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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 Protestants Christelijke Basisschool De Nessevliet

Voorwoord
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Contactgegevens

Protestants Christelijke Basisschool De 
Nessevliet
Wollefoppenweg 40
2761DP Zevenhuizen (Zuid-Holland)

 0104550269
 http://www.d4w.nl/nessevliet
 nessevliet@d4w.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Interim directeur Riekelt Korf nessevliet@d4w.nl

MT lid Marilien geuze marilien.geuze@d4w.nl

De directie wordt op dit moment gevormd door de interim-directeur en 1 management lid. Marilien is 
ook intern begeleider van de school.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier Windstr.
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2.736
 http://www.d4w.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

139

2020-2021

Gezien het gebouw plaatsen wij ongeveer 18 kinderen per jaar, zodat het totaal aantal kinderen 
ongeveer 150 blijft. Daarom houden we bij het inschrijven van kinderen rekening met een 
voorrangsbeleid. De verschillende gebieden om De Nessevliet heen bepalen de plaatsingsvolgorde. 
Hieronder vindt u de plaatsingsvolgorde die we hanteren:

1. Kinderen wonend in Oud Verlaat

2. Kinderen wonend in Zevenhuizen

3. Kinderen wonend in de overige keren van de gemeente Zuidplas

4. Kinderen wonend in Rotterdam

Deze plaatsingsvolgorde hanteren we bij iedere inschrijving. Per schooljaar plaatsen wij eerst de 
aangemelde broertjes/zusjes, daarna plaatsen wij de overige kinderen aan de hand van onze 
plaatsingsvolgorde.

Kenmerken van de school

talentontwikkeling

veilige sfeerjezelf mogen zijn

samen eigenaarschap

Missie en visie

De missie van de Nessevliet is: De Nessevliet daagt je uit te worden wie je bent.

1.2 Missie en visie
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Met deze missie willen we onze kinderen erkennen en spreken we uit dat ieder kind uniek is.

Identiteit

We zijn een open christelijke school. Dit betekent dat ieder kind welkom is, maar dat er respectvol 
wordt omgegaan met de christelijke identiteit van de school.

Deze identiteit kenmerkt zich door een veilig klimaat in alle opzichten, zorgzaamheid voor elkaar en de 
wereld, liefde voor het leven en dankbaarheid voor al het goede dat ons omringt. Het geloof in God de 
Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest is onze drijfveer om in deze drie dimensies het beste 
in elkaar te zoeken, te vinden en ruimte te geven. Onze leerkrachten hebben kennis van de 
Bijbelverhalen en godsdienstige tradities, zij verstaan de kunst deze te delen met elkaar en de kinderen 
in de school. Hierbij is een respectvolle ontmoeting tussen culturen en godsdiensten mogelijk.
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Unit 1 bestaat uit leerjaar 1, 2 en 3. We hebben 2 stamgroepen, waarbij de kinderen vanuit deze 
leerjaren bij elkaar zitten.

Unit 2 bestaat uit groep 4, 5 en 6 apart, waarbij de mogelijkheid geboden kan worden dat kinderen een 
vak in een andere groep kunnen volgen als dat nodig is.

Unit 3 is leerjaar 7 en 8 als één groep.

Groepen op school

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

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

bijbelles
1 uur 1 uur 

gymnastiek
1 uur 1 uur 

taal
2 uur 2 uur 

rekenen
1 uur 1 uur 

seo
1 uur 1 uur 

wereldorientatie
1 u 30 min 1 u 30 min

spel en beweging
6 u 30 min 6 u 30 min

speelwerktijd
9 u 30 min 9 u 30 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

engels
30 min 30 min

In unit 1 worden de doelen van taal, rekenen, motorische ontwikkeling en sociale ontwikkeling 
weggezet in de grote kring, kleine kring, atelier en verschillende hoeken met materialen.

(Vroeg)Engels wordt in de grote kring gegeven.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De overige tijd is ingeroosterd voor zelfstandig werk, buitenschoolse activiteiten

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

Lezen
5 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Taal
2 uur 4 u 45 min 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
4 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 u 45 min 5 u 45 min

Wereldoriëntatie
1 uur 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

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

Bewegingsonderwijs
1 uur 45 min 45 min 45 min 1 uur 1 uur 

Levensbeschouwing
1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min

schrijven
2 uur 1 u 45 min 1 uur 30 min 30 min 30 min

Sova
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

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

• Bibliotheek
• BSO

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Op de Nessevliet proberen we bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht zoveel mogelijk 
vervanging te regelen vanuit onze invalpool "Het Groene hart". Wanneer er geen invalkracht 
beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Quadrant kinderopvang.

Wij werken samen met de peuterspeelzaal van Quadrant in de Vierkap. Er is een warme overdracht van 
de peuters van deze peuterspeelzaal die naar de Nessevliet komen. Van de andere peuterspeelzalen of 
kinderdagverblijven in de buurt krijgen wij vaak een overdrachtsformulier. Om de kinderen te volgen in 
de eerste 3 jaar gebruiken wij Mijn Kleutergroep. We geven een beredeneerd aanbod, waarbij we 
doelen volgen vanuit Mijn Kleutergroep.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Dit schooljaar staat in het teken: 

- doorgaande lijn unit 1-2-3 wat betreft organisatie, instructie en keuzemogelijkheden (zelfstandig 
werken)voor de kinderen

- uitdagend aanbod voor meer-en hoogbegaafde kinderen

- ontdekkend leren verder uitbouwen door het onderwijs in wetenschap en techniek praktisch te maken

- Gezonde voeding en bewegen

De studie-en vergaderingen zijn zijn rond deze doelen georganiseerd.

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.

Bij de studiedagen en teamvergaderingen staan deze doelen centraal. Hier is een planning voor 
gemaakt. Ook tijdens gesprekken (ambitiegesprekken, ontwikkelingsgesprekken) zijn de doelen 
onderwerp van gesprek.

Hoe bereiken we deze doelen?

of kinderen van de zieke leerkracht over de andere groepen te verdelen. Alleen bij hoge uitzondering 
zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet 
oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.
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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.

Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school.

We beschikken over een aanbod voor kinderen met dyslexie en voor jonge risicolezers.

We hebben een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op kinderen net een minder dan 
gemiddelde intelligentie en meer dan gemiddelde intelligentie

Voor kinderen die dat nodig hebben, kan een individuele leerlijn worden opgesteld vanaf groep 6

We hebben 2 intern begeleiders, remedial teacher, talentbouwers

Mocht de ondersteuning van een leerling voor ons niet haalbaar zijn, zullen we samen met de ouders op 
zoek gaan naar een passende school voor deze leerling.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 5

Onderwijsassistent 16

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij gebruiken het programma van De Vreedzame School. Dit is een schoolbreed programma gericht op 
sociale competentie en democratisch burgerschap. Het streeft ernaar om de school een democratische 
gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarin 
conflicten constructief worden opgelost. De Vreedzame school bestaat uit wekelijkse lessen die 
gegeven worden door de groepsleerkracht. De leerkrachten hebben hiervoor een intensieve 2 jarige 
training voor gehad. Daarnaast maken we gebruik van leerlingmediatoren die binnen de school 
opgeleid worden om conflicten tussen leerlingen op te kunnen lossen. 

De Vreedzame School werkt preventief ten aanzien van anti sociaal gedrag, zoals pesten en 
buitensluiten.

9



Sociale en fysieke veiligheid

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

Wij hebben gekozen voor de vragenlijsten van Vensters voor de groepen 6, 7 en 8.

In de kleutergroepen wordt de sociale veiligheid dagelijks gemonitord door de leerkrachten tijdens de 
observaties en in de groepen 4 en 5 monitoren we de sociale veiligheid door een zelf samengestelde 
vragenlijst waarbij we gebruik hebben gemaakt van de vragen uit de vragenlijst van Vensters voor 
groep 6 t/m 8. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Geuze nessevliet@d4w.nl

vertrouwenspersoon Kaptein nessevliet@d4w.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij informeren ouders op de volgende wijze:

- Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedereen een jaarplanning met daarin allerlei activiteiten 
die vooral bekend zijn, zoals vrije dagen, ouderavonden enz.

- Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatieavond 

- In de tweede of derde week zijn de luistergesprekken met de leerkracht en ouders voor unit 2 en 3. U 
kunt dan kennismaken met de leerkracht en wat vertellen over uw kind.

- In november zijn de 10 minutengesprekken voor de kinderen over de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van uw kind

- In februari zijn de 10 minutengesprekken over het rapport van uw kind. In leerjaar 1 en 2 gebeurt dit 
aan de hand van het observatiesysteem. Vanaf leerjaar 3 worden het rapport en de 
leerlingvolggegevens betrokken bij dit gesprek.

- Indien nodig worden er ook nog gesprekken gevoerd in juli

- Actuele informatie krijgt u via de nieuwsbrief en social schools

- En natuurlijk: aarzelt u niet wanneer er vragen of problemen zijn. Kom even langs,neem telefonisch 

Oudercontacten vormen de schakel tot het bieden van optimale ontwikkelkansen aan kinderen. Samen 
met ouders, vanuit openheid, transparantie en wederzijds respect, kunnen we de ontwikkeling van 
kinderen thuis en op school optimaal stimuleren. Ouders kunnen bij verschillende partijen terecht met 
hun vragen.

Gesprek met de leerkracht: Ouders die vragen hebben over hun kind kunnen altijd terecht bij de 
leerkracht. Hiervoor is buiten schooltijd gelegenheid. We raden ouders aan hiervoor een afspraak te 
maken. Als er bijzonderheden zijn op school dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. 
Andersom verwachten we dat als er bijzonderheden in de thuissituatie zijn dat ouders contact 
opnemen met de leerkracht.

Gesprek met de intern begeleider (IB-er): Ouders kunnen ook terecht bij de intern begeleider. De taak 
van de intern begeleider is het ondersteunen van de leerkracht bij het begeleiden van de leerlingen. De 
leerkracht is bij dit gesprek aanwezig. De leerkracht zal vaak bij het gesprek aanwezig zijn, om 
gemaakte afspraken ook in de klas door te kunnen voeren. 

Directie: Wanneer er vragen zijn die onvoldoende beantwoord kunnen worden door de leerkracht en/of 
intern begeleider. Dan kan er een gesprek aangevraagd worden bij de directie. Afhankelijk van het 
onderwerp van gesprek zal de IB of de leerkracht bij dit gesprek aansluiten. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad

- Rijden en begeleiden bij buitenschoolse activiteiten

- meester/juffendag

- bibliotheek op woensdag

- eventuele klusjes/tuin

- schoonmaak 1x per jaar

- als een bepaald beroep past bij een thema, vragen we ouders daarover te vertellen aan de kinderen

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel eens anders dan verwacht of bedoeld. Dat is op onze 
school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. 
Uiteraard is ons streven dat uw klacht binnen de school wordt opgelost. Bespreekt u daarom uw klacht 
eerst met de leerkracht of een andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet 
uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school om in een gesprek te bespreken 
wat er nodig is om de klacht goed af te handelen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissingen van 
de directeur van de school, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het college van 
bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. De afhandeling van klachten is 
vastgelegd in onze klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de website van De Vier Windstreken: 
https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/Deze klachtenregeling is bedoeld voor individuele 
gevallen. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behandeld is, kunt u zich rechtstreeks tot de externe 
landelijke klachtencommissie wenden. U kunt dan terecht bij de Geschillencommissie bijzonder 
onderwijs (GCBO). Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd 
Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Telefoon 070 – 3861697 (van 09.00u tot 16.30u) Email: 
info@gcbo.nl

Interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon: Binnen de Nessevliet werken we met een 
interne contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij 
klachten of onvrede. De interne contactpersoon kan u adviseren en samen met u bekijken wat de beste 
weg is voor uw klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig met de kwestie om. Onze interne contactpersoon is:  
mevr. Kaptein. Naast de interne contactpersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een externe 
vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht. De externe 
vertrouwenspersoon van de Nessevliet is: GGD externe vertrouwenspersoon, contactgegevens: tel: 088
-3083342, email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 

contact met ons op of stuur een mail. We maken dan een afspraak voor een gesprek.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 37,50

Daarvan bekostigen we:

• afscheidsavond groep 8, meester- en juffendag

• Pasen

• schaatsen of andere activiteit

• Kerst

• Sinterklaas

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

Om de pauzes van het team te kunnen regelen, vragen wij €15,- per jaar. Daarvan betalen wij degene 
die tijdens de pauzes van de teamleden pleinwacht houden en voorlezen in de groepen. Deze bijdrage 
wordt tegelijk geïnd bij de vrijwillige ouderbijdrage.

Wij gebruiken devices voor Snappet vanaf leerjaar 4. Deze huren we van Snappet en de kosten zijn 
€150,- per device. De eerste keer betaalt de school voor de device. Mocht de device kapot gaan, dan 
vragen we ouders €150,- aan school te betalen. U krijgt daarvoor dan een rekening.

Voor de schoolreis en het schoolkamp in groep 6, 7 en 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd. 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wij zullen kinderen niet uitsluiten van extra activiteiten als 
deze niet wordt 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.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Voor 8.30 uur kunt u uw kind telefonisch ziek melden. Mocht uw kind tussen de middag ziek worden, 
kunt u dat ook telefonisch melden.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof kunt u schriftelijk aanvragen via de directeur. Via de website kunt u een formulier downloaden 
voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties om. 

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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5.1 Tussentijdse toetsen

Tussenresultaten worden gebruikt om te sturen op opbrengsten en de daarbij gestelde doelen. Ook 
worden ze gebruikt om de doelen voor de volgende periode weer bij te stellen. De instructie wordt 
afgestemd op het niveau van de groep en wordt indien nodig tussentijds bijgesteld.

In ons onderwijs houden we rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen. We erkennen 
verschillen tussen de kinderen en proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden in de instructie 
en de verwerking van de leerstof.

Wij verzamelen alle gegevens van de tussen-en eindtoetsen en maken een analyse en een 
groepsoverzicht. Op basis van deze gegevens maken een groepsplan. Dit plan en overzicht wordt 
regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Als het kind extra ondersteuning nodig heeft, maken we in samenspraak met de ouders een 
ontwikkelingsperspectief (OOP). In het OPP staat o.a. de te verwachten uitstroom, de ondersteuning, 
de begeleiding en de eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma. Extra hulp van buitenaf 
gebeurt nooit zonder dat ouders daarvan afweten.

Regelmatig overleggen het MT/IB over de kinderen met een extra onderwijsbehoefte.

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.

5 Ontwikkeling en resultaten
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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. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Protestants Christelijke Basisschool De Nessevliet
94,9%

96,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

Protestants Christelijke Basisschool De Nessevliet
68,6%

62,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen
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5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 13,3%

vmbo-b / vmbo-k 6,7%

vmbo-(g)t 13,3%

vmbo-(g)t / havo 6,7%

havo 33,3%

havo / vwo 6,7%

vwo 20,0%

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.

veiligheid

open staan voor verschillensamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Nessevliet is een Vreedzame school. Dit is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en 
burgerschapsvorming, waarbij de klas en school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen 
worden gezien en gehoord.Ze leren open te staan voor verschillen, kunnen deze overbruggen, 
conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief 
verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze er toe doen.

De lessen vormen een basis om het gezonde gedrag aan te leren.
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We streven ernaar om kinderen te leren:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen

Vanuit de Vreedzame School worden aan het begin van het schooljaar 2x per week lessen gegeven. Na 
een aantal weken gebeurt dit 1x per week. Voor elke vakantie schrijven we iets over deze lessen in de 
nieuwsbrief voor de ouders.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Quadrant kinderopvang, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang na schooltijd is op maandag, dinsdag en 
donderdag tot 18.30 uur. Tijdens de vakantie kunnen de kinderen opgevangen worden in Gouda als dat 
nodig is.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

Woensdag  - 08:30 - 12:30  - 12:30  - 

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

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

Vrijdag: kinderen van unit 1 tot 12.00 uur
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 24 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Pasen 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 29 mei 2022

2e Pinksterdag 06 juni 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022
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