de Banier
92,5%

94,4%

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)

Katholiek/christelijke basisschool de Banier
38,5%

55,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (43,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 10,7%

vmbo-k 17,9%

vmbo-(g)t 35,7%
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vmbo-(g)t / havo 7,1%

havo 14,3%

havo / vwo 7,1%

vwo 7,1%

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.

Samen

WelbevindenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Onze school biedt een veilige omgeving en een prettig schoolklimaat, hier werken we dagelijks aan 
middels de Vreedzame School. De school besteedt veel aandacht aan het pedagogisch klimaat, 
waarden en normen, respect voor elkaar, oplossen van conflicten, plagen en pesten, sociale veiligheid, 
welbevinden en gedrag op social media.  

De belangrijkste kernwaarden (de grondwet) van de Banier zijn; 

* Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort 

* Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn 

* Wij lossen conflicten samen op 

* Wij helpen elkaar 

* Wij dragen allemaal een steentje bij. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Wij beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen en een stem krijgen. We leren  kinderen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te 
lossen. De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open 
voor de verschillen tussen mensen. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag: Groepen 1 en 2 op vrijdag tot 12.00 uur.
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6.3 Vakantierooster

Overige vrije en marge dagen worden via het platform Social Schools gedeeld.  

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

Meivakantie 29 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Schoolarts Wisselend 8.30-14.00

Schoolverpleegkundige Wisselend 8.30-14.00

Logopedie Wisselend 8.30-14.00

Assistent schoolverpleegkundig Wisselend 8.30-14.00

Schoolmaatschappelijk werker Maandelijks volgens planning 12.30-14.00
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