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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Aeresteijn

Voorwoord

1



Contactgegevens

Aeresteijn
Langeraarseweg 86
2461CL Ter Aar

 0172602548
 http://www.aeresteijn.nl
 info@aeresteijn.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Anneke Zantboer-Geluk a.zantboer@wijdevenen.nl

Het managementteam van de school bestaat uit de directeur en twee kwaliteitscoördinatoren en een 
leerkracht die algemeen lid is van het MT.

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Aeresteijn
Langeraarseweg 86
2461CL Langeraar
 0172602548

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 3.195
 http://www.wijdevenen.nl
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Barend Vernooij is het algemene lid van het managementteam.

Simone Meijer is kwaliteitscoördinator van de groepen 4 tot en met 7.

Mary Overdevest is kwaliteitscoördinator van de groepen 1 tot en met 3.

De directeur is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij geregistreerd staat in het 
Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden. Het 
Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het 
Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Daarnaast is het register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en 
verdere professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich her-registreren

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

270

2021-2022

In het jaar 2022-2023 werken wij met drie kleutergroepen, twee groepen drie, een groep 4, twee 
groepen 5; een groep 6; twee groepen 7 en een groep 8.

Daarnaast hebben wij een pluszorggroep voor kinderen van de groepen vijf tot en met acht, die meer 
ondersteuning nodig hebben op de basisvaardigheden, geleid door een leerkracht en een 
onderwijsassistent.

Ook is er een plusgroep voor kinderen van de groepen zeven tot en met acht, die meer uitdaging nodig 
hebben, deze wordt geleid door een leerkracht.

Er is ook een plusgroep voor kinderen van groep 2 t/m 6, deze wordt geleid door een 
leraarondersteuner.

We zijn de enige school in het mooie dorp Langeraar en we werken er hard en met plezier aan om alle 
kinderen van Langeraar en Papenveer een plaats te bieden op Aeresteijn en ze een passend 
onderwijsaanbod te geven.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek.
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We zien graag dat kinderen met plezier en een hoge betrokkenheid de basisschooltijd doorlopen en dat 
ze uiteindelijk met een goede basis in het vervolgonderwijs terecht komen op het niveau wat bij ze 
past.

We werken vanuit het gedachtegoed van Gert Biesta dat het aanleren van basisvaardigheden en kennis 
(kwalificatie) in evenwicht moet zijn met het aanleren van de waarden en normen van de maatschappij 
waarin de kinderen leven zodat ze zich kunnen tot ontwikkelen een volwaardig lid van onze cultuur 
(socialisatie) én dat ze hun eigen kwaliteiten, tekortkomingen kennen om te kunnen bepalen hoe zij als 
individu kunnen ontwikkelen (subjectificatie).

Kenmerken van de school

Verbindend: samen beter

Verrijkend: talentontwikkelingVerantwoordelijk:eigenaarschap

Vertrouwen: veilig Vernieuwend: inclusiever

Missie en visie

It's not important to be better than someone else, but to be better than yesterday (Igoro Kano). 

Aeresteijn, de school waar uw kind veel leert. 

Aeresteijn, de school waar je geniet van boeiend onderwijs in en buiten de klas. 

Aeresteijn, waar onderwijs aan alle kinderen uit Langeraar en Papenveer het uitgangspunt is.  

Kinderen leren hier vaardigheden én ontdekken wat hun eigen mogelijkheden en dromen zijn. Wat 
kunnen ze voor zichzelf en de ander betekenen? Elk kind is authentiek: gelijkwaardig aan een ander, 
maar wel anders dan een ander. Kinderen krijgen dus standaard les op drie verschillende niveaus. Daar 
waar nodig krijgen ze meer tijd om zich lesstof eigen te maken of worden passender doelen gesteld. 

Doet de leerkracht er nog toe? Ja! De leerkracht is 'de manager van het leren'. Hij is de spil die zorgt dat 
de omstandigheden in de groep voor een kind optimaal zijn. Hij heeft de kennis, kunde en 
vaardigheden om kinderen iedere dag een stapje verder op weg te helpen in de groei naar 
volwassenheid. 

Aeresteijn, daar voel je je fijn!

1.2 Missie en visie
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Identiteit

Wij zijn een katholieke school, met een open karakter.

We geloven in het goede van ieder kind, iedere ouder, iedere leerkracht.

We zijn kritisch op elkaars en op ons eigen gedrag, met maar één doel: het goede goed doen voor 
kinderen en voor elkaar.

We vragen ons bij alles af of het waar is wat we zeggen, of wat we doen en zeggen goed is voor ons 
allen, of wat we doen en zeggen onderling vertrouwen en de veiligheid van ons allemaal bevordert.

We gaan er vanuit dat we dagelijks leren en we geven elkaar altijd weer de kans om het morgen beter 
te doen dan vandaag.

We vieren het leven, dus maken gezelligheid en lol als het kan, zijn serieus als het moet.

En als je het nodig hebt zijn we er voor je!
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Onze school is verdeeld in twee zogenaamde 'bouwen'. 
Groep een tot en met drie vormen de onderbouw. Groep vier tot en met acht vormen de bovenbouw. 

Binnen alle groepen zijn er niveauverschillen omdat de ontwikkeling van de kinderen niet altijd gelijk 
loopt. Leerkrachten houden rekening met deze verschillen. De lessen starten met een gezamenlijke 
instructie. Na de instructie zullen de kinderen op verschillende niveaus de stof verwerken. Natuurlijk is 
er ruimte voor extra- en verlengde instructie.

Vier momenten in de week is er ruimte voor leerlingen om aan hun eigen doelen en hulpplannen te 
werken.

Er wordt gebruik gemaakt van minimumstof, basisstof en verrijkingsstof/verdiepingsstof.

In onze school wordt niet gewerkt met vakleerkrachten. Het ontbreekt ons aan de financiële middelen. 
Op maandag geeft de buurtsportcoach de lessen bewegingsonderwijs. 
Waar kan maken we wel gebruik van specialisten. Zo werken we samen met de buurtsportcoach en 
maken we gebruik van docenten van de muziekvereniging.
Er zijn leerkrachten die zich specialiseren op een bepaald vakgebied. Zo hebben we bv een leerkracht 
die een master heeft gehaald in rekenen; is er een leerkracht die zich heeft verdiept aan goed onderwijs 
voor jongens, is er een leerkracht die zich specialiseert in hoogbegaafdheid en is er een leerkracht die 
een opleiding remedial teaching heeft gedaan.

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
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
5 uur 5 uur 

Lezen (voorbereidend)
1 u 15 min 1 u 15 min

Rekenen 
(voorbereidend) 4 u 15 min 4 u 15 min

Fijne motoriek / 
voorbereidend schrijven 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldorientatie
2 uur 2 uur 

Sociaal emotionele 
vorming 1 uur 1 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
3 u 30 min 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
30 min 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

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

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Motoriek / schrijven / 
typen 1 u 30 min 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Sociaal emotionele 
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

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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De inspectienorm is: 40% van de onderwijstijd moet besteed worden aan de basisvakken. Binnen de 
groepen kijken wij naar de specifieke onderwijsbehoeften en passen hier de onderwijstijd op aan. Zo 
kan er in de ene groep meer tijd besteed worden aan rekenen en in de andere groep meer tijd aan lezen. 
Daarnaast is de 40% het minimum, naar behoefte wordt er meer tijd aan de basisvakken besteed.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Leerplein

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht ziek is proberen wij de vervanging zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Gelukkig is er op regioniveau een invalpool opgezet, zodat we een aantal invallers aan onze scholen 
hebben verbonden. Het inzetten van leraarondersteuners, groepen samenvoegen of groepen opdelen, 
blijven noodgrepen waar wij op beperkte schaal gebruik van zullen maken. In het uiterste geval zullen 
wij zelfs genoodzaakt zijn kinderen naar huis te sturen. Wanneer wij deze maatregel toepassen zult u 
hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Tijdens de coronaperiode hebben we gezien en geleerd dat kinderen in geval van afwezigheid van een 
leerkracht of als ze zelf niet fit zijn, prima om kunnen gaan met een digitale dagtaak.
Waar kan, zullen we dan zorgen voor digitale contactmomenten tussen school en kinderen.
Als we geen vervanger hebben, kunnen kinderen van de bovenbouw óf thuiswerken aan hun dagtaak of 
in de school.

Er is een uitgebreider protocol rond vervanging in geval van afwezigheid van leerkrachten opgesteld. 
Dit is opgenomen in Het handboek van de school en is te vinden op onze website: www.aeresteijn.nl 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het 
gebouw van de school. Met Stichting Kinderopvang Liemeer.

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Liemeer (SKL). 

Zij verzorgen het peuterspeelzaalwerk en hebben aangrenzend aan ons gebouw de BSO en 
kinderdagverblijf zitten.

Ieder jaar zetten we een aantal stappen die de samenwerking vergroten en zo werken we toe naar een 
doorgaande lijn voor alle kinderen van 0 tot 14 jaar.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wij proberen in alles wat wij doen, het weer beter te doen dan gisteren.

We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn op wat er in de klas gebeurt. Betrokkenheid is 
geen kenmerk van een leerling, maar dat is het effect van het handelen van de leerkracht, Daartoe 
staan zeven betrokkenheidsverhogende factoren centraal. 
Directeur en kwaliteitscoördinatoren gaan op klassenbezoek en beoordelen dan de mate van 
betrokkenheid tijdens de les.

We willen dat iedere leerkracht zijn instructie op drie verschillende niveaus geeft. Dit om tegemoet te 
komen aan de vraag van leerlingen: Ik wil graag instructie als ik het nodig heb; ik wil graag aan het werk 
als ik het snap en ik wil graag wat moeilijkers kunnen doen als ik het al kan.
Directeur en kwaliteitscoördinatoren gaan op klassenbezoek bij alle leerkrachten en beoordelen dan de 
instructie en het verloop van de les volgens E Loo DOT.

We vinden het belangrijk dat leerkrachten leren van elkaar. Tijdens de bordsessies na schooltijd stellen 
leerkrachten met elkaar de doelen voor de komende twee weken, stellen vast welke acties daarbij 
horen en krijgen de gelegenheid dan samen de lessen of activiteiten voor te bereiden om die doelen te 
halen.

Leerkrachten vragen feedback op hun handelen aan leerlingen, bijvoorbeeld na een instructie. Als het 
rapport meegegeven wordt aan de leerlingen, vullen de leerlingen een lijst in hoe zij vinden dat het gaat 
in de klas. Hier wordt samen met de leerkracht over gesproken.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Leerkrachten hebben een lerende houding. Er wordt jaarlijks budget vrijgemaakt voor scholing.

Na iedere CITO toetsperiodes worden de toetsresultaten niet alleen op individueel kindniveau 
besproken, maar ook op groeps- en schoolniveau. Naar aanleiding van deze analyses worden 
verbeterpunten vastgesteld. Alles wordt genoteerd in ParnasSys.

In het schoolplan valt te lezen hoe wij per onderdeel monitoren of wij de doelen halen.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij als school een beroep doen op verschillende deskundigen vanuit 
het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Rijnstreek en de ambulante educatieve dienst.

Daarnaast is er regelmatig contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Een medewerker van het JGT verzorgt bij ons op school sociaal pedagogische begeleiding voor 
individuele leerlingen in samenspraak met ouders en leerkracht.

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen deelnemen aan onze plusgroepen.

Ook kunnen onze leerlingen gebruikmaken van het plusaanbod van het samenwerkingsverband.

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan past in het basisaanbod kunnen vanaf schooljaar 
2016-2017 terecht in de Pluszorggroep.

Vanuit de subsidie NPO kunnen kinderen uit de onderbouw, die achterstand hebben opgelopen tijdens 
de Coronaperiode, gebruik maken van de pluszorgaanhaakklas.

Ook vanuit deze subsidie kunnen kinderen van heel de school gebruik maken van een individuele 
leerlingbegeleider.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Remedial teacher

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de nieuwbouwplannen staan we specifiek stil bij de kansen die nieuwbouw biedt om snel 
overprikkelde kinderen meer ruimte, rust te bieden.
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• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Logopedist

We vinden onze basisvaardigheden rekenen, lezen en taal erg belangrijk en daarom vult ons rooster 
zich voor zeker 40% met deze basisvaardigheden.

In het afgelopen jaar hebben we vanuit de subsidie schoolkracht ons rekenonderwijs onder begeleiding 
van een externe specialist stevig onder de loep genomen en verbeterpunten vastgesteld en in praktijk 
gebracht.

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Ergotherapeut

Vanuit het JGT is bij ons Winnie Ackermans iedere vrijdag aanwezig om kinderen op het gebied van 
sociaal pedagogische probelemen te begeleiden.

Een mooie samenwerking met school, ouders en JGT.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Buurtsportcoach

De buurtsportcoach verzorgt op maandag de sportlessen en zorgt dat de andere groepen deze lessen 
kunnen gebruiken.
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij werken met de aanpak en methode van de Kanjertraining.

Wij werken met de ik-boodschap en de sorry-boodschap van de  Wonderwoordenwinkel. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
Monitoring van de sociale veiligheidsbeleving maakt onderdeel uit van het integraal sociaal 
veiligheidsplan

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Zantboer-Geluk a.zantboer@wijdevenen.nl

vertrouwenspersoon Hava Eren contacpersoon@aeresteijn.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Vanaf schooljaar 2019-2020  werken we met de jaarkalender in Schoudercom.

Ouders worden wekelijks op de hoogte gesteld van alles wat voor hen van belang kan zijn via de 
ouderinformatie. Die wordt digitaal verzonden, vanuit Schoudercom.

De school beschikt over een website www.aeresteijn.nl.

De school beschikt over een openbaar Facebookaccount.

Ouders krijgen uiterlijk in januari het vakantierooster met de studiedagen van het volgende schooljaar.

Aan het begin van het jaar zijn er voor iedere groep informatie-avonden waar ouders kunnen horen en 
ervaren hoe er gewerkt wordt in de klas.

We starten het schooljaar in veel groepen met startgesprekken, waar u samen met uw kind van harte 
welkom bent. Samen bespreken we dan de start van het jaar.

Ook organiseren we een paar keer per jaar de "Kinderen laten zien wat we/ze doen"-week voor ouders.  

Er worden twee keer per jaar voortgangsgesprekken georganiseerd, waarbij alle ouders worden 
uitgenodigd. Leerlingen van groep 5 en 6 mogen mee, leerlingen van groep 7 en 8 worden hierbij 
verwacht.  Verder kunnen ouders altijd in gesprek met de leerkrachten of directie. Gewoon even 
binnenlopen, en als het uitkomt kan het direct en anders wordt op korte termijn een afspraak 
ingepland.

Kinderen krijgen twee keer per jaar een portfolio mee naar huis.

Wij hechten een grote waarde aan educatief partnerschap met de ouders.

Wij vinden het belangrijk dat ouders in het belang van hun kinderen, onze leerlingen een goed gevoel 
bij de school hebben.

Wij willen graag dat we samen met de ouders de handen ineenslaan om het goede goed te doen voor 
de kinderen.

Wij verwachten van ouders een respectvolle omgang met ons als leerkrachten en directie.

Wij willen werken aan wederzijds vertrouwen in het belang van de kinderen.

Wij willen voor alle problemen, die ouders bezighouden rond de zorg van hun kind, een luisterend oor 
bieden.

Wij informeren ouders zo uitgebreid als mogelijk.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Enquêtes en polls via Schoudercom
• Ouderbijeenkomsten rond thema's
• Meedenkavonden rond actuele onderwerpen.

Hulp en ondersteuning bij lezen.

Hulp en ondersteuning bij techniekmiddagen.

Hulp en ondersteuning bij talentenmiddagen.

Hulp en ondersteuning bij de praktische verkeerslessen.

Organisatie en begeleiding van Sint, Kerst, Koningsspelen, Pleinfestijn, Excursies.

Luizencontrole.

Klusavonden, zeemavonden.

Hulp bij musical.

Hulp bij kamp groep acht.

Klachtenregeling

Wij volgen de klachtenprocedure van Stichting Primair Onderwijs Wij de Venen.

Voor extra informatie gebruiken we Schoudercom.

15



Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Pleinfeest

• Talentenmiddagen

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Voor het schoolkamp en afscheid  in groep 8 wordt een extra bijdrage van ouders gevraagd.

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden alle extra activiteiten voor kinderen bekostigd.

Als u als ouder niet wilt betalen, hoeft dat ook niet.

Als u als ouder deze bijdrage niet kunt betalen, dan wordt samen met de directeur naar een oplossing 
gezocht. Bv gespreide betaling of ondersteuning via de PCI van de katholieke kerk.

4.3 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 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Ouders kunnen 's morgens naar school bellen tussen 08.00 uur en 08.30 uur om aan te geven dat hun 
kind ziek is.

Wij stellen het ook op prijs als ouders van kinderen die zelfstandig naar school gaan, de school melden 
dat hun kind weer beter is. Zo weten wij dat we hun kind weer kunnen verwachten. Wij kunnen dan 
contact opnemen met de ouders als hun kind niet op school is verschenen. Zo kunnen de ouders er op 
rekenen dat hun kind gezond en wel op school is en als dat niet zo is, dat we contact met ze opnemen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders kunnen verlof aanvragen door het formulier 'verlof gewichtige omstandigheden', in te vullen. U 
kunt dit downloaden via de website of op halen bij de administratie van de school.

Wij volgen de regels van de leerplicht.

Deze zijn na te lezen via de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Wij staan open voor alle kinderen uit Papenveer en Langeraar.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Vrijwillige ouderbijdrage 

De ouders van onze leerlingen betalen jaarlijks vrijwillig een bedrag aan ouderbijdrage als lid van de 
Oudervereniging. Bij inschrijving van uw kind op school schrijft u zich eveneens in als lid van de 
Oudervereniging. Tevens wordt aan u een automatische machtiging gevraagd voor het afschrijven van 
de ouderbijdrage gedurende de schoolloopbaan van uw kind. Van deze bijdrage kan de OR 
activiteiten organiseren die niet door het Rijk worden vergoed.   De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 
€45,00 per jaar per kind. Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld en door de 
aanwezige leden tijdens de jaarvergadering goedgekeurd. Na de jaarvergadering wordt het bedrag via 
automatische incasso geïnd. Kinderen die tijdens het schooljaar op school komen, betalen een 
evenredig deel.  Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, dan 
verzoeken wij u dit door te geven aan de directie van de school. Er bestaat altijd de mogelijkheid om in 
termijnen te betalen of afspraken te maken over een betalingsregeling.  Ook kunnen we u helpen bij 
het aanvragen van een bijdrage via de PCI, Stichting Leergeld of andere fondsen. Mocht u de vrijwillige 
ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie of de 
ouderraad. Kinderen worden niet buitengesloten van activiteiten.  Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, 
bedraagt de extra bijdrage in groep 8 €110,-. Van dit bedrag worden het kamp en de afscheidsavond 
georganiseerd. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij vinden het als school belangrijk om de sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling van de 
leerlingen goed in kaart te brengen. Om die reden nemen we methode onafhankelijke toetsen af.

Met deze toetsresultaten maken de leerkrachten een groepsoverzicht. Er wordt per leerling gekeken of 
de vaardigheidsgroei per vakgebied is behaald en zo nodig wordt er dan verlengde instructie, extra 
instructie of extra hulp geboden. Hierbij wordt de leerling zelf, maar ook de ouders betrokken om een 
zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Bij de volgende toets wordt het effect van de geboden hulp bekeken en bijgesteld.

Twee keer per schooljaar komt het team bij elkaar om de tussen- en eindresultaten met elkaar te 
bespreken. Hoe is de voortgang in iedere groep? Welke acties zijn er ingezet of dienen ingezet te 
worden?

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Dit jaar hebben alle 37 leerlingen van groep 8 meegedaan aan de CITO Eindtoets. Aeresteijn scoort 
boven het landelijk gemiddelde.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Aeresteijn
96,0%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

Aeresteijn
61,3%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen

19



5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 12,0%

vmbo-b / vmbo-k 8,0%

vmbo-k 20,0%

vmbo-(g)t 24,0%

vmbo-(g)t / havo 4,0%

havo 8,0%

havo / vwo 12,0%

vwo 4,0%

onbekend 8,0%

We zijn blij met de plaatsingswijzer,die zowel voor ouders als voor leerkrachten en leerlingen een 
heldere adviseringsprocedure biedt.

Bij het functioneren van oud-leerlingen in het derde leerjaar van het VO staat dat 43,2% van de 
leerlingen boven het niveau werkt (een hoger niveau dan het gegeven advies in groep 8). Dit is als volgt 
te verklaren: een leerling die bij ons een vmbo-t/havo advies heeft gekregen en na drie jaar op havo 
niveau werkt, wordt gezien als een leerling die boven het niveau zit. In onze ogen werkt deze leerling 
echter op een niveau passend bij het gegeven advies, we kozen er in groep 8 bewust voor om deze 
leerling een dakpanadvies te geven, omdat we nog ontwikkelingsmogelijkheden zagen.

   

  

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Samen kom je verder

VeiligheidWelbevinden

We zijn een open school waarin een wisselwerking is tussen de school en de maatschappelijke 
ontwikkelingen en waar kinderen leren als zelfstandige individuen in die moderne maatschappij te 
functioneren.

We geloven in het goede in ieder mens.

In de school heerst een sfeer die oprechtheid, acceptatie en geborgenheid uitstraalt.

Het goed beheersen van de basisvaardigheden; taal, lezen en rekenen zijn essentieel voor het 
functioneren in onze samenleving. Daarnaast zijn andere aspecten net zo belangrijk; onder andere het 
sociaal emotioneel welbevinden, creatief denken en doen, plannen en samenwerken.

Het leren met hoofd, hart en handen is van grote waarde. De beste loodgieter, de beste politieagent, de 
beste minister-president. Niemand is meer of minder mens.

Wij willen met ons onderwijs er voor gaan dat élk kind op school tot zijn rechtkomt, weet dat hij van 
waarde is; of hij goed met zijn hoofd kan leren of niet, of hij creatief is of niet en of hij goed kan sporten 
of niet. 

Wij geloven dat elk kind wordt geboren met talenten. Deze mag hij inzetten voor zijn eigen 
ontwikkeling en voor de ontwikkeling van anderen. De wereld vormen wij samen, wij hebben elkaar 
nodig. Wij willen uit kinderen laten komen wat er in zit. Wij willen dat kinderen zich op school veilig en 
begrepen voelen. 

Dat kan alleen in een systeem dat recht doet aan alle kinderen. 

Een systeem waarin leerkrachten vanuit een gezamenlijke verantwoording samenwerken en waarbij er 
uit wordt gegaan van kansen in plaats van bedreigingen. 

Een systeem dat recht doet aan al die kinderen in al hun diversiteit. 

Een systeem waarbij leerkrachten, ouders en kinderen samen gaan voor goed onderwijs dat voorbereid 
is op de toekomst.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Kinderopvang Liemeer, buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Kinderopvang Liemeer, in en 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Wij hebben in de school geen tussenschoolse 
opvang georganiseerd omdat alle leerlingen met hun groepsgenoten en leerkrachten in de klas 
lunchen.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

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

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

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

Vrijdag: groep 1 t/m 4: vrijdagsmiddags vrij

22

http://www.kinderopvangliemeer.nl/
http://www.kinderopvangliemeer.nl/


6.3 Vakantierooster

Op de vrijdag voor de herfstvakantie; de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie zijn alle leerlingen om 
12.00 uur uit.

Na de Sint op 5 december mógen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 een uurtje later beginnen.

Na de kerstviering op woensdagavond 21 december mógen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 
een uurtje later beginnen.

Op 28-06-2023 zwaaien we met heel de school de leerlingen van groep acht uit.

Op 29-06 en 30-06 zijn de leerlingen van groep acht vrij.

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Studiedag tijdens Kermisdag 26 augustus 2022 26 augustus 2022

Studiedag leerlingen vrij 26 september 2022 26 september 2022

12.30 u. alle leerlingen vrij 05 oktober 2022 05 oktober 2022

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Goede Vrijdag en Paasweekend 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Pinksterweekend 29 mei 2023 29 mei 2023

Verhuisweek, leerlingen vrij 03 juli 2023 07 juli 2023

Zomervakantie 10 juli 2023 18 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

geen geen geen

Wij houden geen spreekuren.

Als u de directeur wilt spreken kunt u binnen komen lopen en om een gesprek vragen. Wanneer dat niet 
meteen zou kunnen, wordt een afspraak gemaakt.
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Met de leerkrachten kunt u na schooltijd spreken. Onze leerkrachten hebben pauze van kwart over 
twee tot kwart voor drie.

Voor een gesprek dat langer de tijd nodig heeft kunt u het best een afspraak maken.
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