School met de Bijbel ‘De Kraats’

Bijlage kalender 2021-2022: praktische informatie

Waar wij voor staan
Missie-kern
Onze school is een School met de Bijbel. Dit betekent dat wij ons laten inspireren door de
Bijbel als het Woord van God. We geloven, dat God ons leven leidt en daarom willen we Zijn
Woord doel en zin van ons bestaan laten zijn. Concreet betekent dit, dat we willen leven en
werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel als uitgangspunt nemen. Vanuit onze christelijke
identiteit vieren we de christelijke feesten.
Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: ‘Je mag zijn wie je bent en groeien in talent’
Onze kernwaarden zijn
 We werken vanuit het Evangelie.
 De Bijbel geeft richting aan ons hele leven.
 We willen een veilige plaats zijn voor iedereen.
 We kijken naar het individuele kind.
 Ieder kind wordt gezien.
 Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid, regelmaat en respect.
De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids en op de website.

Visie op leren
Lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en
didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te
scheiden zijn. Belangrijk daarbij zijn: oog hebben voor het individu, een open
houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend
weet. Belangrijke pedagogische noties zijn zelfstandigheid, eigen
verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:








interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren en werken met een weektaak
coöperatieve werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken
leren in de context van thema's
doelen en evalueren van de lessen

Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit en heeft ook veel toegevoegde kwaliteitsaspecten. Het meest trots zijn
we op onze parels:








Op onze school krijgt de identiteit iedere dag inhoud door de Bijbel open te doen, het
geloofsgesprek aan te gaan en met elkaar te zingen en te bidden.
Op onze school werken leerkrachten samen in PLG 's en denken ze na over de inhoud van het
onderwijs.
Op onze school worden leerlingen en leerkrachten gezien en zijn we betrokken op elkaar.
Op onze school wordt gebruik gemaakt van up-to-date methodes.
Op onze school wordt gewerkt met een zorgcyclus en er is een goed zorgbeleidsplan.
Op onze school worden ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Speerpunten voor dit schooljaar zijn:
 Onze school biedt een veilige leeromgeving waain iedere leerling zichzelf mag zijn en zich kan
ontplooien.
 We leren de kinderen zelf medeverantwoordelijk te zijn voor het leren en werken. Om dit te
bereiken evalueren we aan de hand van het leerpoces van de leerlingen en aan de hand van de
resultaten van het gemaakte werk.
 We werken opbrengstgericht. Samen met de leerlingen bespreken we het doel van de les en
evalueren we na afloop.
 We vinden kindgesprekken belangrijk en voeren deze diverse keren per jaar. Tijdens deze
gesprekken bespreken we de persoonlijke doelen van het kind.
 Er wordt veel thematisch gewerkt zodat leerlingen kunnen leren in een context.
In de methoden die we gebruiken worden ook de 21-eeuwse vaardigheden ingezet.
 We werken aan een doorgaande lijn binnen de digitale geletterdheid van kinderen. We
gebruiken hiervoor de methode ‘Basicly’.
 Theorie en beeldvorming binnen verschillende culturen worden benoemd en besproken tijdens
de lessen.

Praktische zaken op een rijtje

Adressenlijst groep
Na de informatieavond krijgt u per mail de adressenlijst van de groep(en) van uw kind(eren),
uitgezonderd de adressen van ouders die hiervoor geen toestemming hebben gegeven.
Bellen naar school
Het is fijn als telefoongesprekken zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gevoerd. Het liefst vóór
08.30 uur en ná 15.15 uur. Op maandagochtend heeft het team van 7.55 tot 8.15 uur een
gezamenlijke weekopening en op vrijdagmorgen een gezamenlijke weeksluiting (dan kunnen wij de
telefoon niet aannemen). Ziekmelden graag per telefoon voor schooltijd of per mail naar de
leerkracht én directie met vermelding van de reden.
Brengen en halen van kinderen
Natuurlijk brengt u uw kind(eren) op tijd naar school. Het is fijn om met alle kinderen de dag te
kunnen beginnen. De deur gaat om 8.15 uur open voor de kinderen. Ze mogen dan naar hun klas
gaan. Wij verzoeken u uw kind(eren) af te zetten voor de school!
Op het plein is voor het hek van de school een Kiss and Ride zone. U kunt uw kind daar uit laten
stappen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig zijn in het verkeer. Draagt u uw steentje bij? Onze
verkeerswerkgroep heeft de richtlijnen op een rij gezet:
 Kom zoveel als mogelijk op de fiets.
 Fietsen heeft veel voordelen: kinderen Krijgen verkeersinzicht door ( mee) te fietsen,
fietsen is gezond en ook het milieu en de portemonnee profiteren mee.
 Rijd een rondje, komt u met de auto dan rijdt u een rondje. U rijdt de Rijnsteeg in vanaf de
Maanderdijk. U verlaat de Rijnsteeg weer via de Kraatsweg.
 Wilt u bij het parkeren de inrit van de buren vrij laten. Parkeer uw auto, bij het halen van
uw kind(eren), in de parkeervakken op het plein.
Zijn deze vol? Rijdt u dan door tot voorbij de school en start daar de parkeerrij.
 Bij het uitgaan van de school staat er een ouder bij het fietsenhok zodat de kinderen veilig
kunnen oversteken. Hiervoor maakt de verkeerscommissie een rooster. Zij informeren u
hier verder over.
 Voor de school rijden de stapvoets.
BSO
De BSO die met ons samenwerkt is ‘Bijdehandjes’. De BSO bevindt zich PSZ-ruimte. U kunt uw kind
daar ook ophalen. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen
http://www.bijdehandjes.info

Cito-toetsen
In het cursusjaar 2021-2022 worden de volgende Cito-toetsen
afgenomen:
Groep 2
Risicoscreening dyslexie
Groep 3 t/m 8 Spelling
Groep 3 t/m 8 Rekenen
Groep 3 t/m 8 Begrijpend lezen
Groep 3 t/m 8 DMT/AVI leestoetsen
Groep 8
Eindtoets groep 8 is op: 20, 21 en 22 april 2022
Gevonden voorwerpen
Opgeborgen In een prachtig bankje bij de ingang liggen de gevonden voorwerpen.
Ieder najaar en voor de zomervakantie schenken we de overgebleven spullen aan een goed doel.
Kijk dus regelmatig of er iets van uw kind(eren) in zit!
Groep 8
Het is erg fijn als de ouders van groep 8 allemaal aanwezig zijn tijdens het tweede gedeelte van de
informatieavond op 6 september 2021. Deze avond wordt informatie gegeven over het Voortgezet
Onderwijs. Leerlingen en ouders van groep 8 krijgen bij het startgesprek (week 37) een voorlopig
advies voor het VO. In de 2e week van januari wordt er met ouders en de leerling een gesprek
gevoerd om tot een definitieve keuze voor het VO te komen.
In de laatste schoolweek is er op maandagavond 4 juli een musicaluitvoering voor familieleden. In
dezelfde week is op dinsdagavond 5 juli de afscheidsavond voor ouders en gezin.
Het kamp is op 29 september t/m 1 oktober 2021. Hiervoor wordt een vergoeding van € 45,-- per
leerling gevraagd.
Gruit (=groente/fruit) dag
De leerlingen mogen voor de ochtendpauze een beker drinken en een stukje groente en/of
fruit meenemen naar school. Op woensdag mag dat iets anders dan fruit en/of groenten
zijn.
Gym
We zijn blij met onze inpandige gymzaal. Iedere groep kan
hier gebruik van maken. Woensdag is de gym-dag voor
kleuters. Voor een kleutergroep vraagt het omkleden tijdens
de gym meer tijd. Het is fijn als u ons behulpzaam bent door
uw kind(eren) gymschoenen te laten dragen met klittenband,
ook het dragen van ‘makkelijke’ kleding verdient aanbeveling.
Liever geen sieraden omdat dit gevaarlijk kan zijn. Het
schoolteam heeft geen regels vastgesteld voor de gymkleding
wat betreft de kleuren. Wel wordt verwacht dat de leerlingen in (gym)kleding verschijnen.
Gymschoenen zijn verplicht. Geen schoenen met zwarte zolen, omdat deze strepen achterlaten op
de vloer! De gymkleren worden bewaard in een stoffen tas met naam. De tassen mogen op school
blijven. In de vakanties wordt de tas meegegeven voor een wasbeurt van de gymkleding.

Huiswerk
In groep 3 en 4 is het goed om thuis elke dag te lezen. Wanneer leerlingen moeite hebben met
bepaalde stof wordt er incidenteel extra werk meegegeven of wordt aan ouders gevraagd om preteaching thuis te geven als extra ondersteuning voor het kind. Dit betekent dat thuis al iets wordt
voorbereid wat later in de groep aan de orde komt. In de bovenbouw wordt er voor diverse vakken
huiswerk mee gegeven. Zo leren de leerlingen plannen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun
leerproces. Er is een doorgaande lijn binnen school opgezet wat betreft boekbesprekingen en
presentaties.
Informatieavond
Maandagavond 6 september 2021 is er een informatieavond gepland. U
hoort op deze avond wat er in de klas zal gebeuren in het komende
schooljaar. Er zijn 2 rondes: 19.00-19.30 uur groep 1-7 en van 19.45-20.15
uur groep 2-8. Dubbele groepen zullen samengevoegd worden en later uit
elkaar gaan. Als uw kind in groep 1 zit, vragen wij u naar de eerste ronde te
komen. Als uw kind in groep 8 zit, vragen wij of u naar de tweede ronde wilt
gaan waar informatie wordt gegeven over het voortgezet onderwijs. Van
19.30-19.45 is er koffie en thee.
Mobiele telefoon
Mobiele telefoons worden tijdens schooluren niet gebruikt. Ze moeten tijdens schooltijd ingeleverd
worden bij de leerkracht. Dit geldt ook tijdens de pauze. Wij zijn NIET aansprakelijk voor de
mobieltjes van de leerlingen. Leerlingen mogen altijd met de schooltelefoon bellen als dit nodig is.
Natte kleren
Een ‘ongelukje’ in de vorm van een natte broek komt nog wel eens voor door een moeilijke riem,
een lastige knoop of gewoon te lang gewacht. Geen nood! Op school liggen wat extra kleren. Na
gebruik ontvangen we de kleding graag gewassen terug.

Nieuwe kleuters
Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het twee
keer komen kennismaken (op een ochtend en
een middag) bij de nieuwe leerkrachten. U
krijgt dan meer informatie over de gang van
zaken in de kleutergroep. Als uw kind op
school komt, gaan wij ervan uit dat uw kind
zindelijk is. In geval van medische problemen, kunt u contact opnemen met de leerkracht. Kinderen
die na 1 juni 4 jaar worden, verwachten wij in het nieuwe schooljaar.
Nieuws
Iedere eerste donderdag van de maand verschijnt ‘Het Kraatsjournaal’. Iedere derde donderdag van
de maand komt er een ‘Kraatsflits’ uit. U krijgt beide per mail maar u kunt ze ook nalezen op onze
site. Deze versie is aangepast i.v.m. de AVG wetgeving.

Oudergesprekken/rapporten
-In week 37 (september 2021) zijn er startgesprekken waar alle
ouder(s), verzorger(s), verwacht worden. De kinderen van groep 5,
6, 7 en 8 zijn ook bij het gesprek aanwezig.
- In week 45 (november 2021) en in week 8 (eind februari 2022)
zijn er verplichte oudergesprekken waar alle ouder(s)/verzorger(s)
verwacht worden.
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee. Het eerste
rapport krijgt u november, het tweede rapport aan het einde van
het schooljaar.
Na de CITO-uitslagen in februari, krijgen de leerlingen van groep 4-8 een uitdraai van de CITOresultaten mee. Groep 3 bespreekt deze uitslag in de gespreksronde omdat dit de eerste
citoresultaten zijn.
Pauze tussen de middag
Zoals u weet gaan de leerkrachten op dit moment alle pauzes met hun eigen groep naar buiten. Dit
geeft erg veel rust voor de leerlingen. Unaniem waren we het er als team over eens dat we dit graag zo
houden. Vanaf nu zijn de leerkrachten dus de hele dag bij de groep. De groepen hebben we verdeeld
over drie pauzes. Mooi dat het team dit voor onze leerlingen en u als ouders wil doen! We hebben
afgesproken dat we als team wel een pauze nemen uit school. Eventuele oudergesprekken uit school
beginnen vanaf 15.15 uur!
Samenwerking
Als school werken wij nauw samen met diverse partijen zoals de schoolarts, het
Samenwerkingsverband, de gemeente Ede/project Handle With Care e.d.
Schoolarts
De leerlingen krijgen twee standaardonderzoeken op de basisschool. Rond hun 6e en 10e jaar
worden zij onderzocht door de doktersassistent. Voor deze onderzoeken krijgt u een brief met een
vragenlijst. U hoeft niet aanwezig te zijn. Zijn er bijzonderheden of vragen, dan wordt u samen met
uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf
een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van uw kind.
Schoolboeken enz
Schoolmaterialen zijn prijzig. Daarom is het een goede gewoonte om de spullen van school naar
huis en omgekeerd te vervoeren in een goede tas. Wij besteden daar op school aandacht aan. Wilt
u dat als ouders ook doen?
Schoolfoto’s
Ieder jaar worden groepsfoto’s gemaakt van alle kinderen. Elk jaar wordt nog apart een
afscheidsfoto gemaakt van groep 8. De verwerking, bestelling en betaling gaan via internet.

Schoolreis
De schoolreis zal vroeg in het schooljaar plaatsvinden. U krijgt daarover bericht in ‘Het
Kraatsjournaal.’
Schoolregels
Op school gaan we op een positieve manier met elkaar om. We hebben gedrag beschreven wat we
willen zien. De regels staan op rijm, dat maakt onthouden gemakkelijker en leuker. Iedere week staat
een regel centraal in de hele school. Deze regels worden besproken met de leerlingen.
1. Er is er maar één die praat, zodat luisteren beter gaat.
2. Ruim je eigen rommel op, de school is dan netjes en tiptop.
3. Wees zuinig op het materiaal, het is van ons allemaal.
4. Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je geen problemen.
5. Iedereen voelt zich op zijn best als niemand wordt gepest.
6. Wees netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft.
7. Heeft een ander soms verdriet, help hem dan als je het ziet.
8. Wees netjes en neem de tijd, schoolwerk is geen wedstrijd.
Schooltijden
De leerlingen worden afgezet om 8.15 uur en mogen dan naar binnen.
Groep 1
maandag, dinsdag en donderdag
8.30-14.45 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
vrijdag
hele dag vrij
Groep 2, 3 en 4
maandag, dinsdag, donderdag
8.30-14.45 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
Groep 5, 6, 7 en 8
maandag, dinsdag , donderdag, vrijdag 8.30-14.45 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht in de eigengroep.
Schoonmaakdagen
De verplichte schoonmaakdagen zijn in januari en juli. U wordt hierover geïnformeerd in ‘Het
Kraatsjournaal’.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd met behulp van het
programma ‘ZIEN ‘in ons leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar wordt er een sociogram van de
groep gemaakt. Aan de hand hiervan kan de leerkracht zien hoe een kind in de groep functioneert.

Speelgoed
De kinderen van groep 1 en 2 hebben voor de vakantie een speelgoeddag. U hoort van de
leerkracht wanneer dit is. Graag het speelgoed in een tas meegeven die het kind zelf kan dragen.
Sportactiviteiten
Onze school doet mee met verschillende schoolkampioenschappen. Te denken valt aan korfbal,
voetbal, dammen en schaken. De ouderraad organiseert deze activiteiten.
Traktaties
Natuurlijk wordt de verjaardag van de kinderen ook op school gevierd. Voor de
ochtendpauze wordt de jarige toegezongen in de klas, waarna er getrakteerd
mag worden. Er wordt een kaart meegegeven met de namen van de
leerkrachten. Misschien kunt u er een gezonde traktatie van maken? Buiten de
traktaties voor een verjaardag wordt snoepen onder schooltijd niet toegestaan.
Eigenlijk een te smalle beurs om te trakteren? Komt u even naar de directeur.

Vakantierooster en vrije dagen
Herfstvakantie
Sintmiddag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Extra vrije dagen voor
kinderen,
Studiedagen voor team

18 oktober t/m 22 oktober 2021
vrijdagmiddag 3 december 2021
24 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april tot en met 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
8 juli t/m 19 augustus 2022
Maandag 25 oktober 2021 (studiedag)
Woensdag 17 november 2021 (studiedag)
Woensdag 15 december 2021 (studiedag)
Donderdagmiddag 24 februari 2021 v.a. 12.00 uur vrij
(studiemiddag)
Vrijdag 25 februari 2022 (studiedag)
Dinsdag 19 april 2022 (studiedag)
Vrijdag 17 juni 2022 (studiedag)
Vrijdag 8 juli 2022 (calamiteiten/studiedag)

Verbreden / verrijken
Als team zijn we dit jaar volop bezig geweest hoe we in de groepen optimaal kunnen differentiëren. In
de groepen is er verrijkings- en verbredingsstof voor de leerlingen. In de hogere groepen werken we met
een dag-/weektaak.
Er is een Vuurtorengroep op school voor leerlingen die aan de verrijkingsstof in de groep niet genoeg
hebben.

In groepen 1 en 2 wordt verrijking ook in de thema’s meegenomen en worden de kinderen in de
groepen uitgedaagd met werk binnen het thema. In de groepen 3 zullen themahoeken samen met
lessen worden gegeven.
Verkeersexamen
In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het theoretisch (in april) en praktisch (in mei)
verkeersexamen, dat uitgaat van Veilig Verkeer Nederland. Met het steeds drukker en gevaarlijker
worden van het verkeer, ook in ons eigen buitengebied, is het van het grootste belang dat uw kind
de geldende verkeersregels kent en kan toepassen.
Verzuim en verlof
De leerkracht moet op de hoogte zijn wanneer uw kind ziek is. We
verwachten dan een telefoontje voor schooltijd. Het kan ook per mail,
stuurt u dan een berichtje aan de leerkracht en de directie.
(directie@kraatsschool.nl). Soms zijn er andere redenen waarom uw kind
niet op school kan komen. Redenen kunnen zijn:
vervulling van plichten wegens godsdienst of levensbeschouwing
doktersbezoek
verhuizing
huwelijk van bloed- en aanverwanten
huwelijks- of ambtsjubileum (12½, 25, 40 en 50-jarig jubilea)
Regelmatig wordt door ouders extra verlof gevraagd. De inspectie heeft de regels hiervoor
aangescherpt en ontduiking van regels moet direct worden doorgegeven. De vakanties worden
vroegtijdig bekend gemaakt. Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en dat betekent dat u zich aan de
vakantieregeling moet houden. Wilt u, indien u toch vrijaf voor uw kind(eren) nodig hebt, dit ruim
een week van te voren schriftelijk aanvragen. U kunt verlof aanvragen door een verlofbrief met
datum en reden in te leveren bij de directeur. Deze brief is ook te vinden op de website. NB: De
eerste twee weken na de zomervakantie mag wettelijk geen verlof verleend worden!
Vrijwillige ouderbijdrage
Het onderwijs in Nederland is gratis. Maar voor extra activiteiten worden niet alle kosten door het
Rijk vergoed. Daarom wordt op onze school een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het bedrag is
door de MR vastgesteld op €37,50 per leerling voor dit cursusjaar. Van dit bedrag worden diverse
uitgaven betaald: de presentjes met Sinterklaas en Kerst, de sportactiviteiten zoals schoolkorfbal,
excursies, enz. Het banknummer van de school is NL05 RABO 0387 0769 13. U krijgt een brief
waarin gevraagd wordt om deze bijdrage te voldoen. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten.
Wij sluiten geen kinderen uit omdat hun ouders niet kunnen of willen betalen.
Weggaan/ophalen uit school
De kleutergroepen worden naar buiten gebracht door de leerkracht. De
leerkracht laat de leerling pas gaan als er iemand is om het kind op te
halen. Er mag NIET gefietst worden op het plein voor de school en bij de
fietsenhokken. Bij de uitgang van de fietsenstalling staat een ouder met
geel hesje om de leerlingen te laten vertrekken. Wilt u ook als ouder pas
oversteken als de oversteekouder het aangeeft! We moeten natuurlijk
wel het goede voorbeeld geven. Wilt u niet parkeren op het terrein van
de buren?

Zendingsgeld
Vanaf het schooljaar 2021-2022 zullen er gedurende het jaar 2 projecten gehouden worden. Wij sturen
een bijdrage voor de financiële ondersteuning van ons adoptiekind naar Woord en Daad.

