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Welkom! 
Het team van de Franciscus is trots om u deze schoolgids aan te bieden..  
De 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.  
Verder leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
manieren waarop we u informeren.  
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het team, Medezeggenschapsraad en bestuur van de KBS Franciscus.  
Esther van der Werf en Anneke van der Waal (directie) 
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1. Over de school 
1.1 Algemene gegevens 
 
Contactgegevens 
KBs Franciscus 
Pinksterbloemweide 15 
3448 TH Woerden 
0348421430  
www.kbs-franciscus.nl  
directie@kbs-franciscus.nl  
 
Schoolbestuur 
Kalisto-Boeiend Basisonderwijs!                
Aantal scholen: 16  
Aantal leerlingen: 3.691 
http://kalisto-basisonderwijs.nl  
 
Schooldirectie 
Locatie directeur Esther van der Werf directie@kbs-franciscus.nl  
Meerscholen directeur Anneke van der Waal vanderwaal@kalisto-basisonderwijs.nl  
 
Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs, regio Utrecht 
www.passenderwijs.nl  
 
Aantal leerlingen 
Aantal leerlingen in 2019-2020  
 
 
 
Aantal leerlingen de afgelopen jaren 
 
 
 

 
 
 
Het aantal leerlingen op de Franciscus is (telling oktober 2019) 193. De school bestaat uit 8 groepen. 
De kleuterunit bestaat uit twee groepen.    
 
 
 

http://www.kbs-franciscus.nl/
mailto:directie@kbs-franciscus.nl
http://kalisto-basisonderwijs.nl/
mailto:directie@kbs-franciscus.nl
mailto:vanderwaal@kalisto-basisonderwijs.nl
https://www.passenderwijs.nl/
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1.2 Profiel van de school 
Kernwoorden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missie en visie 
 

Franciscus:  De Franciscus is een basisschool met een katholieke identiteit!  

De katholieke identiteit houdt voor ons in dat wij aandacht hebben voor alle leerlingen op school. 
Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren ze. We staan open voor 
kinderen met een ander of geen geloof. Vanuit onze katholieke identiteit leren we de kinderen 
zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang 
met elkaar.  

Respect: Wij gaan respectvol met elkaar om!  

Wij willen dat kinderen op een begripvolle en respectvolle manier met hun medemens en omgeving 
omgaan. Met respect omgaan met een ander, betekent, dat je oog hebt voor die ander, voor 
zijn/haar kwaliteiten. De Kanjertraining speelt hierbij een belangrijke rol. Bij ons op school is 
iedereen een Kanjer! 

Ambitieus:  wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van onszelf!  

Ruimte voor ontwikkeling is daarbij essentieel. Met elkaar stellen we de doelen vast, die we 
regelmatig toetsen aan de resultaten. We leren kinderen doelen voor zichzelf te stellen en te 
plannen. We gebruiken eigentijdse methoden, 21e -eeuwse vaardigheden en aanvullende materialen 
om recht te doen aan hun niveau. Chromebooks worden als ondersteuning van het 
onderwijsprogramma ingezet. Vaardigheden die voor de kinderen van nu belangrijk zijn, betrekken 
we bij ons onderwijsaanbod. We gebruiken elkaars talenten optimaal. 

Nieuwsgierig: kinderen hebben zelf de behoefte om te leren!  

Kinderen willen de wereld om zich heen ontdekken; deze onderzoekende houding stimuleren wij bij 
kinderen. Kinderen gaan zelf met onderzoeksvragen aan de slag binnen een bepaald thema, waarbij 
ook het samenwerkend leren wordt gestimuleerd. Kinderen leren zelf antwoorden te vinden op de 
onderzoeksvragen.  

Creatief: op De Franciscus zien wij creativiteit terug in het leren, ervaren en ontdekken in de klas 

en daarbuiten!  
Wij moedigen het zoeken naar eigen oplossingen aan, waarbij het oplossend vermogen en eigenheid 
worden vergroot. Eveneens gebruiken wij onze creativiteit bij cultuureducatie. Daarnaast hebben wij 
een leerkracht drama en gymleerkracht. In de dramalessen wordt ook de talentontwikkeling  
gestimuleerd. Door creativiteit te ontwikkelen en te stimuleren, leren kinderen om te vertrouwen op 
hun eigen ontwikkeling en zij kunnen hierdoor meer flexibel in het leven staan. In de gymlessen staan 
leren bewegen, samen met je klasgenoten, in een veilige omgeving centraal. Sportplezier vinden wij 
minstens zo belangrijk. Kinderen die goed in hun vel zitten, bewegen graag.   
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Inzicht: team, ouders en leerlingen hebben inzicht op het kind! 

De ontwikkeling van onze kinderen staat voorop. Gedurende de schooltijd op De Franciscus geven we 
de kinderen steeds meer eigen inzicht in hun leerproces. Deze zelfstandigheid biedt een perfecte 
basis voor de ontwikkeling in de maatschappij.  

Samen: en met elkaar! 

Kinderen werken samen in de groep; we hanteren coöperatieve werkvormen, bij onze instructie 
en projecten. We voelen ons  samen met de ouders en partners in de school verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en met elkaar en vieren samen onze mooie 
momenten.  

Communicatie: staat hoog in het vaandel op de Franciscus! 

Als school zijn wij goed te bereiken. Maken wij gebruik van verschillende social media en staan wij 
open voor feedback. Goed met elkaar communiceren is één van de belangrijkste kenmerken van een 
professionele cultuur. Openheid, eerlijkheid, echt naar elkaar luisteren en proberen elkaar te 
begrijpen is in een school van groot belang.  

Uniek: ieder kind bij ons op de Franciscus  is uniek! 

Ieder kind mag gezien worden op zijn of haar eigen wijze. Daarom passen we de organisatie van ons 
onderwijs zo aan dat we, zoveel als mogelijk is, tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften 
van ieder kind. Dit doen we door veel in gesprek te gaan met ouders, maar vooral ook met de 
kinderen zelf. 

Spelend leren: is goed voor de ontwikkeling van kinderen! 

Door spelend te leren werken kinderen aan hun emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling. 
Spelend leren staat centraal. Kinderen die spelend leren zijn ontspannen, nieuwsgierig, inventief, 
betrokken en geconcentreerd. Kinderen leren op een spelende manier het ontdekken van de wereld 
 
Prioriteiten 
Onze school wil een lerende organisatie zijn. Vernieuwing is voor ons geen doel op zich maar gericht 
op continue verbetering. Daarbij gaat het er ons vooral om of het relevant is. 
Onze prioriteiten voor de komende jaren zijn te verdelen over drie domeinen. 
 
Ons onderwijs:  
Op de Franciscus geven we toekomstgericht onderwijs. Hierbij werken we aan de brede ontwikkeling 
en vorming van onze leerlingen. Om kansen voor kinderen te creëren richten we ons op optimale 
opbrengsten. 
 
Onze mensen 
Op de Franciscus werken wij aan een professionele organisatie met competente medewerkers die 
zich voortdurend ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen voor het onderwijs aan onze leerlingen. 
 
Onze zichtbaarheid 
Op de Franciscus werken we aan een duurzaam marktaandeel en realiseren daarmee een continue 
instroom van nieuwe leerlingen.  
Voor de specifieke uitwerking hiervan verwijzen wij u naar ons Schoolplan 2019-2023. 
 
Identiteit 
Op onze school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. Wij zijn een Katholieke 
basisschool, een school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee leggen 
wij een fundament voor een samenleving waarin burgers op elkaar betrokken zijn. Respect is daarbij 
erg belangrijk.  
Vanuit onze katholieke identiteit leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving. 
Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar.  
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2. Het onderwijs 
Wij werken in Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd. 
Werken vanuit lesdoelen, inzet van coöperatieve werkvormen en bewegend leren dragen bij aan 
hoge betrokkenheid van onze leerlingen. 
 
Kleuteronderwijs 
Op dit moment zijn er twee kleutergroepen waarbij de kinderen van de groepen 1 en 2 gemengd zijn. 
De dag verloopt volgens een vaste en herkenbare structuur. Er wordt in verschillende hoeken en 
kleine kringen gewerkt onder leiding van een leerkracht. Deze activiteiten en hoeken worden 
aangepast aan de voor de leerlingen gestelde doelen. Deze doelen komen uit ons observatie en 
registratiesysteem KIJK! En de SLO doelen worden ook hierin meegenomen. Door deze manier van 
werken zien en observeren meerdere leerkrachten uw kind. Dagelijks worden deze observaties 
verwerkt en besproken. Naar aanleiding van deze observaties werken de kinderen altijd op hun eigen 
ontwikkelingsniveau. 
 
Directe instructiemodel 
Wij geven op 3 niveaus instructie aan de kinderen. Daarbij maken we gebruik van het “directe 
instructiemodel.” Dit model bestaat uit 5 stappen: 
Stap 1: Terugblik naar de vorige les. 
Stap 2: Doel van de les. “Wat gaan we vandaag leren.” 
Stap 3: Begeleid inoefenen van de stof. 
Stap 4: Zelfstandige verwerking door het grootste deel van de groep. De leerkracht gaat aan de slag 
met de leerlingen die extra instructie nodig hebben. 
Stap 5: Evaluatie van de les. 
 
Coöperatieve werkvormen 
Coöperatieve werkvormen stimuleren het samenwerken. Vaardigheden die hierbij aan de orde 
komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, overleggen en aanmoedigen. Coöperatieve werkvormen zijn 
speels van opzet en zorgen voor hoge betrokkenheid van kinderen bij het lesonderdeel. De 
werkvormen kunnen op verschillende momenten in de les ingezet worden en worden van groep 1 
t/m 8 toegepast. 
 
ICT 
Alle groepen werken met een digibord. Dit digitale schoolbord wordt niet alleen gebruikt om op te 
schrijven, maar biedt ook visuele ondersteuning bij alle instructies. Vanaf groep 1 leren kinderen om 
gaan met Chromebooks. Met diverse programma’s oefenen de kleuters ruimtelijke oriëntatie , 
voorbereidend rekenen, woordenschat en voorbereidend lezen. Vanaf groep 3 biedt het werken met 
de Chromebooks ons de mogelijkheid om de kinderen (extra) te laten oefenen met bijvoorbeeld 
rekenen, spelling, taal en topografie. Ieder op zijn/haar eigen niveau. De kinderen werken met 
programma’s die horen bij de methodes en sites van het internet.  
 
Bewegend leren 
Bewegend leren op de Franciscusschool houdt in: 

 Samen leren met coöperatieve werkvormen 
 Werken met de nieuwste digitale middelen zoals Chromebooks en iPads 
 Bewegend leren binnen en buiten de klas 
 Werken op niveau met o.a. plusklassen 
 Dramalessen van een vakdocent 
 Bewegingsonderwijs van een vakdocent 
 Engelse lessen in groep 1 t/m 8 
 Boeken lenen uit de schoolbibliotheek 
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Engels 
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Veel leenwoorden zijn het 
Nederlands binnen gedrongen, zoals computer, mountainbike en keeper. Bovendien wordt Engels 
ook steeds meer als voertaal gebruikt in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven. 
Om kinderen hier goed op voor te bereiden, leren ze op De Franciscus Engels vanaf groep 1. De 
methode die we gebruiken is: “Join in.” In de kleutergroepen maken kinderen spelenderwijs kennis 
met de taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder 
uitgebreid. Door een extra taal aan te bieden ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en 
vergroten ze hun algemene taalvaardigheid. 
  

2.1 Opbouw van het team 
Directie  
De directie van de Franciscusschool bestaat uit Esther van der Werf (locatiedirecteur) en Anneke van 
der Waal (meerscholendirecteur). Esther is het aanspreekpunt van de school voor ouders, kinderen 
en externen en heeft de dagelijkse leiding over de school.   
Anneke is directeur van vier scholen, te weten De Wijde Blik,  de Molenwiek, de Wegwijzer en de 
Franciscus. Zij houdt zich met name bezig met (bovenschools) beleid en de samenwerking tussen de 
vier scholen.  
  
Groepsleerkrachten  
De leerkrachten hebben als primaire taak het lesgeven aan de leerlingen. Iedere leerkracht is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn eigen klas, met in achtneming van het beleid van de 
school. De leerkracht is voor u een eerste aanspreekpunt, wanneer u vragen of opmerkingen heeft.  
Op onze website kunt u zien welke leerkrachten er dit schooljaar zijn en welke groep zij hebben.  
   
Intern begeleider  
Linda Slinkman is dit schooljaar onze (vervangende ) Intern Begeleider. De Intern begeleider is 
verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen en begeleidt leerkrachten, ouders en leerlingen 
hierbij. 
  
Vakleerkrachten en specialisten  
Tessy is dramadocente en verzorgt voor alle groepen wekelijks dramalessen, de plusklas en sociale 
vaardigheidstrainingen.  
Martijn is vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij verzorgt de gymlessen voor groep 3-8. 
Linda is coördinator Kanjer. Zij is verantwoordelijk voor het opzetten van ons Kanjerbeleid en het 
ondersteunen van de leerkrachten bij de uitvoering daarvan.  
Anouk wordt onze Leescoördinator binnen de school. Tevens is zij Intern Coördinator Opleiden(ICO), 
dat is de taak van het begeleiden van nieuwe leerkrachten en stagiaires binnen onze school. 
  
Onderwijs ondersteunend personeel  
Sandra werkt als onderwijsassistent. Zij ondersteunt leerkrachten en leerlingen. 
Marion werkt als administratief medewerker.   
  
Stagiaires  
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende stagiaires op school aanwezig van de   
PABO, SPW 3 (klassen assistent) en SPW 4 (onderwijs assistent).  
De leerkracht van de groep waar stage wordt gelopen is verantwoordelijk voor de begeleiding.  
Ook zijn er soms korte stages, ook wel snuffelstage of maatschappelijke stage van het VO genoemd.  
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Ziekte en verlof personeel 
In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt er een beroep gedaan op een invaller vanuit 
de invalpools  of een van de collega’s binnen de school. We proberen altijd eerst een “bekende” 
leerkracht te vinden die de groep al kent. Dat lukt lang niet altijd. Soms zijn wij genoodzaakt met 
eigen personeel te schuiven. Ook kunnen er in geval van nood groepen worden samengevoegd. Ons 
uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen.  
Indien we geen vervanging kunnen vinden dan zijn er de volgende mogelijkheden:  

 De groep zelf wordt opgesplitst. 
 Er worden  groepen samengevoegd, waardoor één groepsleerkracht wordt vrij geroosterd 
om de groep van de zieke leerkracht op te vangen. 

 Indien mogelijk worden de leerkrachten die belast zijn met interne begeleiding of 
coördinerende taken ingezet voor de vervanging van de zieke leerkracht. Zij krijgen daarna 
de gelegenheid om deze werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen.  

 De leerlingen van een groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven 
groepen.  

 In het uiterste geval wordt volgens een rooster de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een dag 
naar huis gestuurd. Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de kinderen, die de 
volgende dag geen school zullen hebben, een brief mee naar huis waarin dit gemeld wordt. 
Indien al te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren worden ook de 
ouders van andere groepen gewaarschuwd.  

 

2.2 Invulling onderwijstijd 
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 t/m 8 
Aantal lesuren per week: 25 
Totaal aantal lesuren 2020-2021: 975 uur        
                                                

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

 Bibliotheek: Iedere woensdag kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 5 in de grote hal gratis 
een boek lenen. In de bibliotheek vinden de leerlingen prentenboeken en leesboeken op 
allerlei niveaus. 

 Speellokaal: Het speellokaal wordt gebruikt door de kleutergroepen en de dramadocent. 
 

2.4 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 peutergroep of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Ons schoolbestuur werkt hiervoor samen met het 
gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie worden ouders intensief betrokken. 
Op de Franciscus werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de peutergroep van 
Kind en Co die zich in ons gebouw bevindt.   
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3. Ontwikkeling van leerlingen 
3.1 Tussentijdse toetsen 
Jaarlijks worden door team en directie op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen 
streefdoelen vastgesteld die de leerlingen van een groep moeten behalen. Het onderwijs aan de 
groep wordt daarop ingericht. Twee keer per jaar worden CITO toetsen afgenomen. Van de 
resultaten wordt een analyse gemaakt op leerling- groeps- en schoolniveau.   
De analyse op schoolniveau wordt besproken in een teamvergadering. De analyses op leerling- en 
groepsniveau worden door de Intern begeleider met de betreffende leerkracht besproken. Vanuit de 
analyse wordt bekeken óf en op welke manier het onderwijsaanbod/de aanpak moet worden 
aangepast. 
 

3.2 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 voorgezet 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. 
Jaarlijks nemen onze leerlingen van groep 1 t/m 8 deel aan meerdere landelijk genormeerde toetsen.  
Veelal zijn deze van het Cito. Gemiddeld scoorden de groepen hierbij boven de landelijke 
gemiddelden.  
In groep 8 wordt de Eindtoets van het Cito afgenomen. Daarvan ziet u de resultaten van de afgelopen 
jaren hieronder. Deze score wordt aanvullend gezien op het schooladvies, dat de kinderen 
meekrijgen naar het voortgezet onderwijs. De score van de Eindtoets kan variëren tussen 500 ( zeer 
laag) en 550 (maximale score). Een score rond 535 is gemiddeld in de Nederlandse basisscholen. De 
behaalde score wordt afgezet tegen het landelijke gemiddelde en wordt vergeleken met het 
gemiddelde van scholen met dezelfde populatie. De resultaten van de CITO toetsen kunnen soms 
sterk per groep verschillen. Dit is mede afhankelijk van de capaciteiten en vaardigheden van de 
leerlingen in de groep. 
 
 

schooljaar CITO score 
14-15 532,0 
15-16 529,2 
16-17 538,0 
17-18 532,0 
18-19 533,0 
19-20 Vanwege het 

coronavirus 
geen 
Eindtoets 
kunnen 
afnemen 

 
 

3.3 Schooladviezen 
Wij baseren ons schooladvies op: 
-de resultaten van de CITO toetsen van de afgelopen 3 jaar 
-observaties over werkhouding, doorzettingsvermogen, redzaamheid en motivatie. 
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Het advies komt tot stand door goed overleg tussen leerkrachten, directie en interne begeleiding. 
Uiteraard is er ook een gesprek tussen de huidige leerkracht, ouders en leerling zelf. Bij welk advies 
komen de kwaliteiten en vermogens van de leerling het best tot zijn recht? 
 
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020 
 
 

Praktijk 3,33% 

VMBO-B 10% 

VMBO- B/K 6,67% 

VMBO-K 3,33% 

VMBO-K/TL 10% 

VMBO-TL 13,33% 

VMBO-TL/HAVO 6,67% 

HAVO 16,67% 

HAVO/VWO 13,33% 

VWO 16,67% 

 
 

  
  
  
  
  
  

 

3.4 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. 
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 
Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen maakt integraal deel uit 
van onze manier van lesgeven. 
 
Werkwijze Sociale opbrengsten: Kanjertraining 
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van elk individu en van de groep waarin 
wordt geleerd en gewerkt. Daarom werken wij vanuit de Kanjertraining dagelijks aan vertrouwen en 
veiligheid. Zie hoofdstuk 4.2 Veiligheid 
Linda is opgeleid tot Kanjercoördinator. Daar waar nodig ondersteunt zij leerkrachten en leerlingen 
bij vragen of problemen rondom gedrag en sociale veiligheid. 
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3.5 Kwaliteitszorg 
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. 
Kwaliteit is voor ons de mate waarin de school erin slaagt haar doelen op het gebied van kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, team en 
ouders en kinderen. Continue verbetering is in de structuur en cultuur van de Franciscus verankerd. 
Doelstellingen worden geformuleerd op basis van een langetermijnvisie, maar worden tijdig 
aangepast aan de veranderende omgeving. Daardoor zijn wij in staat ons continu aan veranderingen 
aan te passen.  
Wettelijk bepaalde doelen en normen (kerndoelen en referentieniveaus) vormen voor de Franciscus 
de ondergrens. Op grond van een analyse van de leerling kenmerken formuleren wij jaarlijks 
ambitieuze streefnormen boven de ondergrens waarmee het potentieel van de leerlingen volledig 
wordt benut.  
In ons schoolplan 2019-2023 beschrijven wij wat we de komende jaren willen bereiken. Het 
schoolplan kunt u vinden op onze website: www.kbs-franciscus.nl 
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U vindt hieronder een overzicht van wat we dit schooljaar (2020-2021) willen bereiken en/of wat we 
vorig schooljaar (2019-2020) hebben bereikt. 
 
 

20-

21  

BASISKWALITEIT (welke speerpunten versterken de basiskwaliteit?)   

DOEL 

 

BEOOGDE RESULTATEN BEREIKT? 

Mindset van IB veranderen naar meer 

opbrengstgericht denken.  
IB heeft kennis van analyses en 

interventies om 

opbrengstgericht denken bij 

teamleden te verhogen. 

Dit schooljaar wordt 

dit voortgezet. 

Clusterscholen (IB-r’s) 

sluiten hierbij aan. 

Onderwijsadvies regelt 

deze trainingen.   

Uit kinderen halen wat er in zit, sterker 

positioneren voor het VO 

Leerlingen groep 7-8 laten een 

groei zien op vaardigheidsscores, 

vooral bij rekenen.  

Dit is behaald, maar 

voor dit schooljaar 

zeker nog een 

speerpunt, zodat we 

het behaalde resultaat 

kunnen vasthouden. 

Externe begeleiding 

leerkracht groep 8. 

 Continu verbeteren: ”Traject klasse Pro”: 

effectieve betrokkenheid op alle niveaus 

binnen de school.   

Een goede samenwerking tussen 

het  team onderling en de 

groepen door middel van Continu 

verbeteren  

Start schooljaar 20-21 

20-

21  

Domein 1: Ons Onderwijs; optimale ontwikkeling van leerlingen   

DOEL 

 

RESULTATEN BEREIKT? 

Verhogen leerling resultaten begrijpend lezen. Aanscherpen vakdidactiek 

begrijpend lezen. Team zit op een 

dezelfde leerlijn. Werkt op 

dezelfde manier en van elkaar 

weet men wat men doet. 

Wordt dit schooljaar 

voorgezet door 

externe partij: 

“Natuurlijk leren” + 

tevens het technisch 

lezen naar een hoger 

niveau te krijgen d.m.v. 

een lees coördinator 

aangesteld binnen de 

school. 

Kinderen zijn actief betrokken bij 

instructie/verwerking. Reken- en 

Spellingresultaten gaan blijvend omhoog.  

Doorgaande leerlijn bewegend 

leren. 

Continu verbeteren. 

Verhogen van kennis bij leerkrachten op het 

gebied van digitale geletterdheid 

 Doorgaande lijn digitale 

geletterdheid. Optimaal gebruik 

van diverse devices. 

Devices sinds dit 

schooljaar voor elke 

leerling 1 beschikbaar. 

Doorgaande lijn 

continu mee bezig.  
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Planmatig aanbod van technieklessen LWG: ontwikkelen leerlijn 

techniek. Techniek als vast vak 

neerzetten op de Franciscus. 

Om de twee weken 

worden de 

techniektorens 

gebruikt door elke 

groep. Ontwikkellijn 

wordt scherper 

neergezet. 

 

Kinderen leren voldoende Engels om in het VO 

aan te kunnen haken. 

Nieuwe methode invoeren. 

Leerkrachten en leerlingen maken 

de methode eigen en alle groepen 

maken kennis met het vak Engels. 

Ja 

 
Wat past bij de Franciscus als het gaat om het vak 

Wereldoriëntatie. 

Voorstel voor aanpak WO in 

schooljaar 2020-2021 

LWG houdt zich hier 

mee bezig.  

 
Ondersteunen van zelfstandigheid/ eigenaarschap 

van leerlingen 

Werk-/ leerplein BB invoeren. Ja 

20-

21  

Domein 2: Onze mensen; continu professionalisering van kapitaal 

belang 

 

DOEL 

 

RESULTATEN BEREIKT? 

Een Kanjerschool zijn. Alle teamleden kennen de 

Kanjermethode. Voorwaarden 

creëren om een Kanjerschool te 

worden. 

Directie haalt in 2021 

haar papieren om een 

Kanjerschool te 

worden. 

Binnen 1 jaar een Opleidingsschool te worden. Er ligt een plan voor 

ontwikkeling Opleidingsschool 

Ja 

Borgen kennis TOP/ scholing Opgedane kennis van scholing/ 

TOP gaat niet verloren. Delen 

met elkaar. 

Ja 

 

Rekenresultaten blijvend omhoog Vakkennis teamleden op 

gebeid van rekenen is verder 

vergroot. Opgedane kennis van 

scholingstraject van vorig jaar 

wordt toegepast. 

Ja 

 

Leerkrachten voelen zich gesteund en capabel Kennis maken met 

verschillende vormen van 

intervisie. Opzetten intervisie 

binnen het team, geleid door 

IB. 

Dit schooljaar wordt 

daar een start mee 

gemaakt. Vorig 

schooljaar te maken 

met een lange 

ziektevervanging IB-er. 

 

Het vergroten van eigenaarschap van de 

leerling 

Ouderbetrokkenheid vergroten 

Drie hoeksgesprekken in groep 

6-8 

Meer in gesprek met ouders. 

Punt van aandacht 

schooljaar 20-21  

20-

21  

Domein 3:Onze zichtbaarheid; marktgericht met een sterk profiel    

DOEL RESULTATEN BEREIKT? 
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Verhogen werkplezier. Terugdringen 

ziekteverzuim 

Teamleden hebben inzicht in 

hun “werkvermogen”. Waar 

nodig onderneemt school of 

teamleden acties gericht op 

verhoging werkvermogen. 

Team continu bewust 

laten wijn met inzicht 

in eigen 

werkvermogen. 

Vergroten leerling aantal De doorstroom van peuters 

naar de Franciscus is verhoogd. 

Zo de concurrentie aangaan 

met andere scholen. 

Punt van continu 

verbeteren. Goed 

contact met “Kind en 

Co” speelt hierbij een 

belangrijke rol. 

 

Overgang van Basisschool naar VO verkleinen Onderzoeken mogelijkheden 

samenwerking VO en 

Praktijkschool. 

Schooljaar 21-22 

 

Voorlopig adviesgesprekken (groep 7) goed 

op de kaart zetten. 

Ouders en leerlingen zijn 

tevreden over de opzet van de 

voorlopig (groep 7) 

adviesgesprekken. 

Ja 

20-

21  

Domein 4: Ontzorging; scholen duurzaam ontzorgd    

DOEL 

 

RESULTATEN 

 

 

Vergroening van de school en zijn omgeving. Opzetten van een verbeterplan 

voor een groen schoolplein: 

Tiny Forrest. 

Verder in ontwikkeling 
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23 

4. Ondersteuning voor leerlingen 
4.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel 
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passenderwijs, regio Utrecht. Binnen de regio 
zijn afspraken gemaakt over het minimale niveau van basisondersteuning op elke basisschool. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel. 
De basisondersteuning op onze school omvat minimaal:  

 Een basisarrangement van de inspectie  
 Preventieve maatregelen ter voorkoming van meer intensieve ondersteuning  
 Een basisniveau van ondersteuning inzake extra handen in de klas, mogelijkheden tot 
instructie, gehanteerde lesmethoden, ruimtelijke voorzieningen en inzet van expertise  

 Een basisniveau van competenties waarover leerkrachten beschikken  
 Een ondersteuningsstructuur gekenmerkt door signalering en planmatig handelen, uitgaande 
van de onderwijsbehoeften van het kind  

 Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken 
Onze Intern Begeleider coördineert de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 
Voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften wordt, voor zover mogelijk, extra 
ondersteunend personeel ingezet. Het volledige Schoolondersteuningprofiel is te vinden op onze 
website, www.kbs-franciscus.nl  
 

4.2 Veiligheid   
Anti-pestprogramma: Kanjertraining 
"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, 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." 
 
Wij leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal 
stressvolle omstandigheden.  
Om dit te bereiken wordt er Kanjertraining gehouden, een serie lessen met bijbehorende oefeningen 
om de sfeer in de klas te verbeteren   
De doelen die door Kanjer worden nagestreefd, zijn:   
• 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbs-franciscus.nl/


 

 

 

24 

Sociale en fysieke veiligheid 
Wij monitoren de sociale veiligheidsbeleving van onze kinderen met het Kanjer Volg- en 
Adviessysteem (KanVAS).  
Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst en een 
docentvragenlijst. De leerling vragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en wordt gebruikt om de 
sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. 
Anti-pestcoördinator en interne contactpersonen. 
De contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn 
over de school. Zij vangen klagers op en zoeken samen naar een oplossing voor de klacht. 
De contactpersoenen organiseren preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst 
gedrag. En zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het bestuur over het 
veiligheidsbeleid. 
Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school 
in strikt vertrouwen aan een contactpersoon worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan 
anderen (bijvoorbeeld (groeps)leerkracht, directeur, management teamlid, andere leerlingen, 
ouders/verzorgers of overig personeel). 
De interne contactpersonen op onze school zijn Linda, l.slinkman@kbs-franciscus.nl  en Paula, 
p.vernet@kbs-franciscus.nl 
De anti-pestcoördinator op onze school is Linda. U kunt haar bereiken via l.slinkman@kbs-franciscus  
  

mailto:l.slinkman@kbs-franciscus
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5. Schooltijden en opvang 
5.1 Schooltijden 
Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag). 
De schooltijden zijn dagelijks van 8.30-14.00 uur. 
De kinderen lunchen met hun leerkracht op school en gaan daarna onder toezicht buiten spelen. 
 

5.2 Opvang en Brede School 
Voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 
Opvang voor en na schooltijd en tijdens vrije dagen en schoolvakanties wordt 
geregeld in samenwerking met Kind en Co, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten 
aan verbonden.  
Voor informatie over Kind en Co verwijzen wij u graag naar hun website: 
www.kmnkindenco.nl  
 
Brede school Molenvliet 
Gedurende het schooljaar worden naschoolse activiteiten (NSA) aangeboden op het gebied van sport 
en beweging, kunst en cultuur en andere interessante aandachtsgebieden. Per cursus geldt een eigen 
bijdrage. De activiteiten vinden plaats in ruimtes van de scholen in de wijk en worden gegeven door 
deskundige aanbieders.  
Kinderen kunnen zich opgeven middels de digitale folder “Sjors” die jaarlijks via school wordt 
aangeboden. 
 

5.3 Vakantierooster 

 

Vakanties en studiedagen 2020-2021 
Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 19 oktober 2020 25 oktober 2020 

Studiedag 26 oktober 2020  

Studiedag 18 december 2020  

Kerstvakantie 21 december 2020 03 januari 2021 

Studiedag 19 februari 2021  

Voorjaarsvakantie  22 februari 2021 28 februari 2021 

Studiedag 01 maart 2021 02 maart 2021 

Paasweekend 02 april 2021 05 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 09 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 16 mei 2021 

Pinksterweekend 

 

22 mei 2021 24 mei 2021 
 

Studiedag  30 juni 2021  

Zomervakantie 16 juli 2021 29 augustus 2021 

 

http://www.kmnkindenco.nl/
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6. Praktische informatie     
6.1 Onze schoolactiviteiten 
Afscheid groep 8  
Eind van het schooljaar studeren de leerlingen van groep 8 een afscheidsmusical in. Die wordt in de 
laatste week opgevoerd; voor zowel opa’s en oma’s als voor alle kinderen van de school. ‘s Avonds 
worden de gezinnen van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd om de musical te zien en is er een 
afscheidsfeest.   
  
Avondvierdaagse  
Jaarlijks worden er in Woerden een jeugdavondvierdaagse  en een avondvierdaagse gehouden. Dit 
zijn wandeltochten van 5 en 10 kilometer per avond. De jeugdavondvierdaagse is bestemd voor 
kinderen van 5 t/m 8 jaar. De avondvierdaagse is voor kinderen vanaf 9 jaar. Deelname is op 
vrijwillige basis. De organisatie ligt in handen van een groep enthousiaste ouders.  
  
Carnaval  
Rond de voorjaarsvakantie vieren we carnaval. Die dag vinden er allerlei activiteiten voor alle 
kinderen plaats. En natuurlijk mogen de kinderen dan verkleed naar school komen.  
 
Excursies 
Alle groepen gaan zo nu en dan op excursie. Als deze excursies buiten school plaatsvinden en we 
vervoer en begeleiding nodig hebben, wordt daarbij een beroep op ouders gedaan.  
 
Franciscusfestival  
Elk jaar vieren we aan het begin van het schooljaar een groots Franciscusfestival. Dit feest is bestemd 
voor alle leerlingen van de Franciscusschool, met hun familie. Er kunnen spelletjes worden gedaan en 
er is eten en drinken te koop. De familiedag wordt door de OR en het team voorbereid. De opbrengst 
is bestemd voor de ouderraad. 
 
Huiswerk 
In het Voortgezet Onderwijs worden vaardigheden zoals doorzettingsvermogen en taakgerichtheid 
gevraagd. Huiswerk draagt bij aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Op de basisschool zitten 
kinderen met verschillende leerniveaus. De beleving van huiswerk kan hierdoor verschillend zijn voor 
elk kind. Op de Franciscus besteden we vooral aandacht aan het leren leren: hoe pak je de 
huiswerkopdracht effectief aan, hoe zorg je ervoor dat je tijdig begint en een goede planning maakt, 
wat is daarin de rol van de agenda? Ouders kunnen hierin een belangrijke aanvullende rol spelen. U 
kunt samen met uw kind kijken wat het huiswerk inhoudt, wanneer het af moet zijn en wat een 
handige planning voor die week kan zijn. Het huiswerk wordt zoveel mogelijk op vaste dagen 
opgegeven. De leerkracht schrijft het huiswerk op het bord, waar het de rest van de week op blijft 
staan. Het kan ook zijn dat leerlingen huiswerk meekrijgen om extra te oefenen voor een bepaald 
vakgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oefenen van de tafels of extra lezen. Dit gaat altijd in 
overleg met de ouders. 
 
Kamp groep 8 
Tegen het eind van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 drie dagen op kamp. Ze hebben een 
programma van spel en excursies. Daarvoor wordt een aparte kampbijdrage gevraagd door school. 
De bijdrage voor het kamp voor schooljaar 2020-2021 bedraagt €70,- 
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Kerstmis  
Kerstmis wordt ieder jaar op school gevierd vanuit de christelijke gedachte. Er is een viering, onder 
begeleiding van de groepsleerkrachten en de dramadocent. Ook wordt er een maaltijd op school 
genuttigd.    
  
Kleuterfeest  
Op de dag dat de andere groepen op schoolreis gaan, is het feest voor de leerlingen van de 
kleutergroepen. Dit kleuterfeest heeft elk jaar een ander thema. Vele ouders helpen die dag met het 
begeleiden van spelletjes en assisteren bij het eten. In een jubileumjaar van de school gaan de 
kleuters mee op schoolreis.  
 
Pasen  
In de Goede Week wordt aandacht besteed aan de Vastenactie. Op school wordt er met de hele 
school gezamenlijk een Paasviering gehouden.   
 
Plusklas 
Leerlingen die aanzienlijk meer uitdaging nodig hebben gaan 1 keer per week naar de Plusklas. Daar 
krijgen zij instructie en begeleiding bij hun opdrachten. De leerlingen krijgen deze opdrachten mee 
naar hun eigen groep. Voor deze leerlingen wordt de hoeveelheid werk in de klas ingeperkt. Dit kan 
voor elke kind anders zijn. Plaatsing in de Plusklas is gebonden aan een aantal voorwaarden en 
gebeurt uitsluitend in overleg met de intern begeleider, de Plusklasleerkracht en de ouders. 
  
Projecten bovenbouw  
In groep 8 wordt extra aandacht besteed aan gezond gedrag en de gevaren van alcohol, roken en 
drugs door een gastspreker van de GGD. Bureau HALT verzorgt in groep 8 een serie van 4 lessen over 
onder meer vandalisme en het gebruik van vuurwerk.   
In groep 7 en 8 wordt er seksuele voorlichting en voorlichting over de puberteit gegeven. Hierbij 
wordt een lessenserie van Schooltelevisie gebruikt. 
 
Projectvieringen  
Als afsluiting van een project dat met de gezamenlijke groepen is gehouden, wordt omgezet in een 
projectviering. Alle leerlingen laten elkaar dan door middel van werkstukken, zang en dergelijke zien 
wat zij in de klas hebben geleerd tijdens het project.  
 
Schoolreis   
Elk jaar gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Waar we naar toe gaan blijft zo lang mogelijk  
een verrassing. Dit schooljaar (2020-2021) gaan alle groepen mee op schoolreis omdat het een 
lustrum jaar is. 
 
Sinterklaas  
Wanneer Sint weer in ons land is, wordt er in de klassen begonnen aan de voorbereidingen voor het 
feest. Veel ouders helpen dan de Goedheiligman met het versieren van de school. In de weken die 
volgen wordt er één keer een schoen gezet en komen de Pieten een keer naar school. Op 5 
december vereert de Sint de school met een bezoek. 
 
Sportdagen   
Een commissie van vakleerkrachten gymnastiek uit Woerden organiseert allerlei sport- en 
spelactiviteiten. De sportdagen worden verzorgd door Stichting Schoolsport Woerden (SSW).  
De combinatiefunctionaris, Martijn Jansen, zal gedurende het schooljaar ook verschillende sportieve 
activiteiten organiseren voor de groepen. 
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Verjaardag leerkracht  
De leerkracht viert haar of zijn verjaardag met de groep. Van te voren wordt duidelijk aangegeven, 
wanneer de feestdag is en welke bijzonderheden er die dag zijn. Dit schooljaar is dat op vrijdag 9 juli 
2021. 
 

6.2   Overige informatie 
Bankrekeningnummers 
Oudervereniging       NL72ABNA0930789148    t.n.v.    Ouderraad Franciscusschool 
School                            NL69ABNA0930771451    t.n.v.    de Franciscusschool 
 
Deelname activiteiten en festiviteiten 
Wij gaan ervan uit dat alle kinderen meedoen aan de activiteiten en festiviteiten van de school. 
Hieronder vallen ook Sinterklaas, Kerstviering, Paasviering en het schoolkamp groep 8. 
 
Foto’s, filmpjes en privacy 
De school is te allen tijde verantwoordelijk voor de door ouders gemaakte filmpjes en foto’s van 
schoolactiviteiten in en buiten de school. 
Het is dan ook niet de bedoeling dat door ouders- al dan niet op verzoek van de school- gemaakte 
foto’s of filmpjes van andere kinderen op facebook of internet komen. 
De gedragsregels omtrent het gebruik van social media vindt u op onze website. 
 
Gevonden voorwerpen 
In de conciërgeruimte bij de grote hal in het hoofdgebouw staat een bak met gevonden voorwerpen.  
Voor elke vakantie brengen wij de niet opgehaalde voorwerpen via Social Schools onder de aandacht.  
Wat niet wordt opgehaald schenken wij vervolgens aan de kringloopwinkel. 
 
Beweegonderwijs 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen beweegonderwijs in de speelzaal. De kinderen van groep 1/2 
bewegen in ondergoed en op blote voeten in de speelzaal.  
De groepen 3 t/m 8 krijgen beweegonderwijs in Sportzaal “Bulwijk” aan de Stromenlaan. De kinderen 
van groep 5, 6, 7 en 8 gaan per eigen fiets naar de gymzaal. De andere groepen gaan lopend.  
De lessen op de maandagen en woensdagen worden verzorgd door een vakleerkracht; Martijn 
Jansen 
Voor de lessen in Sportzaal Bulwijk is het voorgeschreven dat uw kind schone gymschoenen draagt. 
Op blote voeten meedoen is om hygiënische redenen niet toegestaan.   
Voor de les moeten de kinderen ook sportkleding bij zich hebben. Zonder sportkleding kan uw kind 
niet mee naar de gymzaal. Wilt u ervoor zorgen dat in de sportkleding en sportschoenen van uw kind 
duidelijk de naam staat?  
Het dragen van sieraden tijdens de les kan ernstig letsel veroorzaken en is daarom verboden. 
 
 
 

Dag  Tijd in de zaal Bulwijk I 
Maandag  8.30 - 9.15 uur Groep 8 

Maandag  9.15 - 10.00 uur Groep 7 
Maandag  10.00 - 10.45 uur Groep 6 
Maandag  10.45 - 11.30 uur Groep 5 
   
Woensdag 8.30-9.15 uur Groep 8 
Woensdag 9.15 - 10.00 uur Groep 7 
Woensdag 10.00-10.45 uur Groep 6 
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Woensdag 11.00-12.00 uur Groep 3 
Woensdag 12.00-13.00 uur Groep 4 
Woensdag 13.00-13.45 uur Groep 5 

 
Hoofdluis 
Na elke vakantie van minimaal een week vindt er een luizencontrole op school plaats.  
Wanneer er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd wordt u daarover geïnformeerd. 
Op de website kunt u het hoofdluisprotocol en de behandelwijze terug vinden. 
 
Kostbare apparatuur 
Aangezien verlies van persoonlijke eigendommen niet wordt gedekt door onze schoolverzekering 
verzoeken wij u om aan uw kind geen dure sieraden, gsm en dergelijke mee naar school te geven. 
Doet u dit wel dan is dat op eigen risico. 
 
Leerlingenraad  
Op school werken we met een leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 bespreken samen 
met de  IB-er de ideeën die alle leerlingen kunnen inbrengen. Hierna vindt een terugkoppeling in de 
groepen en in de nieuwsbrief plaats. 
 
Lunchen op school 
Wij bevorderen bij onze kinderen een gezonde levensstijl. Daarom vragen wij u geen snoep mee te 
geven en voor een gezonde lunch te kiezen.  
 
Mobiele telefoons 
Wij vinden het niet wenselijk dat uw kind een mobiele telefoon gebruikt onder schooltijd. Als uw kind 
een mobiel bij zich heeft moet deze tijdens schooltijd bij de leerkracht in beheer. 
 
Schoolfotograaf  
Ieder jaar komt een schoolfotograaf op school om foto’s te maken. Dit gebeurt aan het begin van het 
schooljaar. Van elke groep wordt een groepsfoto gemaakt en van alle leerlingen worden 
portretfoto’s gemaakt. Ook kunnen er foto’s gemaakt worden van broertjes en  zusjes.  De 
organisatie hiervan ligt bij de Ouderraad. 
 
Schoolbibliotheek  
Iedere woensdag kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 5 in de grote hal gratis een boek lenen. In de 
bibliotheek vinden de leerlingen prentenboeken en leesboeken op allerlei niveaus. Enkele ouders 
verzorgen de uitleen. De boeken moeten in een tas vervoerd  worden.  
De leerlingen van de groep 6 t/m 8 hebben in de klas een bibliotheek en regelen het (eventuele) 
uitlenen met de groepsleerkracht zelf. 
 
Schoolmaterialen 
De school verzorgt de volgende verbruiksmaterialen voor de kinderen vanaf groep 3:  

 gum  
 schrijfpotlood 
 kleurpotloden 
 kladblok 
 lijm 
 pen 
 stiften 
 liniaal (eenmalig) 
 puntenslijper (eenmalig) 
 schaar (eenmalig) 
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 vragenblokje (eenmalig) 
 
Spullen van thuis zoals etuis, stiften e.d. mogen alleen op vraag van de leerkracht mee voor 
bijvoorbeeld een creatieve les.  
Vanaf groep 3 nemen de kinderen uit hygiënische overwegingen hun eigen oordopjes mee. Die 
gebruiken zij bij het werken op de computer of de chromebook. 
Vanaf groep 6 vragen wij u voor de kinderen de basis HEMA schoolagenda aan te schaffen.  Deze 
agenda is overzichtelijk en vrij van plaatjes en versieringen. Zo kunnen de kinderen zich goed 
focussen op het leren werken met een agenda en het plannen van hun werk. 
 
Schoolplein  
We willen het plein zo veilig mogelijk houden voor uw kinderen en vragen daarom uw medewerking:  

 Er wordt door ouders en kinderen niet gefietst op het plein, ook niet vlak voor en vlak na 
schooltijd  

 Er mogen geen honden op het schoolplein lopen  
 Er mag ’s morgens voor schooltijd niet gevoetbald worden 
 Niet roken op en rondom het schoolplein 
 Fietsen die na schooltijd niet mee naar huis genomen worden blijven op het plein staan. 
Mocht uw kind een lekke band hebben of een sleuteltje zijn verloren dan kunt u de fiets van 
uw kind na overleg met de directie eventueel binnen zetten. 

 
Schoolregels 
De school hecht waarde aan een rustige en ordelijke werkomgeving. Daarom zijn de volgende regels 
van kracht binnen onze gebouwen: 

 iedereen loopt rustig door de school 
 de kinderen zijn bij toerbeurt in de klas aan de beurt om te helpen bij het opruimen en vegen 
van het lokaal. Zo dragen zij ook verantwoordelijkheid voor een eigen nette omgeving 

 er zijn duidelijke en vaste afspraken over het gebruik van de toiletten 
 alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen in de school 

 
Schoonmaak 
Naast onze dagelijkse schoonmaak wordt er twee keer per jaar een schoonmaakactie georganiseerd. 
Dit gebeurt voor de Kerst- en de zomervakantie. Ouders komen op deze dag vrijwillig, gewapend met 
spons, zeem, emmer etc. naar school om ervoor te zorgen dat na de vakantie gestart kan worden in 
een schoon lokaal met schone materialen. Ouders van de leerlingen van de kleuterunit  krijgen dan 
ook materiaal mee om thuis schoon te maken.  
 
Studiedagen  
In het schooljaar staan een aantal studiedagen gepland. De kinderen zijn dan vrij en het team werkt 
aan haar professionalisering op verschillende vakgebieden.  
 
Te laat komen 
De lessen beginnen elke dag om 8.30 uur. Is uw kind dan niet in de klas dan is hij/zij te laat. 
Komt uw kind regelmatig te laat op school dan wordt u daar door de leerkracht of de directie op 
aangesproken. Het is heel vervelend als uw kind te laat is: het verstoort de les en bovendien mist uw 
kind instructies/lesstof. 
 
Traktaties  
In de klas wordt de verjaardag van uw kind gevierd. Ook mag uw kind langs de leerkrachten om zich 
te laten feliciteren. Een traktatie voor leerkrachten is niet nodig, we vragen om een vrijwillige 
bijdrage voor Stichting Jarige Job. Wij bevorderen bij onze kinderen een gezonde levensstijl. Daarom 
vragen wij u snoep zoveel mogelijk te vermijden en voor gezonde traktaties te kiezen. 
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7. Ouders en school 
7.1 Hoe ouders worden betrokken 
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school. Ouders en school zijn partners en 
samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom hebben wij vaste momenten 
in het jaar waarop we u ontmoeten. Deze ziet u hieronder beschreven. Daarnaast vinden we het, net 
als u, belangrijk om elkaar ook op andere momenten op de hoogte te houden. 
In het algemeen geldt dat als u met ons in gesprek wilt dat het prettigste is na schooltijd. Het 
makkelijkste is als u even een afspraak maakt, dan hebben we ook zeker de tijd voor u. 
 
Communicatie met ouders 
We hanteren een eerlijke, transparante en open communicatie. 
We nemen ouders op tijd mee bij de ontwikkeling van hun kind en verstrekken tijdig algemene 
informatie. We stellen het belang van het kind voorop.  
Op een vraag van een ouder per mail reageren we indien het over de ontwikkeling van het kind gaat 
door een afspraak te maken. Bij voorkeur persoonlijk contact, indien dit niet mogelijk is telefonisch. 
Waar nodig maken we een gespreksverslag. Wanneer het een ander onderwerp is kan het ook per 
mail. Bij beiden geldt dat we binnen 3 dagen reageren. 
Wij verwachten van ouders dat zij zaken tijdig met de leerkracht bespreken en niet op het 
schoolplein of in de app. Daarmee stellen we met elkaar het belang van de kinderen voorop.  
Mochten er problemen zijn dan bespreken ouders dat in eerste instantie altijd met de leerkracht. 
Desgevraagd kan daar ook de Intern Begeleider bij aansluiten. Als het probleem niet is opgelost dan 
zal de locatiedirecteur bij een vervolggesprek aansluiten. 
 
Social Schools App  
Wij gebruiken de Social Schools app in onze communicatie met ouders. Er is zo één platform voor 
informatie vanuit de school, het delen van foto's en bestanden, een planner voor oudergesprekken, 
een actuele jaarkalender en mogelijkheden tot eenvoudig contact leggen met bijvoorbeeld MR, 
ouderraad, hulpouders etc. 
Het gaat hier om een veilig, afgesloten communicatieplatform. Alleen ouders die toestemming 
hebben gekregen van de school, kunnen in deze omgeving.   
 
Nieuwsbrief  
Via Social Schools  krijgt u regelmatig van de directie een nieuwsbrief met informatie voor de hele 
school.  
  
Jaarkalender  
Aan het einde van elk schooljaar wordt de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar vastgelegd en via 
Socials Schools met u gedeeld.  Zo bent u ruim op tijd op de hoogte van de planning van alle 
activiteiten, gesprekken, ouderavonden etc.   
  
Website  
Op de website zijn veel zaken betreffende communicatie terug te vinden. Denk aan de schoolgids, de 
kalender, formulieren, afspraken en protocollen.  www.kbs-franciscus.nl  
  
Schoolgids  
De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en na toestemming van de Medezeggenschapsraad op de 
website geplaatst.  
Ruim voor de start van het nieuwe schooljaar wordt de gids digitaal aan alle ouders verzonden.  
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Informatie avond  
Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze 
informatieavond vertelt de groepsleerkracht over de inhoud van het komende schooljaar en de 
activiteiten die zullen plaatsvinden. Ook bent u in de gelegenheid om de gebruikte lesmethodes te 
bekijken.   
  
10 Minuten gesprek   
In het begin van het schooljaar zijn er oudergesprekken voor alle ouders. Het doel van deze 
gesprekken is kennismaking, visie van u op uw kind, doornemen van eventuele afspraken van het jaar 
daarvoor en het helder maken van verwachtingen.   
De gesprekken duren 10 minuten.  
Kleutergoepen: u krijgt een uitnodiging met een vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld als 
persoonlijke voorbereiding van uw gesprek met de leerkracht.   
Groep 3-8: de  kinderen vullen op school een vragenlijst in die als leidraad wordt gebruikt in het 
gesprek.  
Vanaf groep 6 verwachten wij dat uw zoon of dochter bij het gesprek aanwezig is. Door de kinderen 
te betrekken bij de gesprekken maken we ze mede eigenaar van hun ontwikkeling.  
  
Voortgangsgesprek  
Het doel van dit gesprek is om de voortgang van de ontwikkeling van uw kind te delen. Dat zal met 
name gaan over de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
  
Rapportgesprekken  
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport.  
De leerlingen van groep 8 krijgen één rapport en een verslag met een laatste indruk mee.   
Na elk rapport zijn er rapportgesprekken gepland, we gaan dan met u in gesprek over de 
ontwikkeling van uw kind naar aanleiding van het rapport.  
  
Adviesgesprek Voortgezet onderwijs  
Tijdens de rapport gesprekken van groep 7 midden van het schooljaar, waarvoor alle ouders van die 
groep en hun zoon of dochter worden uitgenodigd, zal er door de leerkracht een eerste schooladvies 
voor het Voortgezet Onderwijs worden gegeven. Dit school breed gedragen advies is gebaseerd op 
de resultaten, werkhouding en het gedrag van uw kind in de afgelopen jaren op school. Voor de 
voorjaarsvakantie zullen de leerkrachten van groep 8 u uitnodigen om het definitieve schooladvies 
met u te bespreken.  
  
Kijkmomenten  
Twee keer per jaar is er een kijkmoment (zie jaarkalender) voor alle ouders. U kunt dan een les 
bijwonen en zo een indruk krijgen van hoe er in de groep van uw kind gewerkt wordt. Voor de 
kijkmomenten krijgt u een uitnodiging via de Social Schools app.   
  
Inloopmomenten  
Een aantal keer per jaar bent u welkom om na schooltijd samen met uw kind in de klas te komen om 
het werk van uw kind te bekijken. De data voor de inloopmomenten staan in de jaarkalender.   
Inloop- en kijkmomenten bieden geen gelegenheid tot een inhoudelijk gesprek met de leerkracht. 
Hiervoor kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.  
  
Maandsluiting   
Eén keer per maand komen alle groepen bij elkaar in de grote hal om gezamenlijk de maand af te 
sluiten. In de maandsluiting laten de kleuters en de helft van de overige groepen iets zien van wat zij 
die maand geleerd, gemaakt en/of gedaan hebben. De ouders van de kinderen uit de groepen die 
aan de beurt zijn worden via de Social Schools app uitgenodigd om de maandsluiting bij te wonen.   
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Ouderinspraak  
 
MR 
De inspraak van ouders en personeel is officieel geregeld via de Wet op de Medezeggenschapsraad 
(MR). De MR heeft bepaalde bevoegdheden bij belangrijke wijzigingen in het beleid van de 
organisatie van de school en bij belangrijke beslissingen van de school. Er wordt ongeveer zes keer 
per jaar vergaderd.   
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u bent van harte welkom als toehoorder aanwezig te 
zijn. De vergaderdata worden vermeld in de jaarkalender. Wanneer er tijdens de vergaderingen 
onderwerpen van vertrouwelijke aard worden behandeld, neemt de voorzitter het besluit de  
vergadering in beslotenheid voort te zetten.   
Van iedere vergadering wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt.  
Voor de actuele bezetting van de MR verwijzen we naar onze website, www.kbs-franciscus.nl  
 
GMR 
Naast een Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB) heeft Kalisto een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Elke school wordt in de nieuwe GMR vertegenwoordigd door 1 GMR 
lid. In totaal zijn er 16 GMR leden, waarvan 8 personeelsleden en 8 ouders, zoals de Wet 
medezeggenschap op scholen voorschrijft. Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit vier leden. 
De overige 12 GMR leden nemen deel aan een van de drie werkgroepen, te weten: 
1. Onderwijs en kwaliteit, 
2. Personeel en organisatie, 
3. Bedrijfsvoering. 
Instemming en/of adviesverzoeken worden voorbereid in deze werkgroepen. Elke werkgroep kan 
nog aangevuld worden met maximaal 4 personen, niet zijnde GMR leden. 
 
Ouderenquête  
Regelmatig bevragen wij ouders over onderwerpen betreffende de school en het onderwijs aan hun 
kind. Wij doen dat middels digitale enquêtes van SuccesSpiegel. De uitslag van de enquêtes 
gebruiken wij om ons onderwijs verder te verbeteren. 
 
Ouderparticipatie 
Het contact met de ouders van onze school vinden wij erg belangrijk. Ouders en school staan beiden 
voor dezelfde taak: het kind begeleiden om het beste uit zichzelf te halen. Ouders mogen van de 
school steun verwachten bij de begeleiding van hun kind. De school verwacht van de ouders dat zij 
het schoolbeleid ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat ouders en school vertrouwen hebben 
in elkaar. De communicatie met ouders over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind is dan 
ook van groot belang. 
 
Groepsouders 
Veel schoolactiviteiten zouden zonder hulp van ouders niet mogelijk zijn. Elke groep heeft een 
groepsouder die met de leerkracht(en) bekijkt welke activiteiten er zijn. De groepsouder wordt in het 
begin van het schooljaar in overleg met de leerkracht gekozen. Mocht u interesse hebben dan kunt u 
dat bij de leerkracht kenbaar maken. De groepsouder regelt de praktische zaken voor de groep (zoals 
vervoer zoeken bij excursies, hulp regelen bij het schoonmaken van de klas) en benadert ouders 
daarvoor. 
 
Ouderraad 
De ouderraad is een enorme hulp in de school bij het organiseren van allerlei feesten en activiteiten. 
Samen met een leerkracht en eventueel andere ouders zorgen ze ervoor dat aan de hand van een 
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draaiboek de organisatie van een activiteit van begin tot het eind goed is geregeld. Te denken valt 
aan: het franciscusfestival, Sint, Kerst, Pasen, schoolreis en het kleuterfeest.  
De ouderraad vergadert elke 6 weken. Een vertegenwoordiger van het team van leerkrachten is 
daarbij aanwezig (adviserend). Voor de actuele bezetting van de OR verwijzen we naar de website,  
 www.kbs-franciscus.nl  
 
Klachtenregeling 
Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling is 
bedoeld voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en personeelsleden van Kalisto.  
De klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie en kunt u ook vinden op de website van Kalisto, 
https://kalisto-basisonderwijs.cms.socialschools.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten/ 
 

7.2 Vrijwillige ouderbijdrage 
Van de vrijwillige ouderbijdrage worden allerlei activiteiten bekostigd, die niet voor rijksvergoeding in 
aanmerking komen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en excursies. Zonder uw bijdrage kunnen deze 
activiteiten niet plaatsvinden. De ouderbijdrage wordt beheerd door de Ouderraad en door twee 
onafhankelijke ouders gecontroleerd. Hierover legt de Oudervereniging verantwoording af bij de MR.   
Voor 2020-2021 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 55,-.  
Voor het schoolkamp in groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd. 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het betalen van de bijdrage dan kunt u dat bij de directie kenbaar 
maken. Mocht het voldoen van de ouderbijdrage tot problemen leiden, neemt u dan tijdig contact op 
met de directie van de school. We zoeken dan samen naar een oplossing.  
  
Voor minder draagkrachtige ouders geeft de gemeente een vergoeding. U kunt zich dan wenden tot: 
Ferm Werk NV ( organisatie voor maatschappelijk werk)    
Carrosserieweg 1, 3445 BC Woerden  tel. 0348 497 000)  
 

7.3 Schoolverzekering 
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt 
de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar – afhankelijk van de leeftijd - of bij de 
leerling zelf of bij diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze kunnen zich daartegen particulier 
verzekeren. Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering van de school. 
De school heeft daarnaast ook een schoolongevallenverzekering. Deze biedt dekking voor de 
gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. 
 
Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op onze verzekeringen wilt u dan contact opnemen 
met de directie van de school. 
 

7.4 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/onderwerpen/basisonderwijs) staat uitgelegd 
hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. 
 
Ziekmelden 
U kunt vanaf 8.00 uur ’s morgens telefonisch aan de school doorgeven als uw kind wegens ziekte niet 
naar school kan komen. 
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Medicijnprotocol 
Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school de vraag stellen of een van de leerkrachten 
hun kind op school, op schoolreisje, op excursie, op kamp of tijdens een andere activiteit medicatie 
willen toedienen. Door het toedienen van medicijnen begeven leraren zich op een terrein waarvoor 
zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de school in principe geen medische handelingen 
verrichten. 
Voor uitzonderingen hanteren wij het medicijnprotocol dat u kunt terugvinden op de website. 
 
Verlof aanvragen 
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig volgens de wet maar wij adviseren u wel om uw kind 
elke dag naar school te laten komen. In de groepen 1-2 wordt ook heel hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van uw kind, een voorwaarde voor het latere leren.  
Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op 
www.leerplicht.net 
 
Verlof aanvragen kan alleen voor bijzondere omstandigheden: 
-wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13) 
-vanwege vakantie van ouders of verzorgers (artikel 13a) 
-wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14) 
Toestemming voor verlof kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, dat u kunt 
downloaden op de website van de school. De aanvraag moet tijdig worden ingediend. U kunt het 
formulier inleveren bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur of u toestemming 
wordt gegeven voor het gewenste verzuim.  
 
Tot slot 
Naast  alle informatie die u in deze schoolgids over de Franciscus hebt kunnen lezen zijn er nog een 
aantal stukken die door het schoolbestuur met u gedeeld moeten worden. Die informatie is 
uitgebreid en wat officiëler van toonzetting. 
Om de schoolgids leesbaar te houden is ervoor gekozen deze informatie op de website van Kalisto in 
één document voor u bij elkaar te zetten. Gebruikt u daarvoor deze link:  
 
https://kalisto-basisonderwijs.cms.socialschools.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten  
 
  

https://kalisto-basisonderwijs.cms.socialschools.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten
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