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Op de Langenoord denken wij in kansen en handelen wij naar mogelijkheden, zodat alle kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Ons onderwijs stemmen we af op de onderwijs-, ondersteunings- en 
basisbehoeften van het kind. Dat doen wij in een omgeving waar voor het jonge kind spelen en 
ontdekken centraal staat. Onderzoekend en ontwerpend leren daagt het oudere kind uit om zijn 
leerdoelen te bereiken. Wij creëren een leeromgeving waarin het kind in een doorgaande lijn kennis en 
vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens 
te worden. In een omgeving waarin het kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Onze drie kernwaarden, 
creativiteit, eigenwaarde en betrokkenheid zijn het vertrekpunt voor het vormgeven van ons onderwijs.

In deze gids wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin maken. 
Ook vindt u in deze gids praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en opvang. In de gids 
leest u 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. Wij wensen u veel leesplezier.

Namens het team van de Langenoord,

Sandra Jansen-van den Heuvel
schoolleider

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool De Langenoord
Kerklaan 7
3828EA Hoogland

 0334801263
 http://www.delangenoord.nl/
 langenoord@kpoa.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Sandra Jansen-van den Heuvel langenoord@kpoa.nl

Adjunct-directeur Chantal van der Meer langenoord@kpoa.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

260

2018-2019

Schoolbestuur

Stg. v. Kath. Primair Onderw. Amersfoort en Omstreken
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 5.425
 http://www.kpoa.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO De Eem.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Creativiteit

BetrokkenheidEigenwaarde

Ontdekkend & lerend spelen Onderzoekend &ontwerpend leren

Missie en visie

Ieder kind telt!

Wij creëren een leeromgeving waarin het kind in een doorgaande lijn kennis en vaardigheden kan 
verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een 
omgeving waarin het zich veilig en gerespecteerd voelt binnen en buiten de school. Onze kernwaarden 
creativiteit, eigenwaarde en betrokkenheid zijn vertrekpunt voor het vormgeven van ons onderwijs.

Creatief zijn in het vinden en zoeken naar oplossingen van problemen, initiatieven kunnen nemen, 
durven fantaseren en dromen, uitgaan van kansen en mogelijkheden in plaats van denken en handelen 
vanuit belemmeringen en problemen en uiting geven aan gedachten, gevoelens en creatieve ideeën.

Het hebben van een positief zelfbeeld, een positieve kijk op jezelf, zelfvertrouwen, een eigen mening 
hebben en uiten, kunnen en durven uitgaan van de eigen kracht, zicht hebben op persoonlijke 
kwaliteiten en talenten, hulp kunnen vragen en bieden, een eigen positie kunnen innemen in een kleine 
of grotere groep en tegenslagen kunnen overwinnen.

Betrokken zijn bij de wereld om ons heen, betrokken bij de ander, betrokken bij het werk en de taak die 
uitgevoerd moet worden, betrokken bij het eigen leerproces, verantwoordelijk zijn voor het eigen 
leerproces en mede eigenaarschap voor de persoonlijke ontwikkeling, een onderzoekende en lerende 
houding ontwikkelen, kunnen delen, samen spelen en samenwerken.

Kinderen verschillen in talent, persoonlijkheid en werktempo. Ook verschillen zij in sociale- , culturele- 
en economische achtergrond. Op de Langenoord houden we rekening met deze verschillen en 
bieden ruimte voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze school kent een 
leerstofjaarklassensysteem waarbinnen de individuele ontwikkeling van ieder kind wordt gestimuleerd. 
Wij willen een school zijn voor alle kinderen, ook voor die kinderen die zich anders ontwikkelen dan de 
meeste leeftijdsgenootjes. 'Ieder kind telt' betekent ook dat ieder kind welkom is. Het belang van het 
kind en de mogelijkheden die de school kan bieden zijn hierbij leidend.

Op de Langenoord werken wij aan een vriendelijk en veilig klimaat. Veiligheid, structuur en continuïteit 
geven ruimte tot denken en handelen. Om tot leren en ontwikkelen te kunnen komen is een goede 
sfeer essentieel en werken aan een veilig leefklimaat is daarom een constant aandachtspunt. Het 
bewust omgaan met normen en waarden en het aangeven van grenzen horen hierbij. De Langenoord 
ziet de ouders als belangrijkste partner in de begeleiding van het kind. Samen met hen dragen we de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Onderwijs maken we samen.
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Prioriteiten

In onze ambities, een vertaling van onze visie en kernwaarden naar doelen, beschrijven we wat we als 
school willen bereiken in de komende vier jaar als het gaat om onderwijskundige doelen en 
inhouden. Bij het opstellen van onze ambities zijn we gevoed door leerlingen, ouders/verzorgers, 
teamleden en omgeving. Om goed af te kunnen stemmen op onze doelgroep hebben we een 
omgevingsanalyse gemaakt en zijn we in gesprek gegaan met onze partners waarmee we 
samenwerken op school. Huidige resultaten en de diverse tevredenheidspeilingen leverden ook input 
voor onze ambities. Op ambitiekaarten beschrijven we welke stappen we gaan zetten om de ambitie te 
realiseren en beschrijven we wat we daarvoor nodig hebben. De ambities doorkruisen verschillende 
typen van leren, met name omdat wij de brede ontwikkeling van kinderen belangrijk vinden. Deze 
wordt mede gestimuleerd door een betekenisvol en geïntegreerd aanbod, waarbij we zo mogelijk 
ouders/verzorgers betrekken.

Thematisch werken en creativiteit
Over vier jaar onderscheiden we ons in groep 1 t/m 8 met het werken met een thematisch geïntegreerd 
aanbod gericht op oriëntatie op jezelf en de wereld en kunst & cultuur, passend  bij de visie van De 
Langenoord. 

21e-eeuwse vaardigheden
Over vier jaar zijn de 21e-eeuwse vaardigheden geïntegreerd in het dagelijks onderwijs op de 
Langenoord. Voor alle vaardigheden wordt gewerkt volgens de concept leerlijnen van de SLO. Via 
observaties of formatief waarderen worden de vaardigheden beoordeeld.

Mens en Samenleving
Onze ambitie is om het niveau van tevredenheid, zoals blijkt uit de tevredenheid enquêtes onder 
leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden, te handhaven op minimaal het niveau van 2018 en waar 
kan, te verbeteren ongeacht de veranderende maatschappij en de nieuwe leerlingen/ zij-instromers die 
vanuit andere scholen en/of wijken bij ons op school komen. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich 
op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis 
geven aan hun bestaan. 

Doorgaande leerlijnen
Wij realiseren doorgaande leerlijnen passend bij de eigen ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind is 
hierbij leidend. De overgang van het lerend spelen in groep 1-2 naar meer leerstofgericht onderwijs en 
de start van het aanvankelijk leesproces in groep 3 is daarbij onze eerste prioriteit. 

Taal en Rekenen
In 2020 hebben alle leerkrachten voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen tenminste 
70% van de leerlingen op de CITO-niveaus I, II en III. In 2023 is dit percentage toegenomen tot 75%.

Identiteit

Vanuit verbondenheid met de pluriforme en van oorsprong katholieke gemeenschap richten wij ons op 
alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij zetten onze kwaliteiten in om de ontwikkeling en het leren 

5



van kinderen, ongeacht hun herkomst of levensbeschouwing, optimaal te bevorderen. Ons motto is 
‘Ieder kind telt.’ De ontwikkeling en het leren van kinderen proberen wij te garanderen door vertrouwen 
te geven, de relatie aan te gaan en hen verbondenheid te laten ervaren met de rijkdom van onze cultuur 
en samenleving. Als katholieke, levensbeschouwelijk geïnspireerde school geloven wij in de 
ontwikkelingskracht van kinderen. Onze kernwaarden Creativiteit, Eigenwaarde en Betrokkenheid 
geven ons houvast in ons eigen handelen en onze kijk op de ander en de wereld.

In ons lesaanbod besteden wij tijd en aandacht aan de christelijke feesten, rituelen en gebruiken. De 
pluriforme samenleving waarin wij leven, vraagt ook om kinderen te laten kennismaken met andere 
geloven en culturen. Kennis draagt bij tot begrip en betrokkenheid voor diegenen die een andere 
levensbeschouwelijke achtergrond hebben. Op de Langenoord werken wij met Trefwoord, een 
methode voor levensbeschouwelijke vorming. Deze methode begeleidt en ondersteunt kinderen bij het 
verkennen, bewustmaken en verrijken van de wereld om hen heen. Trefwoord werkt aan de hand van 
pedagogische thema's die hun oorsprong vinden in Bijbelverhalen. Thema's die bijvoorbeeld aan bod 
komen zijn: vooruitkijken, samenleven, horen, je krijgt wat je verdient, donker en licht. 
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In onze onderbouw groep 1 tot en met 4 wordt nauw samengewerkt om de doorgaande leer- en 
ontwikkelingslijnen te bevorderen. Leerkrachten maken clusters van kinderen die een zelfde 
instructiebehoefte hebben, waardoor efficiënt met de beschikbare tijd en de inzet van de leerkrachten 
omgegaan kan worden en waardoor het onderwijs voor de leerlingen zo effectief/optimaal mogelijk 
kan zijn.

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
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Bij ziekte- of studieverlof doen wij zoveel mogelijk een beroep op eigen KPOA medewerkers uit de 
flexibele schil of de invalpool. Ook vragen we parttimers, indien mogelijk, de afwezige leerkracht te 
vervangen. Continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs zijn altijd uitgangspunt bij de invulling van de 
vervanging.

Wij zoeken altijd naar een kwalitatieve oplossing voor vervanging. Kinderen verdelen over andere 
groepen doen we niet graag, omdat dit de kwaliteit van meerdere groepen niet ten goede komt. In het 
uiterste geval, vragen we de ouders hun kind thuis te houden indien er geen vervanging beschikbaar is.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 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.

Methodes die gebruikt worden op de Langenoord
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
6 u 30 min 6 u 30 min

Rekenen
1 u 30 min 1 u 30 min

Zintuiglijke ontwikkeling 
3 uur 3 uur 

Expressie
6 u 30 min 6 u 30 min

Bewegingsonderwijs
6 u 15 min 6 u 15 min

Pauze in de ochtend
1 u 15 min 1 u 15 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min

Rekenen
Groep 1-2: Rekenrijk – Noordhoff Uitgevers – versie 3
Groep 3-8: Wereld in Getallen – Malmberg – versie 4

Taal
Groep 1-2: Map Fonemisch bewustzijn – CPS – 2017, Map Begrijpend luisteren en woordenschat – CPS - 
2017
Groep 3-8: STAAL – Malmberg

Lezen
Groep 3: Veilig Leren Lezen – Zwijsen – Kim versie
Groep 4-8: Estafette – Zwijsen – 2009
Groep 4-8: Nieuwsbegrip

Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde Groep 5-8: Wijzer! – Noordhoff Uitgevers – 2015
Geschiedenis Groep 5-8: Wijzer! – Noordhoff Uitgevers – 2015
Biologie Groep 5-8: Leefwereld – Noordhoff Wolters – 2002
Verkeer Groep 5-8: Wijzer door het verkeer – Noordhoff Uitgevers – versie 2
Levensbeschouwing/Catechese Groep 1-8: Trefwoord – Kwintessens

Engels
Groep 5-8: Take it Easy – Thieme Meulenhoff – 2009

Sociaal-Emotionele ontwikkeling
Groep 1-8: Goed gedaan -  Malmberg – 2007
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
10 uur 5 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Taal
2 u 15 min 7 u 15 min 6 u 45 min 6 u 45 min 7 u 45 min 7 u 45 min

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

Wereldoriëntatie
2 u 20 min 2 u 20 min 3 u 50 min 4 u 20 min 4 u 05 min 4 u 05 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 2 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
30 min 30 min 1 uur 1 uur 

Pauze in de ochtend
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

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

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Computerlokaal

Op de benedenverdieping in het hart van de school is een leerplein ingericht. Hier kan gebruik worden 
gemaakt van computers, techniekleskisten en waar kinderen individueel of in groepjes kunnen werken. 
Deze ruimte wordt ook gebruikt voor naschoolse activiteiten zoals typeles.

Voor kinderen die (extra) ondersteuning krijgen hebben we een heerlijke, rustige werkruimte op de 
bovenverdieping. De kinderen van onze Plusgroep 'Lefland' maken hier ook gebruik van.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Zazah/De Stampertjes. 

De Stampertjes zijn bij ons in de school gehuisvest. Er is een nauwe samenwerking tussen de 
Stampertjes en de onderbouw, zodat kinderen een soepele overgang ervaren als ze 4 jaar zijn en naar 
de basisschool gaan. We streven naar een eenduidige pedagogische aanpak, zodat jonge kinderen zich 
zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is een nauwe samenwerking tussen KPOA en Ska 
kinderopvang als het gaat om het jonge kind.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De Langenoord valt onder Samenwerkingsverband de Eem. Binnen dit samenwerkingsverband dienen 
de scholen te voldoen aan de zes beloftes ten aanzien van de basisondersteuning. In het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) geven we aan waar we staan ten aanzien van de 
basisondersteuning en wat onze ambities zijn. 

Op de Langenoord bieden we ondersteuning aan ieder kind. Ieder kind heeft zijn eigen basis- en 
ondersteuningsbehoeften om tot leren te komen. Wij stemmen ons handelen planmatig af op wat het 
kind nodig heeft: één kind, één plan! We geven het kind ruimte en vertrouwen. Dat betekent dat het 
kind betrokken is bij zijn eigen leerproces. De leerkracht maakt op de Langenoord het verschil 
voor ieder kind. Samen met alle betrokkenen om het kind stellen we haalbare en uitdagende doelen om 
het kind succeservaring op te laten doen. Hoe we de ondersteuning aan ieder kind bieden, hebben we 
verwerkt in onze onderwijs- en ondersteuningsstructuur. Handelingsgericht werken (HGW) is een 
werkwijze die wij hanteren in effectieve ondersteuning. Daarbij staan de zeven uitgangspunten van 
HGW centraal in ons dagelijks werk met de kinderen:

1. Ons handelen is doelgericht.
2. Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding.
3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
4. Leerkrachten maken het verschil, ouders/verzorgers doen er evenzeer toe.
5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zijn van groot belang.
6. De betrokkenen werken constructief samen.
7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Zo zijn er bij ons kinderen die ondersteuning op maat krijgen op rekengebied, taalgebied en sociaal- 
emotioneel gebied. Wij werken daarvoor samen met een remedial teacher die begeleiding en 
ondersteuning biedt aan kinderen en leerkrachten in de kernvakken. Voor de meer- en hoogbegaafde 
kinderen hebben wij een tweede leerlijn ontwikkeld. Deze kinderen krijgen een passend aanbod in 
'Lefland'. Deze Plusklas is ook opengesteld voor kinderen van andere (KPOA) scholen. KPOA heeft 
twee bovenschoolse plusklassen: School op de Berg en de Langenoord. Ook zijn er kinderen die 
passende extra ondersteuning krijgen via een arrangement van samenwerkingsverband de Eem, cluster 
één of cluster twee. Wij kunnen met trots vaststellen dat wij bijdragen aan de inclusieve maatschappij 
doordat wij passende ondersteuning kunnen bieden aan ieder kind, want op de Langenoord telt ieder 
kind!
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider -

Remedial teacher -

Specialist hoogbegaafdheid -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de Langenoord heerst een prettig klimaat. Wij gaan uit van een positieve grondhouding van ieder. 
Een aantal leerkrachten is gecertificeerd Kanjertrainer. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen 
met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren 
(curatief). Denk hierbij aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een 
toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve 
manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is 
interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer 
daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich 
voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de 
situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kernwoorden van de Kanjertraining 
zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, 
gezond gedrag en duurzaamheid.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.
Via de enquetetool van Vensters monitoren wij de veiligheidsbeleving. Ook Kanvas wordt gebruikt voor 
de meting van sociale veiligheid.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Onze kwaliteitskring 'Sociaal- emotionele ontwikkeling' is verantwoordelijk voor het vormgeven van dit 
domein.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Bernadette Post. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via b.post@kpoa.nl.
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Ouderinspraak

Klachtenregeling

De klachtenregeling is te vinden op de website van onze stichting voor KPOA.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden over schoolzaken geïnformeerd via onze nieuwsbrief De Lange Oortjes, de website en 
Parro. Door de leerkracht worden ouders geïnformeerd via gesprekken, rapporten, klasmail en Parro.

Een aantal keer per jaar is er een koffie-uurtje. Zowel ouders als school kunnen onderwerpen inbrengen 
waarover met elkaar in informele setting gesproken wordt.

De medezeggenschapsraad betrekt ook andere ouders door regelmatig een thema (vanuit het 
schoolplan) te behandelen.

De Langenoord ziet de ouders/verzorgers als belangrijkste partner in de begeleiding van het kind. 
Samen met hen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind(eren). De 
samenwerking komt de (cognitieve) ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede. Ouders 
hebben het recht om betrokken te zijn bij onderwijs aan hun kind. Uitgangspunt 6 van 
Handelingsgericht werken ‘De betrokkenen werken constructief samen,’ is leidend in onze 
samenwerking met ouders. Dat betekent dat we ouders meenemen in het leer- en ontwikkelingsproces 
op school, sleutel daarin is communicatie.

Gedurende het schooljaar is er gepland contact met ouders, zie de bijlage 'oudercontact.' Los van deze 
geplande momenten is het altijd mogelijk om een afspraak met de leerkracht te maken, als de 
ontwikkeling van het kind daarom vraagt.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 47,50

Daarvan bekostigen we:

• Carnavalsfeest

• Paasviering

• Sportdag

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Voor het schoolverlaterskamp in groep 8 worden apart kosten in rekening gebracht en is de 
ouderbijdrage lager.

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.

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

• Medezeggenschapsraad

Op onze school is, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een medezeggenschapsraad 
actief. Deze bestaat uit een evenredig aantal ouders en medewerkers. Het aantal MR leden is 
afhankelijk van het aantal leerlingen van een school. De MR is gesprekspartner van de schoolleiding van 
de school als het gaat over het beleid van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- 
of instemmingsrecht. Op de website van KPOA is het volledige MR reglement te lezen.

Ouders worden op De Langenoord betrokken bij onderwijs, activiteiten en sport. Iedere ouder is op zijn 
eigen manier betrokken bij school en het onderwijs aan zijn kind. Wij hechten veel waarde aan 
betrokken zijn bij het onderwijs, zodat het kind zich gesteund voelt door ouders en school en zich zo 
optimaal kan ontwikkelen. Uitgangspunt twee en zes van Handelingsgericht werken zijn hierin leidend 
voor ons:
- Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding.
- De betrokkenen werken constructief samen.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 

4.3 Schoolverzekering

KPOA heeft voor alle scholen, leerlingen en medewerkers een aantal verzekeringen afgesloten. De 
collectieve ongevallenverzekeringen biedt dekking bij schade, die niet gedekt wordt door uw eigen 
verzekering veroorzaakt door ongevallen, gedurende alle activiteiten binnen schoolverband, inclusief 
excursies en schoolreisjes. Ook het komen en gaan van en naar school is hierin meeverzekerd. Ook is er 
voor de school een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, indien er sprake is van verwijtbaar gedrag 
door een medewerker van de school, waarvoor de school aansprakelijk wordt gesteld, dan biedt deze 
verzekering dekking voor zaak- en letselschade.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
's Ochtends telefonisch tussen 8.00 uur en 8.30 uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via het verlofformulier verkrijgbaar bij de administratie of te downloaden van onze website.

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De ontwikkeling van kinderen wordt planmatig gevolgd. Dat doen we door middel van observaties, 
evalueren van het dagelijks werk, methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO. In de 
onderbouw gebruiken we KIJK!

Vier keer per jaar vindt er een groepsbespreking met de intern begeleider plaats. Er wordt ingezoomd 
op de individuele kinderen en de groep. Er wordt besproken of de kinderen voldoende hebben geleerd 
en of de ingezette interventies het beoogde effect hebben gehad. Groepsplannen worden bijgesteld, 
zodat voor de nieuwe periode optimaal kan worden afgestemd op de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de kinderen.

Twee keer per jaar focussen we met het hele team op de resultaten, om de effecten van ons onderwijs 
tegen het licht te houden en van elkaar te leren. De Kwaliteitskringen zoomen schoolbreed in op hun 
vakgebied.

5.2 Eindtoets

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 14,3%

vmbo-(g)t 23,8%

havo 28,6%

vwo 33,3%

De kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers worden door hun leerkracht voorbereid op de 
overgang naar het vervolgonderwijs. In groep 7 wordt het uitstroomperspectief (een niveau indicatie) 
met kinderen en hun ouders/verzorgers besproken. In groep 8 wordt het advies voor het voortgezet 
onderwijs gegeven. Het advies is gebaseerd op vele aspecten. De Langenoord hanteert een zorgvuldige 
overgangsprocedure van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze is vastgelegd in het 
document van Bao naar Vo en ter inzage voor belangstellenden. De kinderen en hun ouders/verzorgers, 
de leerkrachten bovenbouw, de intern begeleider en de schoolleider zijn betrokken bij de 
totstandkoming van een passend advies voor het vervolgonderwijs.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Betrokkenheid en vertrouwen

RelatieEigenwaarde

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Ieder kind telt! Dat is niet alleen wat we zeggen, maar ook zichtbaar in wat we doen. Samen met het 
kind, ouders/verzorgers en onze partners. Afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van ieder kind, zodat ieder kind succeservaring kan opdoen en zich met (zelf)vertrouwen kan 
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ontwikkelen. Het kind mag ontdekken, onderzoeken en zijn wie hij is, thuis, bij ons op school en in onze 
maatschappij. Wij zien het als onze opdracht om uw kind hierin te begeleiden en uw kind vaardig te 
maken om zelfstandig, met een eigen mening, respect voor de ander en vertrouwen zich te 
ontwikkelen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld een leerlingenraad om kinderen een stem te geven in wat zij denken nodig 
te hebben en om actief burgerschap te stimuleren. En uiteraard hebben we kennis van de sociaal- 
emotionele ontwikkeling en leerlijnen dit daaraan gekoppeld zijn van groep 1 t/m 8.

Met KIJK! en Kanvas wordt de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen gevolgd. Daarnaast 
wordt het sociogram gebruikt om de sociale cohesie van de groep in kaart te brengen. Op de 
Langenoord gebruiken we de methode ‘Goed gedaan’ voor sociaal en emotionele vorming. Ook 
hebben we een aantal gecertificeerde Kanjertrainers.

In het schooljaar 2018-2019 heeft een studente pedagogiek onderzoek gedaan naar sociaal emotionele 
ontwikkeling op de Langenoord. De hoofdvraag; ‘Op welke wijze kunnen de leerkrachten invulling 
geven aan de kerndoelen voor het primair onderwijs, om op een goede manier de leerlingen te 
stimuleren op sociaal-emotioneel gebied?’. Door middel van enquêtes en groepsgesprekken is er 
gekeken naar de wensen en behoeften van verschillende betrokkenen; teamleden, ouders/verzorgers 
en leerlingen. Daarbij is er ook gekeken naar theorie rondom het sociaal-emotioneel leren binnen het 
primair onderwijs, de landelijke kerndoelen en de verschillende methodes die op de markt zijn. Het 
schooljaar 2019-2020 gaat de kwaliteitskring gebruik maken van de aanbevelingen.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Binnen KPOA hebben wij gekozen om ons stelsel van kwaliteitszorg te enten op het INK-model. Dit 
betekent dat wij de schoolorganisatie systemisch inrichten en werkprocessen managen. Wij werken 
planmatig aan kwaliteitsverbetering volgens de plan-do-check-act (PDCA) cyclus. We schakelen daarbij 
steeds tussen drie niveaus: individueel-, groeps- en schoolniveau. Doordat we systematisch onze 
onderwijsontwikkelingen in beeld brengen en ons onderwijs aanpassen aan de behoeften en 
mogelijkheden van kinderen moet dit leiden tot optimale groei en ontwikkeling van kinderen. Op de 
Langenoord voelen we ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen. Dat zie je 
terug in onze werkwijze met Kwaliteitskringen en Leerteams.

Wij borgen onze onderwijsverbeteringen door de afspraken vast te leggen in onze 'Standaarden'. De 
standaarden vormen de kaders voor het onderwijs. De Standaarden worden bijgesteld, als we een 
verbetering hebben doorgevoerd.

PLAN: Onderwijs (verbeter)doelen

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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DO: Realiseren onderwijs (-verbetering)
CHECK: Analyseren onderwijsopbrengsten
ACT: Bijstellen aanpak realisatie

Kwaliteitskringen
Onze school is een gemeenschap waar wij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het leren van 
de leerlingen. Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten, waardoor één plus één drie wordt. 
Dat doen we door te werken in Kwaliteitskringen en Leerteams. Iedere Kwaliteitskring specialiseert 
zich in een vak- ontwikkelingsgebied. Samen met de schoolleiding en interne begeleiding geven zij 
leiding aan de onderwijskundige ontwikkeling op de Langenoord. Kwaliteitskringen zijn de inhoudelijke 
kartrekkers in het verbeteren/vernieuwen van het onderwijs op de Langenoord. De plannen zijn 
gebaseerd op concrete doelen, ervaringen, feiten, resultaten en/of onderzoek en vastgelegd op 
ambitiekaarten. De ambitiekaarten zijn onderdeel van het schoolplan.

Leerteams
Kinderen leren beter als ook hun leerkrachten blijven leren. Als leerkrachten niet geïsoleerd voor de 
groep staan, maar hun werkwijze en resultaten met elkaar delen en samen streven naar betere 
leerlingprestaties. Dat doen wij door in 3 leerteams (leerkrachten groep 1 t/m 3, leerkrachten groep 4 
t/m 6, leerkrachten groep 7 en 8) wekelijks bezig te zijn met onderwijsverbetering. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we beter leren als we ook onze deuren open zetten voor elkaar, voor andere scholen en 
betrokkenen. Mede daarom hebben wij regelmatig bezoek van collega scholen en partners in onderwijs 
en gaan wij ook op bezoek bij anderen.

Schoolbreedoverleg
Om de lopende acties/plannen te bewaken, te monitoren en te verbinden voeren we één keer in de zes 
weken een School-breed-overleg. In dit overleg zijn de kartrekkers van de Kwaliteitskringen, de intern 
begeleider en de schoolleiding vertegenwoordigd.
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6 Schooltijden en opvang

6.2 Opvang

De schooltijden zijn dagelijks van 08.30 uur tot 14.15 uur. 

Om 8.20 uur gaan onze deuren op en mogen ouders en kinderen naar binnen. Om 8.30 uur starten de 
lessen.

De middagpauze wordt verzorgd door het team, alle kinderen lunchen op school. 

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 07:00 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:15  - 14:15 14:15 - 18:30

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3 t/m 8 dinsdag, donderdag, vrijdag

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in sporthal de Bieshaar. Omdat dit wat 
verder van de school vandaan ligt, kiezen wij ervoor om één keer per week een blokuur te gymmen in 
plaats van twee keer een korte les. De kleuters en soms ook groep 3 bewegen in het speellokaal in de 
school. Daarnaast kunnen alle kinderen volop bewegen op ons prachtige, uitdagende groene 
schoolplein. Kinderen spelen en ontdekken in een groene omgeving, daarbij blijft hun kleding niet altijd 
schoon. Wij vragen de ouders/verzorgers rekening te houden met de kledingkeuze als de kinderen naar 
school gaan.
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6.3 Vakantierooster

De studiedagen waarop de kinderen lesvrij zijn, zijn te vinden op onze website in het menu onder 
'Kalender'.

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Meivakantie 25 april 2020 05 mei 2020

Pinksterweek 31 mei 2020 07 juni 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

5 dagen per week maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30

U kunt met een korte vraag na lestijd bij de leerkracht terecht. Wilt u de leerkracht uitgebreider 
spreken, dan maakt u gebruik van onze gesprekkencyclus of u maakt een afspraak.

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKA en Partou, 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 Ska kinderopvang en Partou kinderopvang, 
in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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U kunt altijd binnenlopen bij de administratie of de schoolleiding met een korte vraag. Heeft u wat 
meer tijd nodig, dan maken we graag een afspraak met u.
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