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Beste ouders, verzorgers, lezers,   

Voor u ligt de schoolgids van Christelijke basisschool De Lichtbron. De Lichtbron is een van de scholen 
van de Stichting Noventa. De Noventa-scholen zijn er voor alle kinderen van wie de ouders kiezen voor 
christelijk onderwijs.   In de schoolgids leest u informatie over onder andere de uitgangspunten van de 
school, het onderwijs, de organisatie, de kwaliteitszorg en over praktische zaken. U krijgt de schoolgids 
als u uw eerste kind aanmeldt op De Lichtbron. Met de informatie in de schoolgids willen we ouders 
helpen een weloverwogen schoolkeuze te maken.  Daarnaast is de schoolgids bedoeld als 
informatiebron voor alle ouders met kinderen op De Lichtbron. In principe ontvangt u de schoolgids 
eenmalig. Op de website van de school staat altijd de meest actuele versie van de schoolgids. Op De 
Lichtbron hebben we naast de schoolgids een jaargids.  In De schoolgids leest u min of meer 
vaststaande informatie over de school. De jaargids bevat de jaarlijks wisselende informatie over de 
organisatorische zaken, de resultaten van ons onderwijs en de doelen voor het betreffende schooljaar. 
De jaargids ontvangt u digitaal aan het begin van elk schooljaar.   De schoolgids is voor het grootste 
deel samengesteld door de directeur en de coördinatoren van de school. De medezeggenschapsraad 
(MZR), de schoolraad (SR) en  het bevoegd gezag van Noventa stellen de schoolgids vast.   We wensen 
u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids. Heeft u vragen over de schoolgids, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school.   Graag tot ziens op De Lichtbron!   

Namens schoolteam, schoolraad, medezeggenschapsraad en oudercommissie van De Lichtbron en 
Stichting Noventa,   

Dictus Hoogsteen, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Christelijke Basisschool De Lichtbron
Johan Frisostraat 2
9285TS Buitenpost

 0511542385
 http://lichtbron.noventa.nl
 lichtbron@noventa.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Dictus Hoogsteen Lichtbron@noventa.nl

Ib-er Annie Postma-Bloemhof

Bij afwezigheid van de directie kunt u contact zoeken met onze Iber: Annie Postma of met de 
bouwcoördinatoren van de school. Onderbouw: Marrit Luinstra, bovenbouw: Marijke Mollema.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

228

2019-2020

CBS de Lichtbron
Johan Frisostraat 2
9285TS Buitenpost
 0511542385

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Noventa Onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.582
 http://www.noventa.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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Kernwoorden

KiVa school...vanuit respect

balans kennis-vaardighedenNederlands, Frysk en Engels

Naar zelfstandigheid... Werken/leren op niveau 

Missie en visie

Onze school:

De Lichtbron is een Christelijke basisschool. Op onze school zijn alle kinderen welkom van wie de 
ouders kiezen voor Christelijk onderwijs. Christelijke waarden uit de bijbel als respect, 
verantwoordelijkheid en gemeenschap inspireren ons. Op De Lichtbron willen wij deze waarden 
voorleven en doorgeven aan de kinderen. Ons doel is kinderen te begeleiden tot zelfstandige en 
verantwoordelijke jongeren die voldoende kennis, praktische en sociale vaardigheden hebben om goed 
te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs van hun eigen niveau. Onze eerste prioriteit is een 
klimaat te creëren waarin kinderen zich veilig voelen en tot leren komen. Direct daarna en tegelijkertijd 
vormen de kernvakken taal/lezen en rekenen de belangrijkste speerpunten. Wij streven naar een juiste 
balans tussen het aanbieden van kennis en vaardigheden.  Ons motto: CBS De Lichtbron, waar 
kinderen mogen stralen! In de naam van onze school De Lichtbron zien wij twee betekenissen: het 
aardse en het Goddelijke licht dat we nodig hebben om te leven.  De volledige teksten van onze visie en 
missie zijn opvraagbaar bij de school.

Het onderwijs op De Lichtbron:

Op De Lichtbron willen wij kinderen begeleiden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die 
voldoende kennis, praktische en sociale vaardigheden hebben om goed te kunnen functioneren in het 
vervolgonderwijs. Om dit te bereiken gaan we uit van de volgende voorwaarden voor ontwikkeling: 
veiligheid, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen. In de praktijk betekenen deze begrippen: 

Veiligheid  bieden door hantering van heldere regels en routines. Door kinderen te steunen als het 
nodig is met een oplossingsgerichte aanpak (KiVa). 

Verantwoordelijkheid krijgen voor planning en keuzes. Door toepassen van coöperatieve werkvormen, 
waarbij iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de samenwerking in de groep en het resultaat van 
de groep. 

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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Zelfvertrouwen door het zelf oplossend vermogen te stimuleren, waarin de norm is: fouten maken 
mag, daar leer je van. Door initiatieven te honoreren. Door afwisseling en keuze te bieden in 
samenwerken en individueel werken. Door passende uitdaging te bieden en hoge verwachtingen te 
hebben.

Het schoolklimaat en KiVa 

Kinderen die met plezier naar school gaan, komen tot leren. Wij zetten ons in voor een goede sfeer in 
de groep en in de school. Daarbij zijn regels en afspraken maken en naleven belangrijk. Regels en 
afspraken gaan over de manier van omgaan met elkaar, zowel binnen als buiten de klas, omgaan met 
materiaal en met de omgeving. Om kinderen inzicht te geven in gedrag en in situaties gebruiken we de 
methode KiVa, een Fins programma. KiVa betekent: Leuk. De norm die we uitdragen met KiVa is: wij 
gaan op een plezierige manier met elkaar om. De methode werkt preventief voor pesten. De leerlingen 
leren dat pesten een probleem van de groep is en  dat de groep nodig is om het op te lossen. De 
kinderen worden zich bewust van de verschillende rollen en hun eigen rol in de groep en in specifieke 
situaties. Ze krijgen handvatten om het slachtoffer te helpen en de pester te stoppen. Uit onderzoek 
blijkt dat het pestgedrag met 95% afneemt door preventie. Voor de overige 5% gebruiken we de 
steungroep aanpak, een oplossingsgerichte aanpak. Enkele leerkrachten, die het KiVa-team vormen, 
zijn hiervoor opgeleid. We gebruiken de KiVa-methode in alle groepen.

Prioriteiten

  De doelstellingen waar wij aan werken in de schooljaren 2020-2024 zijn:

1. Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid volgens het curriculum.

2. Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor onderzoekend leren (wetenschap en techniek).

3. Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor rekenen- en taal- 
vakken.

4. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die ondersteuning behoeven op het 
gebied van gedrag.

5. Op onze school hebben wij passende resultaten die corresponderen met onze populatie. (Hoge 
verwachtingen).

6. Op onze school is er een doorgaande lijn vastgesteld m.b.t. het vak burgerschap. Welke onderdelen 
horen bij Burgerschap en de doorgaande lijn is vastgelegd in een document.

7. Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8.

8. Onze school wil ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en ziet de ouders als partners van de 
school m.b.t. de ontwikkeling van het kind.

9. Onze school speelt adequaat in op de veranderende rol van de leerkracht m.b.t. de taakomschrijving, 
waarbij zorgtaken bij de leerkrachten zelf komen te liggen. (Nieuwe functiedifferentiatie vastgesteld op 
Noventa niveau).

10. Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

11. Onze school kent vergaande eigenaarschap en verantwoordelijkheid toe aan de bouw-
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coördinatoren, zodat zij te ontwikkelen beleid mee initiëren.

12. Onze school beschikt over een heldere leerlijn m.b.t. de best presterende leerlingen, waarbij 
cognitieve en creatieve vaardigheden in doelstellingen zijn weergegeven.

13. Onze school heeft een actuele methode voor Studievaardigheden.

Deze doelstellingen zijn opgenomen in het Schoolplan en in de Jaarplannen.

Identiteit

Visie op identiteit 

De Lichtbron is een school voor Christelijk onderwijs. Christelijke waarden uit de bijbel als respect, 
verantwoordelijkheid en gemeenschap zijn inspireren ons. Op De Lichtbron willen wij deze waarden 
voorleven en doorgeven aan de kinderen. Respect en begrip te hebben voor de diversiteit aan binnen- 
en buitenkanten van mensen. Verantwoordelijkheid te dragen voor de wonderen van Gods schepping. 
Gemeenschap te zijn door te vieren, in grote en kleine kring, met (bijbel)verhalen, gebed en gezang. 
Door ons verbonden te weten met een groter geheel: de wereld, verleden, heden en toekomst. Wij 
geven dit vorm door het aanbieden van (wereld)verhalen en actualiteit en kennis van wat zich buiten 
onze belevingswereld afspeelt.

Visie op leren 

Kinderen leren door interactie met mensen in hun omgeving: ouders, kinderen, leerkrachten en vele 
anderen. Ze leren door informatie die ze verwerven via internet, televisie, boeken en tijdschriften. Ook 
leren ze  van successen en tegenslag die ze tegenkomen in het dagelijkse leven. Kernbegrippen voor 
leren zijn: veiligheid, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Veiligheid door heldere regels en 
routines. Door kinderen te steunen als het nodig is met een oplossingsgerichte aanpak (KiVa). 
Verantwoordelijkheid krijgen voor planning en keuzes. Door toepassen van coöperatieve werkvormen, 
waarbij iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de samenwerking in de groep en het resultaat van 
de groep. Zelfvertrouwen door het zelfoplossend vermogen te stimuleren, waarin de norm is: fouten 
maken mag, daar leer je van. Door initiatieven te honoreren. Door afwisseling  en keuze te bieden in 
samenwerken en individueel werken. Door passende uitdaging te bieden en hoge verwachtingen te 
hebben. Op De Lichtbron willen we een leerklimaat creëren waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk 
ontwikkelen.   

Visie op lesgeven 

De leerkracht is de spil van het onderwijs op groepsniveau. Een goede leerkracht werkt vanuit 
betrokkenheid en met enthousiasme. Kernwoorden voor lesgeven zijn: interactie, instructie, 
veelzijdigheid en variatie. Interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen leerlingen onderling 
om in samenspraak en van elkaar te leren. Onder meer door de toepassing van coöperatief leren. 
Instructie door gebruik van Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie (IGDI). Binnen dit model is 
het mogelijk onderwijs op maat te bieden. Veelzijdigheid door het aanbieden van de leerstof op 
verschillende manieren, zodat kinderen optimaal kunnen leren. Variatie door gebruik van materialen, 
verschillende perspectieven te bieden, een goede balans te creëren tussen kennis en vaardigheden, 
afwisseling van werkvormen. Op De Lichtbron willen wij kinderen begeleiden tot zelfstandige en 
verantwoordelijke jongeren die voldoende kennis, praktische en sociale vaardigheden hebben om goed 
te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs. Visie op excellent onderwijs: onderwijs op maat. De 
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Lichtbron is een school voor basisonderwijs. Ons streven is zo goed mogelijk onderwijs geven aan alle 
kinderen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Excellent basisonderwijs betekent 
voor ons dat wij onderwijs op maat kunnen realiseren in niveaugroepen binnen de groep: een 
basisgroep, een zorggroep en een plusgroep. Om dit te realiseren  werken we met een gevarieerd 
aanbod,  IGDI en realistische hoge doelen. Werken in niveaugroepen vraagt een goed 
klassenmanagement van leerkrachten en zelfstandigheid van kinderen. Twee groepen vallen buiten de 
niveaugroepen: de meerkunners en kinderen die specifieke onderwijsbehoeften. Meerkunners volgen 
de leerstof van de plusgroep en/of krijgen een speciaal leerstofaanbod waarbij een hoge mate van 
zelfsturing en zelfstandigheid noodzakelijk is. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht en krijgen de stof in principe binnen de groep aangeboden. Voor kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften, die langdurige en frequente individuele begeleiding nodig hebben en/of 
afhankelijk zijn van specifieke kennis van de leerkrachten, zoeken wij passend onderwijs buiten De 
Lichtbron. Ons streven is: de beste plek voor ieder kind.  
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Onze school maakt gebruik van vakleerkrachten van muziekschool De Wâldsang (muzieklessen in de 
vorm van AMV en Koper Blaasinstrument leren bespelen). Voor projecten worden soms 
vakleerkrachten uitgenodigd (gast)lessen te verzorgen. Daarnaast is er beschikking over een 
dramadocent. Het gaat hier om een 'zij-instromer' die een opleiding als dramadocent heeft afgerond en 
nu in opleiding is voor leraar basisonderwijs. Projectmatig kan zij worden ingezet voor lessen drama.

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

Vervanging bij verlof wordt voor De Lichtbron centraal geregeld via de organisatie Noventa. (Koepel in 
Achtkarspelen voor Christelijk onderwijs waarbinnen 11 scholen aangesloten zijn).

Uitgangspunt: Wij streven naar stabiliteit en rust m.b.t. de inzet van invalkrachten. Daarom maken we 
graag gebruik van leerkrachten die bekend zijn op onze school en daardoor de schoolorganisatie 
kennen. Uitgangspunt is altijd: Nooit meer dan twee leerkrachten per groep.

Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan (inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om 
vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. De Lichtbron stuurt bij hoge uitzondering een 
klas naar huis bij ziekte. Ouders worden altijd tijdig op de hoogte gebracht en we bieden daarbij opvang 
voor kinderen waar op dat moment thuis geen opvang is te regelen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Drama Muziek

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.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

godsdienstonderwijs
45 min 45 min

sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 

taal
4 uur 5 u 30 min

rekenen
3 uur 3 u 30 min

schrijven
30 min

Fries
30 min 30 min

Engels
30 min 30 min

wereldoriëntatie
30 min 45 min

bewegingsonderwijs
4 uur 5 uur 

muziek
45 min 45 min

ontwikkelingsmateriaal
3 u 45 min 5 uur 

De Lichtbron maakt gebruik van een kwartierenrooster per groep.

Hiervan wijken we als school soms af, wanneer blijkt dat een bepaald vak meer aandacht verdient, 
waarbij van een vak waarin goed gepresteerd wordt eventueel tijd wordt afgehaald. Op deze manier 
bieden we maatwerk per groep waar nodig.
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

pauze
1 u 15 min 1 u 15 min

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is anders dan de aanpak in de andere groepen. We werken 
thematisch. Als bron wordt onder andere Kleuter Universiteit gebruikt. In het aanbod, de activiteiten en 
de inrichting van het lokaal is het thema te herkennen. De kern van het onderwijs in de groepen 1 en 2 is 
het spel, het werken met ontwikkelingsmaterialen en het leren van de basisvaardigheden. We werken 
vanuit de grote kring en de kleine kring, waarbij aandacht is voor leerlingen die extra ondersteuning 
kunnen gebruiken. Daarnaast werken we in tafelgroepen, in werkhoeken, in het speellokaal en buiten 
op het speelplein. Wij werken deels volgens de principes van het ervarings-/ontwikkelingsgericht 
onderwijs (OGO). Er is veel ruimte voor vrij spel en voor activiteiten die kinderen zelf inbrengen of waar 
ze zelf het initiatief toe nemen. De leerkrachten spelen hier met hun activiteiten op in. Daarnaast 
krijgen de kinderen, met name in groep 2, een aanbod met voorbereidende lees- en rekenactiviteiten. 
Voor het geplande aanbod in groep 1 en 2 werken de leerkracht met de doelen uit het 
observatiesysteem van ParnasSys. Deze sluiten aan op de tussendoelen voor het basisonderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 uur 5 uur 4 u 15 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Taal
5 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

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

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

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

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

Soc.em.ontwikkeling
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
1 u 15 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Fries
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Verkeer
45 min 45 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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De vakken en methodes          

Godsdienstige vorming 

Elke dag begint en eindigt met een gebed, ook voor de lunch bidden we. In alle groepen gebruiken we 
voor de dagopening de methode Kind op Maandag. De dagopening bestaat uit een of meer van de 
volgende onderdelen: een Bijbelverhaal, een gesprek, een verwerking, een lied. In alle bouwen 
gebruiken we het vertelrooster uit Kind op Maandag. De verhalen vertellen we op het niveau van de 
kinderen. Tijdens de gesprekken vertalen we de betekenis van de verhalen uit de bijbel naar het heden. 
Onze christelijke identiteit is ook terug te zien in de specifieke aandacht die we geven aan de betekenis 
van christelijke feesten. Kerst en Pasen vieren we in de groep of met ouders. De christelijke normen en 
waarden zijn verweven in ons dagelijkse doen en laten. Geestelijke stromingen is opgenomen in ons 
aanbod voor wereldoriëntatie. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van sociale vaardigheden en actief burgerschap. We 
vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben 
voor de mening en visie van anderen.   

Bewegingsonderwijs 

Op onze school hechten we belang aan bewegingsonderwijs. Bewegen is een onderdeel van gezond 
gedrag en het vormt een afwisseling met het zittende schoolse leren. Ook het sociale aspect vinden we 
belangrijk: bewegen doe je samen. In de groepen 1 en 2 bewegen de kinderen dagelijks, buiten of in het 
speellokaal. In de groepen 3, 4 en 5 krijgen de kinderen eens in de 2 weken zwemonderwijs in De Kûpe 
en één keer per week bewegingsonderwijs in de zaal. De groepen 6, 7 en 8 krijgen twee keer per week 
bewegingsonderwijs in de zaal. De lessen bewegingsonderwijs zijn afwisselend van inhoud: sport & spel 
en toestellen. In de jaargids leest u de zwem- en gymtijden van de groepen 3 t/m 8. Voor het 
bewegingsonderwijs gebruiken we de methode Bewegingslessen voor het Basisonderwijs. Jaarlijks zijn 
er activiteiten in samenwerking met Het Breedtesport Project (High Five – Hart voor Sport): een 
intergemeentelijk initiatief om kinderen te stimuleren om te sporten. In alle groepen worden tussen de 
lessen door regelmatig bewegingsoefeningen gedaan om energie te krijgen.   

Zwemonderwijs 

Voor de zwemlessen gebruikt het personeel van De Kûpe een eigen programma. Er wordt niet gericht 
opgeleid voor een diploma. De zwemles is verplicht voor alle leerlingen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.   

Taalontwikkeling 

Met taal ben je in het dagelijks leven in vele situaties bezig. Het is een middel om te communiceren, 
maar ook om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen. Taal is veelomvattend en als we op 
schoolniveau taal willen indelen, dan denken we in de eerste plaats aan mondeling en schriftelijk 
taalgebruik. Bij mondeling taalgebruik wordt aandacht besteed aan lezen, luisteren en spreken. 
Schriftelijk taalgebruik bevat onder meer het stellen en het spellen. Het spellingsonderwijs wordt vanaf 
groep 4 op tablets verwerkt door de leerlingen.   In de groepen 1 en 2 besteden we veel tijd aan 

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

muziek
45 min 45 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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taalvorming. Dat lijkt haast ongemerkt en ongepland te gebeuren, maar er worden dagelijks situaties 
gecreëerd, waarbij vooral het spreken en luisteren  veel aandacht krijgen. De leerkrachten maken 
gebruik van spontane situaties, maar gebruiken ook materiaal voor taalstimulering en taalontwikkeling 
uit verschillende methodes. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode 'Taal Actief'

Lezen 

Groep 3 maakt de stap naar methodisch leren lezen. We werken met de methode Veilig Leren Lezen 
(Kim versie). Het accent ligt op het leren lezen, maar er is ook aandacht voor leesbegrip, begrijpend 
luisteren, spelling en creatief schrijven. De methode biedt veel stof om in te kunnen spelen op 
verschillen tussen kinderen. In de groepen 4 tot en met 8 wordt de nadruk gelegd op technisch, 
begrijpend en studerend lezen. We gebruiken daar de volgende methoden voor: Zomaar een Tekst en 
Nieuwsbegrip. Voortgezet technisch lezen wordt gegeven middels de methode Estafette. Met deze 
methode bevorderen en onderhouden we het niveau van technisch lezen in de groepen 4 tot en met 8. 
Taal: de methode is Taal Actief. De methode bestaat uit een leerlijn voor taal en een leerlijn voor 
spelling. Binnen een leerlijn taal worden de volgende vier domeinen in aparte lessen behandeld: 
woordenschat, taal verkennen, spreken/luisteren en schrijven. Op allerlei manieren besteden we in de 
hele school aandacht aan leesbevordering en boekpromotie. Daarnaast zijn er contacten met de 
bibliotheek en doen we mee met de Kinderboekenweek. Tablets spelen een rol bij de verwerking van 
leesonderdelen.   

Schrijven 

We gebruiken de methode Pennenstreken.  We starten in groep 2 met het ontwikkelen van een goede 
schrijfhouding en het oefenen van schrijfpatronen. Alle groepen schrijven in blokschrift.   

Fries/Frysk 

Bij dit vak gebruiken we  de methode Spoar8. Dit is een digitale methode voor de Fryske taal. De 
kinderen in de onderbouw worden vaak opgevangen in hun eigen taal, terwijl Fries in de midden- en 
bovenbouw vakmatig wordt gegeven. Het accent ligt op verstaan, spreken en lezen, er is beperkte 
aandacht voor schrijven. 

Engels 

Wij zijn in 2020 gestart met het geven van Engels in alle groepen. Wij volgen niet zozeer een methode 
maar  ontwikkelen hierin een eigen leerlijn. Het gaat daarbij vooral om het durven spreken van Engels 
en daarnaast het leren schrijven van Engels in de basis. Voor het samenstellen van het lespakket 
gebruiken we diverse bronnen en digitale middelen.

Rekenen en Wiskunde 

In de groepen 1 en 2 staat de ontdekking van de getallenwereld centraal, daarnaast is er aandacht voor 
het vormen van begrippen, de ruimtelijke ordening en ruimtelijke oriëntatie, oriëntatie in tijd en 
meetactiviteiten. De leerkrachten maken gebruik van spontane situaties, maar gebruiken ook 
materiaal voor rekenactiviteiten uit verschillende methodes. De verwerkingsstof vanaf groep 4 gebeurt 
op tablets. Vanaf groep 3 werken we met de  methode Wereld in Getallen. Dit is een realistische 
rekenmethode, die uitgaat van het dagelijks leven, waardoor het rekenen niet wordt beperkt tot het 
maken van rijtjes sommen. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden hoofdrekenen, schattend 
rekenen, toepassingsrekenen, automatiseren en cijferen. Deze methode komt tegemoet aan 
verschillen tussen kinderen. Naast de methode maken we gebruik van andere materialen en 
computerprogramma’s voor ondersteuning en uitdaging.   
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Wereldoriëntatie 

Vanaf groep 1 verkennen we samen met de kinderen de wereld om ons heen. Dat gebeurt door 
kringgesprekken, lezen van prentenboeken, voorlezen, foto’s en prenten, kennis- en ervaringslessen, 
schooltelevisieprogramma’s en excursies. In de groepen 1 t/m 4 is deze oriëntatie op de wereld niet 
ingedeeld in vakken. Aspecten uit de diverse kennisgebieden bieden we in samenhang aan, soms met 
de nadruk op één van de onderdelen, bijvoorbeeld natuuronderwijs. Lesideeën halen we uit allerlei 
ideeënboeken, tijdschriften, van internet en van de televisie. In groep 3 starten we ook met de methode 
Naut, Meander en Brandaan. Ook in de bovenbouw vinden regelmatig activiteiten plaats die de diverse 
kennisgebieden overstijgen. Denk daarbij aan geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen 
en staatsinrichting. Regelmatig organiseren we excursies of gastsprekers.   

Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek 

Vanaf groep 5 staan deze vakken op het lesrooster. We gebruiken hiervoor de methodes Meander, 
Brandaan en Naut. De methodes zijn thematisch opgebouwd met een verhaallijn rond de 
hoofdpersonen Meander, Brandaan en Naut. De kinderen worden meegenomen op “ontdekkingsreis” 
door deze hoofdpersonen. Door de verhalen, het beeldmateriaal en de teksten, worden ze uitgedaagd 
om te ontdekken en te onderzoeken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek 
staan beurtelings in blokken van ongeveer drie weken op het lesrooster. Door een paar weken 
meerdere keren per week met een vakgebied bezig te zijn, ontstaat er meer verdieping.   

Verkeer 

In de groepen 3 t/m 4 maken we gebruik van de  methode Klaar Over. Deze methode gaat uit van 
dagelijkse verkeerssituaties, waarbij er veel aandacht is voor regels en afspraken, het begrijpen van 
verkeersborden en voor het ontwikkelen van een verkeersbewuste mentaliteit. In de groepen 5 en 6 
gebruiken we de methode Op voeten en fietsen. En in de groepen 7 en 8 gebruiken we  de Jeugd 
Verkeerskrant. Beide kranten zijn afkomstig van Veilig Verkeer Nederland. De kinderen doen elk 
schooljaar in groep 7 theoretisch èn praktisch verkeersexamen, meestal in de maand april/mei. 
Verkeersveiligheidslabel: Dit label wordt aan een school toegekend als er aan een aantal criteria wordt 
voldaan op het gebied van de schoolorganisatie, verkeerslessen en verkeersprojecten, de praktische 
verkeersproef, de verkeersveilige schoolomgeving en de betrokkenheid van ouders bij 
verkeerseducatie. In 2014 is het label herijkt en na onderzoek opnieuw toegekend.

Expressievakken 

Kennis en vaardigheden opdoen is belangrijk, de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, drama en 
muzikale vorming vinden we ook belangrijk in alle groepen. Bij deze vakken gaat het niet alleen om 
vaardigheden, maar ook om het ontwikkelen van creativiteit, fantasie en om plezier. Het product is 
belangrijk en daar stellen we eisen aan, maar het proces, de wijze waarop iets wordt gemaakt, is zeker 
zo belangrijk. Bij handvaardigheid  komen diverse technieken en materialen aan bod. Deze lessen 
werken we met de hulp van vele ouders en vrijwilligers. Voor muziek werken we met de methode 
Muziek moet je doen. Deze methode neemt leerlingen mee op een muzikale reis en richt zich op 
zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen. Door de verschillende activiteiten is muziek 
echt een doe-vak. De leerlingen doen op een speelse en leuke manier kennis, inzicht en vaardigheden 
op en leren een mening te vormen over muziek. In de groepen 3 en 4 verzorgen vakdocenten 
muzieklessen algemene muzikale vorming (AMV) en in de groepen 5 instrumentale lessen.   

Actief burgerschap / leerlingenraad 
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Actief Burgerschap, levensbeschouwelijke identiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling 
van sociale vaardigheden zijn voor ons nauw met elkaar verbonden. Wij zijn ons ervan bewust dat 
kinderen opgroeien in een complexe, pluriforme maatschappij. Onze school wil kinderen voorbereiden 
op deelname aan deze maatschappij. De kernwaarden uit onze visie op identiteit zijn hierin onze 
leidraad: respect, verantwoordelijkheid en gemeenschap zijn. Voor het onderdeel Actief Burgerschap 
vullen we de kernwaarden aan met de volgende basiswaarden: vrijheid van meningsuiting, 
gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie. Om hier vorm aan te geven 
hebben kinderen kennis, sociale en praktische vaardigheden nodig. Bij godsdienstige vorming, 
wereldoriëntatie en KiVa komen kennis en vaardigheden aan bod. Daarnaast ontwikkelen we een 
aanbod voor “meedoen” in de maatschappij. Sinds 2014-2015 hebben we een leerlingenraad. In deze 
raad hebben leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zitting. In de leerlingenraad oefenen we de 
democratische beginsels. De kinderen worden gekozen door de groep en zitten twee jaar in de 
leerlingenraad. Zij vergaderen minimaal 6 keer per jaar.   

ICT 

ICT is een middel binnen ons onderwijs. We gebruiken ICT-middelen voor instructie, informatie, 
verwerking, oefenstof en administratie. We zetten tablets in, in de groepen 4 tot en met 8 (in groep 4 
gebruiken we Snappet devices en vanaf groep 5 worden Ipads ingezet). Dit onderwijs wordt 
aangeboden middels de methode van ‘Snappet’, een systeem van het uitvoeren van de verwerkingsstof 
voor o.a. de vakken rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. ‘Snappet’ sluit nauw aan bij de bij ons in 
gebruik zijnde methodieken. Vanaf groep 5 beschikt elke leerling over een gepersonaliseerde IPad. In 
groep 1 tot en met 4 worden gedeelde Ipads ingezet. In groep 4 werken leerlingen voor onderdelen van 
taal en rekenen op Snappet-devices. 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal

Naast een eigen collectie kinderboeken maakt De Lichtbron structureel gebruik van de 
dorpsbibliotheek.

Het gymlokaal ligt op steenworpafstand van de school.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Tiko Kinderopvang en Bernebrêge Kinderopvang. We 
gebruiken daarbij Piramide.

Samenwerking met de de peuterspeelzaal en de kinderopvang is gemeentelijk geregeld in een netwerk.

Verder is er een warme overdracht van de PSZ of kinderopvang naar de basisschool toe. Gegevens 
worden zorgvuldig uitgewisseld en dossiers worden overgedragen om de doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van het kind te waarborgen.

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Voor- en vroegschoolse educatie, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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 doelgroepen en onze specialiteiten en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs op verschillende 
niveaus en aan specifieke leerlingen zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Deze zijn via een link 
te downloaden van 'Mijn Scholen op de kaart' of aan te vragen via de school.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 6

Klassenassistent 5

Onderwijsassistent 5

Rekenspecialist 6

Specialist hoogbegaafdheid 8

Taalspecialist 6

ICT-coach 6

Jonge Kind Specialist (2X) 10

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Onze school gebruikt het anti-pestprogramma van KiVa.

Informatie daarover vindt u op de website van KiVa:  https://www.kivaschool.nl/

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien.
Wij gebruiken de volgmethode van 'Zien' voor de groepen 3 tot en met 8. Voor de groepen 1 en 2 wordt 
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de sociale veiligheid gemonitord middels 'Parnassys'.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Frouckje Bergsma 0511542385. 

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Kuipers 06 54692754. 
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt.Dat is op 
De Lichtbron ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Samen zullen 
we naar een oplossing zoeken. Het principe is dat u de klacht eerst neerlegt bij de persoon waar de 
klacht over gaat, meestal de leerkracht van uw kind.  Uw klacht wordt altijd behandeld en u krijgt ook 
altijd een reactie van de school te horen.Voor een klacht over een leerkracht verwijzen we u naar de 
bijlage achterin de schoolgids (te vinden op Mijn Scholen Op De Kaart of op de website van de 
school).Daar is eveneens een paragraaf opgenomen van de klachtenregeling zoals deze bij Noventa is 
vastgesteld.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden maandelijks geïnformeerd middels een digitale Nieuwsbrief. Daarnaast beschikt de 
school over een intern mailingssysteem (Social Schools) en een eigen FaceBook pagina. Ook de website 
geeft veel informatie over de school en de schoolorganisatie. Onze schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd 
en elk jaar aangevuld met een jaargids waarin de actuele en meest bruikbare informatie is samengevat. 
Vorderingen rond de ontwikkeling worden minimaal twee keer per jaar besproken met de ouders. Bij 
zorgleerlingen of leerlingen met specifieke behoeften worden er meerdere malen per jaar gesprekken 
gevoerd met de ouders.

De school staat altijd open voor contactmomenten met onze ouders. Dat mag spontaan maar kan ook 
na afspraak. 

Onze school wil een laagdrempelige school zijn. Ouders zijn graag geziene gasten op onze school.

Onderwijs maak je samen. Wij zijn in 2016 gestart met "Ouderbetrokkenheid 3.0". Doelstelling: Ouders 
daadwerkelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind op onze school. 

Voorbeelden: Omgekeerde 10 minuten gesprekken, activiteiten waarbij ouders meewerken zoals 
creamiddagen, leesonderwijs, excursies, projecten. Inloopmomenten (om de week is er een 
inloopmoment) en koffieochtenden voor ouders. Informatiemiddagen en avonden voor uiteenlopende 
zaken.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00

Daarvan bekostigen we:

• Excursies

• feestelijke activiteiten

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Ouders kunnen lid worden van de holding/vereniging Noventa. Daarmee ondersteunen ze het 
Christelijk onderwijs in Achtkarspelen en hebben ze inspraak bij de ledenraad. Het lidmaatschap 
bedraagt €5,= per jaar

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.

• Oudercommissie

Ouders worden o.a. ingezet bij: Creamiddagen, leesactiviteiten, schoonmaak, excursies, schoolreizen, 
projecten, aankleding gemeenschappelijke ruimtes, voorbereidingen van vieringen en feesten en de 
uitvoer daarvan, etc.
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4.3 Schoolverzekering

Verzekering 

Via de Besturenraad is een contract gesloten met Verus/Raadsheren van Orde. De school heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering en een schoolongevallenverzekering voor alle leerlingen. De 
voorwaarden en bepalingen liggen op school ter inzage.

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.          

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen (leerlingen, personeel, vrijwilligers)  bij 
schoolactiviteiten verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval 
tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door 
eigen risico. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Persoonlijk 
bezittingen zijn niet verzekerd en de school is niet aansprakelijk. De school is ook niet aansprakelijk als 
leerlingen bezittingen van andere leerlingen kapot maken. U bent als ouders/verzorgers daarvoor zelf 
aansprakelijk.            

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn dekking 
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee 
aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand: Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur 
niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten 
gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de 
school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een 
verwijtbare fout. De school, of hij/zij die voor de school optreden, moeten dus te kort zijn geschoten in 
hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld wanneer tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt met als 
gevolg dat de bril stuk gaat. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan 
ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) 
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of als zij jonger zijn dan 14 jaar hun ouders, zijn primair 
zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere 
door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar 
dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.   Tevens zijn de twee volgende 
verzekeringen afgesloten: ·         

Autocasco. 

Wanneer personeelsleden/vrijwilligers op verzoek van de school met hun eigen auto rijden is een 
schadeverzekering afgesloten tot € 15.000,-. Tevens dekt de verzekering de financiële gevolgen van de 
gehele of gedeeltelijke no – claim korting. ·         

Schadeverzekering inzittenden. 

Wanneer een personeelslid/vrijwilliger op verzoek van de school met eigen auto rijdt en een ongeluk 
veroorzaakt is hij/zij voor letsel en/of arbeidsongeschiktheid verzekerd. Met deze verzekering is de 
vergoedingsplicht van de werkgever verzekerd.
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Verzuim bij ziekte kan op elke schooldag, voor schooltijd, vanaf 7.30 uur worden doorgegeven via 
telefoonnummer 542 385. Het kan ook per email: lichtbron@noventa.nl. Andere vormen van verzuim 
kunnen op hetzelfde telefoonnummer of mailadres worden doorgegeven. Als de afmelding niet 
doorkomt, zal de leerkracht altijd even bellen om te horen waarom uw kind niet op school is! Wilt u 
weten of uw kind naar school kan/mag in verband met een infectieziekte, raadpleeg dan de site van de 
GGD: www.ggdfryslan.nl            

De leerplichtwet is de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt. De school kan op de handhaving van de 
leerplicht worden gecontroleerd en aangesproken, daarom moeten we de regelgeving dan ook 
toepassen. Zo is het wettelijk niet toegestaan leerlingen buiten de schoolvakanties vrij te geven voor 
b.v. een week vakantie of een lang weekend. Ook niet enkele dagen voor een vakantie om de drukte 
voor te zijn! De enige uitzondering op deze regel is als één van de ouders wegens zijn/haar beroep (niet 
het bedrijf) niet in één van de schoolvakanties met het gezin op vakantie kan gaan. De directeur van de 
school kan dit verlof op verzoek eenmaal per jaar verlenen voor twee aaneengesloten weken, 
uitgezonderd de eerste twee schoolweken. Verder kan een leerling vrij krijgen voor 'gewichtige 
persoonlijke omstandigheden'. Het gaat dan om familie omstandigheden als huwelijk, ernstige ziekte 
of een sterfgeval in de familie. Onwettig verzuim, dus verzuim waarvoor geen toestemming is gegeven, 
moet worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Hij of zij kan een proces-verbaal opmaken 
waarna een boete kan volgen. Verlof moet u, zo mogelijk 4 weken voor de datum, schriftelijk 
aanvragen bij de directeur. Het formulier is bij de directeur verkrijgbaar en staat op onze website. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlof aanvragen kan door een formulier op school te vragen waarop men vermeldt voor wanneer er 
verlof voor het kind (de kinderen) wordt aangevraagd en welke reden daarvoor is.

Het kan ook digitaal via de website van de school (https://lichtbron.noventa.nl/) waarop een digitaal 
invulformulier na invulling rechtstreeks vanaf de site kan worden verstuurd.

De directie toetst de aanvraag a.h.v. de wettelijke voorschriften en beoordeelt de aanvraag voor 
goedkeuring of geen goedkeuring.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling via LOVS van Cito.

Halfjaarlijks monitort de school alle toetsgegevens en na analyses worden er doelstellingen 
geformuleerd om aan te werken voor het komende halfjaar.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-
eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Sinds 2018-2019 gebruiken wij de eindtoets van DIA en dus niet meer de Centrale eindtoets van Cito

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

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.

5.3 Schooladviezen

Voortgezet Onderwijs (VO) 

De overgang naar het VO vraagt een zorgvuldige en goede voorbereiding.  Daarvoor zetten we de 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 6,5%

vmbo-b 9,7%

vmbo-k 9,7%

vmbo-(g)t 6,5%

vmbo-(g)t / havo 16,1%

havo 29,0%

vwo 22,6%

volgende stappen: Vanaf groep 6 zetten wij de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem in 
de Plaatsingswijzer. Tijdens de 10-minutengesprekken eind groep 6 en 7 laten de leerkrachten de 
Plaatsingswijzer aan u zien. U hebt hierdoor al vroegtijdig zicht op het uitstroomniveau van uw kind. 
Tijdens het verwijzingsgesprek in februari groep 8 bespreekt de leerkracht met u en uw kind nogmaals 
het advies voor het niveau van het VO op basis van de Plaatsingswijzer en de observatie van inzet, 
werkhouding, doorzettingsvermogen en concentratie. We proberen altijd met u tot overeenstemming 
te komen. Lukt dit niet, dan geeft de school een bindend advies waar u tegen in beroep kunt gaan. Als 
uit het resultaat van de Eindtoets blijkt dat het advies te laag is, kan de school het advies heroverwegen 
en eventueel aanpassen. Als het resultaat van de Eindtoets lager is dan het advies, kan het advies niet 
worden aangepast. U bepaalt samen met uw kind naar welke school uw kind zal gaan

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.

Balans en vertrouwen

Respect voor elkaar/omgevingVeiligheid 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Onze school werkt vanuit de methode KiVa wat betreft de Sociaal emotionele ontwikkeling van elk 
individueel kind.

Wij monitoren de sociale en emotionele aspecten met het volgsysteem van 'Zien'. 

Onze school streeft naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten 
kunnen niet zonder elkaar.

Wij leren kinderen respectvol met elkaar en met de omgeving om te gaan. We zijn onderdeel van een 
organisatie waarin normen en waarden hoog in het vaandel staan. Wij leven vanuit de waarden die 
geïnspireerd zijn vanuit onze identiteit. Onze school heeft een eigen vertrouwenspersoon voor 
kinderen en voor de ouders. Wij werken met de methode van KiVa. De uitgangspunten van KiVa komen 
terug in lessen en in de omgangsvormen op het plein en in de klas. Leerkrachten verplichten zich te 
conformeren aan de uitgangspunten vanuit de methode KiVa. De leerlingen worden nauwlettend 
gevolgd in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem 'Zien'. 
Bij gesignaleerde problemen wordt er actie ondernomen, waarbij zaken worden beschreven in een 
persoonlijk leerling-ontwikkelplan. Dit alles gaat in nauwe samenwerking met het kind, de ouders en de 
leerkracht(en).

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Onze school werkt voortdurend aan het verbeteren of aanpassen van de kwaliteit op onderwijskundig 
en organisatorisch gebied.

Wij doen dat aan de hand van de indicatoren van WMK: Werken Met Kwaliteit. Dit is een digitaal 
monitoringssysteem waaraan cyclisch gewerkt wordt.  Daarmee voldoen we aan de eisen die gesteld 
worden aan goed onderwijs.

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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6 Schooltijden en opvang

Op dit moment is er sprake van een tekort aan leerkrachten. Landelijk is dat een probleem. De 
Lichtbron kent gelukkig geen tekort aan structurele leerkrachten, dus elke groep is voorzien van 
leerkrachten. Wel is het een feit dat er een tekort is aan vaste invalkrachten. Dat kan in een 
uitzonderlijk geval leiden tot het naar huis sturen van een groep. Ouders krijgen tijdig bericht in dat 
geval en voor ouders die geen opvang voor hun kind(eren) heeft (hebben) wordt op school voor opvang 
gezorgd.

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  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag: Groep 1 is vrijdags vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3 maandag

Gymnastiek 4 maandag

Gymnastiek 5 vrijdag

Gymnastiek 6 maandag en vrijdag

Gymnastiek 7a maandag en vrijdag

Gymnastiek 7b/8b maandag en vrijdag

Gymnastiek 8a maandag en vrijdag

Zwemmen 3 vrijdag in de even weken
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Koningsdag 27 april 2021 14 mei 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

Hemelvaart en vrijdag erna 13 mei 2021 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag 25 mei 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Tiko Kinderopvang en Bernebrêge 
Kinderopvang, 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 Tiko Kinderopvang en Bernebrêge 
Kinderopvang, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

 De opvang van onze leerlingen kan geregeld worden met Tiko Kinderopvang (Bommelstein) en/of 
Kinderopvang De Bernebrêge.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Zwemmen 4 vrijdag in de oneven weken

Zwemmen 5 maandag in de even weken

De dagen en tijden van de lessen bewegingsonderwijs worden jaarlijks ook vermeld in de jaargids.

Zwemtijden zijn op maandag en vrijdag van 13.00 uur tot 13.40 uur. Er wordt niet gezwommen voor een 
diploma, maar de zwemlessen zijn bedoeld als 'natte gymnastiek'. 
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Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

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)

Spreekmomenten altijd mogelijk Alle dagen van de werkweek Na schooltijden

Een afspraak maken

Wilt u in gesprek met een leerkracht, bouwcoördinator, intern begeleider of de directeur, dan is het 
altijd handig om even een afspraak te maken, zodat u weet dat u terecht kunt. Leerkrachten en 
bouwcoördinatoren kunt u voor- of na schooltijd benaderen voor een afspraak, zij zijn onder schooltijd 
niet bereikbaar. De intern begeleider en de directeur kunt u ook onder schooltijd bereiken om een 
afspraak te maken.

Verder zijn er de spreekmomenten rond rapportbesprekingen en andere contactmomenten die 
vastgelegd zijn in de jaarplanning. Ouders krijgen de jaarplanning via diverse kanalen (Social Schools, 
nieuwsbrieven, website) door.
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