
De Ark

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2021-2022

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Missie en visie

2 Het onderwijs
2.1 Organisatie van het onderwijs

2.2 Het team

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

3 Ondersteuning en veiligheid
3.1 Ondersteuning van leerlingen

3.2 Veiligheid op school

4 Handige informatie voor ouders
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

4.4 Toelatingsbeleid

5 Ontwikkeling en resultaten
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Resultaten eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



Onze school staat in de wijk Zenderpark. Als je bij ons binnenloopt, merk je meteen wat een gezellige, 
bruisende school het is en wat een fijne sfeer er heerst. Iedereen voelt zich welkom op onze school waar 
vertrouwen een belangrijke rol speelt. Als echte kanjers leren de leerlingen veel met en van elkaar, 
maar leren ze ook zichzelf steeds beter kennen. Zo werken ze aan hun zelfvertrouwen en leren ze op 
een respectvolle wijze met anderen om te gaan.

Marcel Wevers,

Directeur De Ark

Voorwoord
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Contactgegevens

De Ark
Aalbersestraat 2
3404JS IJsselstein

 030-6880997
 http://www.arkschool.nl
 directie@kbsdeark.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marcel Wevers directie@kbsdeark.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

542

2020-2021

Het aantal leerlingen op school daalt. Dit heeft te maken met de demografische cijfers in de wijk 
Zenderpark. De huidige wijk bestaat 25 jaar. Veel oud-leerlingen wonen nog steeds in de wijk, maar 
gaan naar het voortgezet onderwijs. De doorstroom in de wijk is niet zo hoog, daardoor komen er 
minder nieuwe leerlingen dan in het verleden.

Schoolbestuur

Trinamiek
Aantal scholen: 21
Aantal leerlingen: 4.231
 http://www.trinamiek.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Profi Pendi.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Verantwoordelijkheid

VertrouwenGroei

Missie en visie

Vanuit vertrouwen groeien in verantwoordelijkheid

Basisschool De Ark staat in de wijk Zenderpark in IJsselstein en maakt onderdeel uit van de 
scholenstichting Trinamiek. Bij ons staat de GROEI centraal, zowel bij de leerlingen als in ons 
lerarenteam. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust 
dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert.  Wij willen kinderen een fijne schooltijd 
bieden. Een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis, creativiteit als in 
sociale vaardigheden. De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en eigenschappen die hen in de rest van 
hun leven van pas kunnen komen. Wij baseren ons op twee belangrijke waarden: vertrouwen en 
verantwoordelijkheid.

Je moet kunnen vertrouwen op jezelf, maar ook op de ander. We vinden het belangrijk dat kinderen 
positief over zichzelf en anderen denken en op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom 
hanteren we op school de Kanjermethode waarin vertrouwen centraal staat. In onze contacten met 
ouders gaan we ook uit van vertrouwen. We werken hieraan door regelmatig met de ouders te spreken 
waar de kinderen bij zijn. We praten met elkaar en niet over elkaar.

Vol van vertrouwen kun je groeien in verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 
leerproces, maar ook zelfredzaam worden. De leerlingen werken hier samen aan met ondersteuning 
van het leerkrachtenteam. Vanuit de relatie en je eigen competentie werken aan autonomie. De motor 
voor groei en zelfontwikkeling.

Identiteit

De Ark is een katholieke school. We maken gebruik van de methode Trefwoord om de kinderen kennis 
te laten maken met de verhalen uit de bijbel, maar ook met andere godsdiensten. 

We vieren de christelijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen op school, op onze eigen manier. Zo wordt 
met Kerst een viering gehouden in de Basiliek en eten we met Pasen een feestelijke lunch.
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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

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
3 u 45 min 3 u 45 min

Rekenen
3 u 45 min 3 u 45 min

Gym
8 uur 8 uur 

Natuur
30 min 30 min

Verkeer
30 min 30 min

Engels
45 min 45 min

Muziek
2 uur 2 uur 

Crea
3 uur 3 uur 

Levensbeschouwing
45 min 45 min

Kanjertraining
45 min 45 min

De kinderen spelen twee keer per dag 30 minuten buiten.'s Morgens wordt er een tien-uurtje genuttigd 
(kwartier) en tussen de middag geluncht (ongeveer 30 minuten). Tijdens deze momenten wordt er wel 
geïnstrueerd/lesgegeven.

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Indien het weer het toelaat, wordt er nog extra buiten gespeeld. Dit geldt dan als gymtijd.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De kinderen spelen twee keer per dag 25 minuten buiten.
's Morgens wordt er een tien-uurtje genuttigd (kwartier) en tussen de middag geluncht (ongeveer 20 
minuten). Tijdens deze momenten wordt er wel geïnstrueerd/lesgegeven.

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

Lezen
7 uur 4 u 25 min 5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 

Taal
3 u 10 min 5 u 45 min 5 uur 5 uur 5 u 45 min 5 u 45 min

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

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

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

Levensbeschouwing
50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min 1 uur 1 uur 

Kanjertraining
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Schrijven
1 u 30 min 1 u 30 min 40 min 40 min 40 min 40 min

verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

We werken met een geweldige groep enthousiaste mensen op De Ark die allemaal op hun eigen manier 
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Naast leerkrachten werken we met een  
leerkrachtondersteuner, een rekenspecialist, een kanjercoördinator, twee taalleescoördinatoren, twee 
intern begeleiders, een ict-coördinator, een conciërge en twee gedragsspecialisten om de kwaliteit zo 
optimaal mogelijk te houden.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
de Petteflet (Pulse).

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

We werken volgens het ambitiegericht werken waarbij het uitgangspunt het 4D-model is:

Data
De school verzamelt systematisch gegevens over de leeropbrengsten van de leerlingen en  stelt vast 
wat de school wil bereiken. Dit noemen we de schoolambitie.

Duiden
De opgehaalde data worden vergeleken met de schoolstandaarden. Bereikt de school wat ze voor ogen 
heeft, dan stellen we deze kwaliteit als standaard. Bereikt de school niet het gewenste resultaat, dan 
analyseren we de data om nieuwe doelen te stellen. De school analyseert eerst op successen. Wat 
houden we vast? Daarna op verbeterpunten.

Doelen

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.

Verlof personeel

Bij verlof van een personeelslid wordt via de vervangingspool een goede invaller geregeld. Mocht deze 
niet beschikbaar zijn, dan wordt er gekeken of er via interne verschuivingen een leerkracht de groep 
kan overnemen.

Engelse taal Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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Vanuit de data-analyse worden nieuwe doelen opgesteld. Doelen zijn gericht op het 
onderwijsleerproces. Hierin bevinden zich factoren waar een leerkracht invloed op kan uitoefenen, 
namelijk: leertijd, didactisch en pedagogisch handelen en klassenmanagement. Leerlingen worden 
vervolgens toegewezen aan een van de arrangementen talentarrangement, basisarrangement of 
intensief arrangement. Dit hoort in het 4D-model bij duiden en nieuwe doelen opstellen. De doelen 
worden geformuleerd in een groepsplan voor een bepaalde periode. 

Doen
Uitvoeren van de expliciet beschreven verbeterdoelen binnen het onderwijsleerproces in de 
verschillende arrangementen (leertijd, leerstofdoelen, klassenmanagement, didactisch- en 
pedagogisch handelen).

Differentiatie:
In onze aanpak differentiëren we convergent: Je houdt het niveau zoveel mogelijk hetzelfde en je doet 
meer inspanningen voor kinderen om ze mee te krijgen. Dit gebeurt buiten de basisles 
(arrangementtijd). Gevorderde leerlingen werken niet door maar krijgen verdiepings- en/of 
verrijkingsstof

Door het afnemen van methodegebonden toetsen, worden de leerlingresultaten gemonitord. 
Leerkrachten houden op deze manier goed zicht op de doelen die de kinderen reeds behaald hebben en 
welke nog aangeboden moeten worden of extra aandacht verdienen.

Twee keer per jaar nemen we de Cito-toetsen af, zodat we een goed beeld krijgen van de vorderingen 
van de leerlingen. Op grond hiervan stellen we nieuwe plannen op en voeren deze uit om de kinderen 
zoveel mogelijk op maat te kunnen begeleiden.

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.

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de scholen. Samen met de bouwcoördinatoren 
volgt en bespreekt hij de ontwikkelingen van de school. De directeur is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding van de school. De bouwcoördinatoren zorgen voor de aansturing van de verschillende 
bouwgroepen (groep 1 en 2, groep 3 en 4 en groep 5 t/m 8). Zij zorgen voor onderlinge afstemming op 
zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied. De leerkrachten delen hun klassen in en geven gelaagde 
instructie op drie niveaus: er is een groep die maar zeer weinig instructie nodig heeft, een middengroep 
en een groep die meer uitleg vereist. Onze Intern Begeleiders begeleiden onze leerkrachten in hun 
aanpak. Tevens is er ondersteuning door een leerkrachtondersteuner, door een flink aantal 
flexleerkrachten en is er een plusklas (voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben). In ons team 
hebben we een aantal specialisten die leerkrachten kunnen bijstaan op het gebied van taal, lezen, 
rekenen, gedrag en leren leren.
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 28

Intern begeleider 16

Onderwijsassistent 20

Rekenspecialist 10

Specialist hoogbegaafdheid 8

Taalspecialist 8

Fysiotherapeut 1

leerkrachtondersteuner 10

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De Ark is een Kanjerschool. Dit houdt in dat we op onze school volgens de Kanjerregels met elkaar 
omgaan: 1. We vertrouwen elkaar; 2. We helpen elkaar; 3. We werken samen; 4. We hebben plezier; 5. 
We doen mee. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en 
elkaar leren denken. 

De kanjertraining is beoordeeld door het Nederlands Jeugdinstituut als een van de zes beste anti-
pestprogramma’s.

“De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 
goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een 
ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- 
en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na:

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

In de praktijk werken we in de groep aan de hand van de voorleesboeken van de Kanjertraining. Voor de 
lagere groepen aangevuld met de handpoppen van de kanjertijger, de aap, het konijntje en de vogel. 
Bent u benieuwd waar deze dieren voor staan en hoe er verder mee gewerkt wordt; neem dan eens een 
kijkje op: http://www.kanjertraining.nl/

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
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kanvas leerlingvragenlijst en sociogram.

Via het Kanjerinstituut worden een keer per jaar de vragenlijsten sociale veiligheid afgenomen, in de 
groepen 5 t/m 8.

Van groep 3 t/m groep 8 wordt twee keer per jaar het sociogram, de leerlingenvragenlijst en de 
docentenvragenlijst.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator F. Bouwman franca.bouwman@kbsdeark.nl

vertrouwenspersoon S. Middendorp sandra.middendorp@kbsdeark.nl
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Klachtenregeling

Voor alle scholen van de Stichting Trinamiek is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel 
uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dit zijn leerkrachten, directie en ander personeel, en ook 
ouders/verzorgers, leerlingen, vrijwilligers etc.. De bedoeling van de regeling is ervoor zorg te dragen 
dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Dat is in het belang van de 
rechtstreeks betrokken personen en werkt ook door in de schoolgemeenschap als geheel. Een klacht 
kan gaan over zorg of ongenoegen, een gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van die 
beslissing door een ander, die ook deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Het kan gaan over 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een informatieavond gehouden in iedere groep. Zo krijgt 
iedere ouder zicht op wat er het komende schooljaar verwacht wordt van ouders en kinderen. 
Het jaaroverzicht wordt aan ieder gezin verstrekt via SchouderCom, in de vorm van een overzichtelijke 
agenda waarop alle activiteiten staan ingevuld.
In de eerste weken houden we met alle ouders en hun kind(eren) een kennismakingsgesprek. Tijdens 
dit gesprek kunnen wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en spreken we af hoe we elkaar 
op de hoogte houden van de vorderingen van de kinderen. Dit betekent dat er ouders zijn die de 
leerkracht, na het afstemmingsgesprek nog één keer in schooljaar spreken, maar ook ouders die dit 
veel frequenter doen.

Alle vorderingen van de kinderen staan in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Via het ouderportaal 
heeft iedere ouder toegang tot deze gegevens. Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen hun 
rapport.

Uiteraard kunnen ouders altijd een afspraak maken met de leerkracht van hun kind of directie voor een 
persoonlijk gesprek. 

Samen verantwoordelijk

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige samenwerking met de ouders. Wij zijn de pedagogische 
en didactische deskundigen en de ouders zijn de experts als het over de eigenheid van het kind gaat. De 
kunst is om deze krachten te bundelen en samen te gaan voor een optimale ontwikkeling van het kind.  
Samenwerking wordt vormgegeven op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Op onze school worden met regelmaat extra activiteiten georganiseerd, zowel 
tijdens als na schooltijd. Voorbeelden hiervan zijn vieringen van katholieke feestdagen, de sportdag, de 
schoolreis en de lessen buiten het schoollokaal. Ook deze activiteiten dragen bij aan de persoonlijke 
groei en ontwikkeling van onze leerlingen. Voor de organisatie van deze activiteiten zijn wij afhankelijk 
van de hulp van ouders. Je kunt zelf, vanuit interesse of beschikbaarheid, aangeven waar je bij zou 
willen helpen

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 43,50

Daarvan bekostigen we:

• carnaval, Pasen, sportdag

• 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

Iedere groep op onze school heeft klassenouders. Ze worden ingezet om nieuwe ouders te betrekken 
en te informeren over de groep waarin hun kind zit. Bij feesten, uitjes en andere activiteiten waarbij er 
ouderhulp noodzakelijk is, regelen de klassenouders dit.  De klassenouders zijn contactpersonen voor 
andere ouders en voor de leerkrachten. 

Hulp van ouders wordt ingeroepen voor schoolfeesten, sport- en speldagen, uitjes en eventuele 
activiteiten in de groep. 

Zaken die de hele school betreffen worden geregeld via de ouderraad, bijvoorbeeld het schoolreisje.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal zeer betrokken ouders die samen met een aantal 
leerkrachten mee besluiten of advies geven  over de te bepalen koers van onze school.

klachten die te maken hebben met de didactische en/of pedagogische en/of organisatorische aanpak 
op school, maar ook over: onheuse bejegening, pesten, mishandeling, discriminatie, (seksuele) 
intimidatie of inbreuk op de privacy. Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in 
beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen de betrokkenen. Soms 
lukt dat niet of is het probleem of geschil zodanig dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De 
schoolleiding is dan de eerst aangewezene om te bemiddelen.

Ouderorganisatie

Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.
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• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Groep 4 en groep 5 gaan een halfjaar naar het zwembad voor de zwemlessen. Er wordt een bijdrage van 
de ouders gevraagd voor het busvervoer van en naar het zwembad. In groep 8 vragen we een bijdrage 
aan de ouders voor het kamp en de musical. 

Alle leerlingen van onze school doen mee met de activiteiten.  We sluiten geen leerlingen uit, omdat 
hun ouders de vrijwillige bijdrage niet willen of kunnen betalen. Dit mogen we niet, maar we willen het 
ook niet. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet, omdat iedereen erbij hoort.

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:
Ziekmeldingen kunnen worden telefonisch worden gedaan of via SchouderCom.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlofaanvragen kunnen worden gedaan via een speciaal formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de 
administratie van de school. Het dient te worden ingevuld, ondertekend en weer op school te worden 
ingeleverd. Aan de hand van de richtlijnen van de leerplichtwet wordt de verlofaanvraag al dan niet 
goedgekeurd.

Alle leerlingen zijn in principe welkom op onze school.
We gaan ervan uit dat de kinderen die bij ons zijn ingeschreven meedoen met alle lessen en activiteiten 
die in ons jaarplan staan.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Na ieder thema, blok of hoofdstuk worden er methodegebonden toetsen afgenomen om na te gaan of 
de leerlingen de leerstof voldoende hebben opgepikt. Zo hebben de leerkrachten voldoende zicht op de 
ontwikkeling van de leerlingen. Indien een leerling uitvalt op bepaalde onderdelen, besteedt de 
leerkracht daar extra aandacht aan in het volgende blok, thema of hoofdstuk. Met de leerlingen wordt 
gereflecteerd op de gemaakte toetsen om ze inzicht te verschaffen in hun aanpak en ontwikkeling.

Twee keer per jaar toetsen we door middel van de Citotoetsen de totale ontwikkeling van onze 
leerlingen per vakgebied. We bekijken de resultaten van de leerlingen en bespreken met elkaar welk 
leerkrachtgedrag er voor successen heeft gezorgd en waar het onderwijs aanpassingen, c.q. 
verbeteringen, dient te ondergaan. Door met en van elkaar te leren stellen we ons onderwijs zo samen 
dat we onze leerlingen steeds verder brengen in hun ontwikkeling.

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 

5 Ontwikkeling en resultaten
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We scoren al 3 jaar op rij boven de bovengrens van de inspectienorm. Hierdoor hebben we het 
predicaat goed gekregen. 

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 
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.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

18



Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Ark
97,1%

96,2%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

De Ark
70,7%

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (52,1%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 3,3%

vmbo-k 3,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 2,2%

vmbo-(g)t 10,9%

Het is de bedoeling om de leerlingen van groep 8 een schooladvies mee te geven dat bij hen past. Om 
een zo goed mogelijk advies te kunnen geven betrekken we meerdere personen bij het opstellen van 
het schooladvies en nemen harde en zachte data mee in ons eindoordeel. We kijken dan naar toets 
resultaten, maar ook naar werkhouding, motivatie en mate van concentratie en doorzettingsvermogen.

We zien dat na 3 jaar voortgezet onderwijs het overgrote deel van onze oud-leerlingen nog een 
opleiding volgt die gelijk is aan het gegeven schooladvies. Na de eindtoets maken leerlingen echter een 
ontwikkeling door die bepalend kan zijn voor hun succes. Hierdoor is het niet vreemd dat er afwijkingen 
zijn, waarbij leerlingen een opleiding volgen die onder of boven het gegeven schooladvies ligt.
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vmbo-(g)t / havo 18,5%

havo 23,9%

havo / vwo 14,1%

vwo 23,9%

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.

niemand speelt de baas

we helpen elkaarwe vertrouwen elkaar

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om goed te 
doen. Er wordt in de lessen gebruik gemaakt van vier gedragstypen. De Kanjertijger (witte pet), de 
Vlerk (zwarte pet), de Aap (rode pet) en het Konijn (gele pet). Kinderen gedragen zich, evenals 
volwassenen, verschillend in verschillende situaties. Je bent dus geen gedragstypetje, maar je gedraagt 
je als de Kanjer, Konijn, Aap of Vlerk. Daarbij is de Kanjertraining contextueel van aard. Dat wil zeggen: 
De Kanjertraining richt zich op de school, de ouders, de sportvereniging en de kinderen. Zo krijgt de 
omgang en communicatie met ouders ook aandacht binnen de Kanjertraining. 

In onze school proberen we een pedagogisch klimaat te scheppen waarin we kinderen accepteren zoals 
ze zijn: jonge mensen met een eigen, zich ontwikkelende persoonlijkheid. We willen de kinderen de 
ruimte geven en de mogelijkheden bieden voor hun eigen, unieke ontwikkeling.Voorwaarden om goed 
te kunnen functioneren zijn: je thuis voelen, je prettig, veilig en geborgen voelen. Er moet een basis zijn 
van wederzijds respect en vertrouwen.We begeleiden onze kinderen in alle klassen hierin eenduidig, 
middels de Kanjertraining. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief 
pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het 
groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het doel van de 
training is dat kinderen leren op een goede manier met zichzelf om te gaan en met een ander. De 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Kanjertraining kent vijf uitgangspunten: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de 
baas, niemand lacht uit, niemand doet zielig!
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO IJsselstein, Smallsteps Olle, BLOS en 
Jungkidz, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Voor opvang tijdens vrije dagen of schoolvakanties 
neemt je contact op met de BSO.

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 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30
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https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-ijsselstein-schoolwoningen/
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-ijsselstein-schoolwoningen/
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/ijsselstein-olle
https://www.blos.nl/nl/vestigingen/kinderopvang-ijsselstein
https://www.bso-jungkidz.com/


6.3 Vakantierooster

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

Meivakantie 25 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

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)

Marcel Wevers maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 17.00 uur
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