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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 De Viermaster

Voorwoord
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Contactgegevens

De Viermaster
Van der Palmpad 2
3351GZ Papendrecht

 0786426068
 http://www.deviermaster.nl
 info@deviermaster.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Sanne Ponte s.ponte@deviermaster.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

334

2019-2020

De afgelopen jaren heeft De Viermaster zich mede gericht op anders begaafde leerlingen, omdat wij 
merkten dat hier nog geen passend aanbod voor was. Dit leidde tot een toename van het 
leerlingaantal. Met de opening van een nieuwe school in Papendrecht, aanvang schooljaar 2019, die 
zich specifiek op deze doelgroep richt, heeft een groot deel van deze groep de overstap naar hen 
gemaakt. Hierdoor richten wij ons weer op de reguliere doelgroep en de reguliere aanpak, volgens het 
Passend Onderwijs.

Schoolbestuur

Stg. openb. primair onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 1.891
 http://www.opops.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden.

1.2 Profiel van de school

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

Veiligheid 

VerantwoordelijkheidRespect 

Samen leren Betrokkenheid 

Missie en visie

Missie

Het is onze missie om de kinderen voor te bereiden op hun maatschappelijk functioneren nu en in de 
toekomst als zelfstandige, verantwoordelijke mensen met respect voor anderen. 

Visie

Alle leerlingen op De Viermaster hebben recht op goed onderwijs, dat aansluit op een passende vorm 
van voortgezet onderwijs. Voor ons is onderwijs pas goed als het voldoet aan de volgende kernwaarden:

Veiligheid

Ieder kind moet zich op onze school veilig voelen en er liefst met plezier naar toe gaan. We willen onze 
kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving bieden, waarin het vertrouwen in elkaar en in 
elkaars mogelijkheden merkbaar is.

Respect

Wij gaan met de kinderen om op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Wij leren de 
kinderen respect te hebben en zorg te dragen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving en 
hebben in dezen een voorbeeldfunctie.

Verantwoordelijkheid

Het dragen van verantwoordelijkheid is het instaan voor het eigen handelen. 
Verantwoordelijkheidsgevoel is het bewustzijn dat jij je plicht naar behoren moet uitvoeren. De 
leerkracht, de ouders, de leerling en het schoolbestuur hebben allemaal hun eigen 
verantwoordelijkheid. Dragen van verantwoordelijkheid betekent ook dat er verantwoording moet 
worden afgelegd. Het is van belang dat leerlingen leren dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
leerproces. Het geven van verantwoordelijkheid bij het leerproces zorgt voor motivatie en 
betrokkenheid. 

Samen leren

Wij creëren een rijke leeromgeving waarin wij leren van en met elkaar. Samen betekent ook 
samenwerken, zowel door kinderen als leerkrachten.

Betrokkenheid
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Door een rijke en betekenisvolle leeromgeving zijn kinderen geconcentreerd, nieuwsgierig en gaan ze 
nieuwe uitdagingen aan. Een hoge betrokkenheid zorgt voor betere leerprestaties en leerplezier. Dit 
bereiken we door met kinderen in gesprek te gaan over hun ontwikkeling, leerbehoeften en doelen die 
ze willen bereiken.

Prioriteiten

        

Ambitie 1: Wij zorgen voor een stevige basis 

Dit doen wij door de focus te leggen op de basisvaardigheden van de kinderen. De leerkrachten 
versterken hun didactisch handelen door gebruik te maken het Explicite Directe Instructiemodel (EDI). 
Het verbeteren van het systematisch volgen en analyseren van de voortgang van de leerlingen, zodat 
de afstemming van de instructie en de verwerking op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 
versterkt wordt.

Ambitie 2: Er is een veilig klimaat waarin een ieder zich gerespecteerd voelt 

Dit realiseren wij door te investeren in een positieve groepsontwikkeling onder andere door te werken 
met groepsvormende activiteiten, Rots en Water en de relatie tussen leerkracht, kinderen en ouders. 
Wij willen dat eenieder zich gehoord en erkend voelt. 

Ambitie 3: Er is een gedeelde verantwoordelijkheid 

Wij geloven dat kinderen op onze school zich optimaal ontwikkelen wanneer ouders en teamleden 
handelen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit realiseren wij door de communicatie 
laagdrempelig te houden en u in het begin van het jaar te bevragen met betrekking tot uw kijk op uw 
kind. Het is belangrijk dat ouders en leerkracht met elkaar in contact blijven, een partnerschap. 

Ambitie 4: Het ontwikkelen van een Kindcentrum (IKC) 

Binnen een kindcentrum werken leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leiding onder één dak en 
vanuit één pedagogische visie samen. De kinderen ontwikkelen zich in één doorgaande lijn. Uw kind 
ervaart van 0-12 jaar een veilige en vertrouwde omgeving. 

Identiteit

Openbaar

De Viermaster is een openbare school welke onder het bevoegd gezag van de stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht valt. Als openbare onderwijsorganisatie geloven wij in een 
pluriforme samenleving waar mensen samen leven en samen vorm geven aan die samenleving. 
Hiervoor is wederzijds respect en betrokkenheid met elkaar nodig. Binnen die samenleving heeft ieder 
kind recht op goed onderwijs.
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De leerlingen van De Viermaster zijn verdeeld over 13 groepen. Er is sprake van één combinatiegroep, 
groep 5/6. Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. De groepsindeling (naam leerkracht(en) + 
groep) kunt u op onze website terugvinden.

Onze intern begeleider is de schakel tussen leerkrachten en ouders/verzorgers wanneer er sprake is van 
extra zorg bij een leerling. Zij brengt de mogelijkheden van deze extra zorg in kaart en overlegt met 
ouders en leerkrachten wanneer deze extra zorg wordt ingezet. Op de Viermaster is één 
onderwijsassistent die meerdere groepen ondersteunt en zijn er enkele vrijwilligers werkzaam. Tot slot 
zijn wij een erkend leerbedrijf en bieden wij opleidingsplaatsen in verschillende klassen, zowel voor 
MBO en HBO studenten. 

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

Verlof personeel

Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of wegens andere redenen tijdelijk afwezig is. Wij 
zullen er dan alles aan doen om de best haalbare oplossing in te zetten. Dit doen wij door eerst te 
onderzoeken of wij het intern kunnen oplossen. Denk aan een andere leerkracht voor de klas of de 
groep kunnen opdelen zodat de leerlingen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren in een andere groep. 
Wanneer dit niet lukt, onderzoeken wij de externe mogelijkheden, bijvoorbeeld een leerkracht van een 
andere school binnen OPOPS inzetten. In het uiterste geval zal een groep naar huis worden gestuurd. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Handvaardigheid Tekenen

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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

Lesgebonden
25 u 30 min 25 u 30 min

De groepen 1 en 2 gaan van 8.15 uur - 14.30 uur naar school. De kinderen eten hun meegebrachte lunch 
op school. Op woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij en is de onderwijstijd van 8.15 uur -11.45 uur. In 
een leerjaar wordt ieder jaar 950 uur lesgegeven, hierdoor krijgen de kinderen in 8 jaar tijd 7.600 
lesuren.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De groepen 3 t/m 8 gaan van 8.15 uur - 14.30 uur naar school. De kinderen eten hun meegebrachte 
lunch op school. Op woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij en is de onderwijstijd van 8.15 uur -11.45 
uur. In een leerjaar wordt ieder jaar 950 uur lesgegeven, hierdoor krijgen de kinderen in 8 jaar tijd 7.600 
lesuren. De minimum vereiste tijd is 7520. 

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

Lesgebonden
25 u 30 min 25 u 30 min 25 u 30 min 25 u 30 min 25 u 30 min 25 u 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Kleine werkplekken op diverse plaatsen in het gebouw
• Laptops en Tablets (Snappet)
• Logopedie
• Peuterspeelgroep
• Buitenschoolse opvang

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

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.

Onze school is een reguliere basisschool. Onze focus ligt op het aanleren van de basisvakken: lezen, 
taal, spelling, rekenen. Daarnaast dekt ons aanbod de wettelijk vastgelegde kerndoelen.   

Ook een veilig pedagogisch klimaat heeft bij ons prioriteit. Dat een kind zich veilig en geaccepteerd 
voelt is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren.   

Om ons onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk vorm te geven, brengen wij van elke leerling de 
onderwijsbehoeften in kaart. Zo laten we de instructie, verwerking, leertijd en pedagogische aanpak 
aansluiten bij wat de leerling nodig heeft om optimaal te leren en zich te ontwikkelen op cognitief en 
sociaal-emotioneel gebied. Alle kinderen zijn voor ons gelijk, dat betekent dat we juist tegemoet willen 
komen aan verschillen.   

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 10

Rekenspecialist 2

Remedial teacher 1

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 1

Specialist Jonge Kind 1

Specialist Drama 1

Rots en water 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma
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Het doel van De Viermaster is om  met elkaar zorg te dragen voor een leefklimaat gericht op tolerantie, 
respect en ontwikkeling. Om dit doel te bereiken werken wij via de volgende interventies:

• groepsvormende activiteiten;
• Rots en Water;
• positieve benadering. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Viseon.
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-toetsen/toetsen/viseon

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Incidenten worden besproken op schoolniveau en besproken met de intern begeleider.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. De Ruijter. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
a.deruijter@deviermaster.nl.
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Klachtenregeling

Klachtenregeling   

Er kunnen allerlei klachten zijn, variërend van klachten over het onderwijs in een bepaalde klas tot 
klachten op het terrein van organisatie en beleid van de school. Het is van het grootste belang dat 
klachten op de juiste momenten en op de juiste plekken worden uitgesproken. De meeste klachten 
zullen worden opgelost in onderling overleg en in goede harmonie. Gelukkig maar. Als er respect is voor 
elkaars visie ontstaat in ieder geval inzicht waarom soms zaken verschillend worden beoordeeld. 
Behalve deze informele klachtenprocedure is er een formele klachtenprocedure. 

Er is een verschil van mening tussen ouders en school. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

• Maandelijkse digitale nieuwsbrief 
• Tussentijdse berichten per groep
• Website
• Oudergesprekken op school
• BasisOnline 
• Facebookpagina 
• Schoolkalender
• Schoolgids

Samenwerken met u als ouders/verzorgers vinden wij belangrijk, een partnerschap. Een positief en 
regelmatig contact tussen school en ouders bevordert ontwikkeling en het leren van de kinderen. Wij 
werken graag met u als ouder samen en betrekken u actief bij het leerproces van uw kind. Wij doen dit 
door:

Bij de kleuters is er een kennismakingsgesprek waarin u kunt vertellen over uw kind. Na 8 weken 
onderwijs wordt u uitgenodigd door de groepsleerkracht voor een voortgangsgesprek. Verder zijn er 
tweemaal per schooljaar tien minuten gesprekken over de ontwikkeling van uw kind. Hierin krijgt u 
informatie over de vorderingen aan de hand van KIJK-lijnen. 

De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 beginnen het jaar met een startgesprek, waarin wij u als 
ouders/verzorgers vragen om zoveel mogelijk te vertellen over de (onderwijs) behoeften van uw kind. 
Uw kind ontvangt tweemaal per jaar een rapport. Dit rapport wordt tijdens de tien minuten gesprekken 
met u doorgesproken. Wanneer het nodig is om vaker met elkaar in gesprek te gaan kan zowel u als de 
leerkracht hierin initiatief nemen. 

De ouders van groep 8 worden in februari uitgenodigd voor de adviesgesprekken van uw kind.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Indien een ouder een probleem heeft met betrekking tot zijn/haar kind ten aanzien van een gebeurtenis 
in de klas of op het schoolplein, dan is een gesprek met de betrokken leerkracht meestal voldoende om 
dit probleem op te lossen. 

Bij problemen geldt onderstaande procedure:

• Ouders die klachten hebben over de begeleiding van hun kind, over het onderwijs of in algemene 
zin, wenden zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht.

• Wanneer ouders zich in deze gevallen rechtstreeks tot de directie wenden, wordt hen 
geadviseerd de zaak met de groepsleerkracht te bespreken.  

• De groepsleerkracht doet altijd verslag aan de directie over de aard en de inhoud van de klacht en 
de wijze waarop er door hem of haar werd gereageerd.   

Als een klacht naar de mening van de ouders niet naar voldoening is behandeld, kunnen zij zich wenden 
tot de directeur. Blijkt er nog steeds geen goede oplossing gevonden te zijn en willen de ouders formeel 
een klacht indienen dan kan dit. Hiervoor bestaat het klachtrecht en is er een contactpersoon op de 
school als aanspreekpunt om de klager op weg te helpen.  

Klachtrecht

De contactpersoon informeert de ouders over het in de wet vastgelegde klachtrecht en verwijst hen 
door naar de vertrouwenspersoon. Ouders, leerlingen en personeel kunnen klachten indienen over 
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel van de 
school. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs.  

Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school immers signalen van ouders en 
leerlingen. Deze signalen kunnen een ondersteuning zijn om het onderwijs en de gang van zaken te 
verbeteren. Wanneer u een beroep doet op de klachtenregeling, krijgt u direct van de contactpersoon 
de “Klachtenregeling openbaar basisonderwijs” overhandigd. Ook wanneer u geen klacht heeft, kunt u 
altijd om een exemplaar vragen.  

Vertrouwensinspecteurs 

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, 
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich 
in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; 
lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering.  

Wanneer legt u een klacht voor? 

Ernstige klachten die vallen onder één van de bovenstaande categorieën en die ondanks alle pogingen 
niet opgelost lijken te worden, kunnen voorgelegd worden aan een vertrouwensinspecteur. Uiteraard 
gaat de vertrouwensinspecteur ervan uit dat de klacht die gemeld wordt, in eerste instantie is 
voorgelegd aan de directie en eventueel het bestuur van de school. Als in dat traject geen oplossing 
gevonden is, komt de vertrouwensinspecteur in beeld. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan 
de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het 
doen van aangifte. 

Overlegplicht 

Als het vermoeden bestaat dat sprake is van seksueel misbruik, dan is het bestuur verplicht om in 
overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. Deze overlegplicht ontstaat op het moment dat het 
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bestuur op de hoogte is van het vermoeden dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een 
strafbaar feit tegen de zeden. Dat betreft overigens niet alleen personeelsleden, maar ook personen die 
taken uitvoeren in of voor de school. In het overleg tussen bestuur en vertrouwensinspecteur gaan de  
gesprekspartners na of het vermoeden redelijk is en als de vertrouwensinspecteur dat heeft 
vastgesteld, zal het bestuur het traject naar het doen van aangifte ingaan.   

Taken en bevoegdheden 

De taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteurs zijn omschreven in de onderwijswetten. De 
gesprekken die gevoerd worden, zijn vertrouwelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. Als 
illustratie van de werkwijze van de vertrouwensinspecteurs het volgende voorbeeld: Een ouder heeft 
talloze gesprekken op school gevoerd - met de groepsleraar, maar ook met de directie - omdat zijn kind 
in groep 6 het slachtoffer is van grove pesterijen. Al die gesprekken hebben niet geleid tot een 
structurele oplossing: het pestgedrag houdt aan. Na een akelig incident durft het kind niet meer naar 
school. De school lijkt ook nu geen antwoord te hebben op de problemen. Dat incident is voor de ouder 
de grens: hij benadert het meldpunt. De ouder legt de problematiek aan de vertrouwensinspecteur voor 
en geeft aan welke stappen hij tot nu toe gezet heeft. De vertrouwensinspecteur luistert, stelt vragen 
en adviseert vervolgens de ouder over mogelijke vervolgstappen. Het kan ook zijn, dat de 
vertrouwensinspecteur – in overleg met en na goedkeuring van de ouder – contact legt met de 
inspecteur die toezicht houdt op de betreffende school. Ze overleggen dan over de wijze waarop de 
inspectie de signalen betrekt bij het toezicht op de school. Dit is slechts een voorbeeld van de vele 
ernstige problemen die zich voor kunnen doen en waar op de gebruikelijke wijze (gesprekken op school) 
geen oplossing gerealiseerd wordt. Contact De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren 
bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).   

Landelijke Klachtencommissie onderwijs

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en 
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is 
een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. 
Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is 
in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor de 
behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke 
Klachtencommissie onderwijs (L.K.C.)”. Deze is sinds 1 januari 2009 verenigd in de stichting 
Onderwijsgeschillen. De L.K.C. onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze 
gegrond is. De L.K.C. brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen 
verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de 
aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de L.K.C. worden ingediend. De 
externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. U kunt de stichting 
Onderwijsgeschillen bereiken via tel.nr. 030-2809590.U kunt ook de website raadplegen 
www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.   

Contactpersoon school: S. Ponte Tel. 078 6426068

De klachtenregelingen liggen op school ter inzage. Vragen over onderwijs? Ondanks alle informatie in 
deze gids kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een van 
de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst 
met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken kunt u voorleggen bij 5010. Dit is de vraagbaak voor 
ouders over openbaar onderwijs
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 42,50

Daarvan bekostigen we:

• activiteiten voor de kinderen

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

Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die mede verantwoordelijk is voor het organiseren van een aantal 
activiteiten zoals het sint en kerstfeest en de jaarlijkse schoolreis, en nog tal van andere zaken. Als 
school zijn wij erg blij met de hulp en ondersteuning van deze ouders omdat zij er mede voor zorgen dat 
de leerlingen genieten tijdens al deze feestelijkheden. De ouderraad houdt u op de hoogte via een 
nieuwsbrief, die de OR twee keer per jaar verstuurt.

Contactpersoon vanuit school: Sanne Ponte en Nicole van Engen

Voorzitter ouderraad: Petra Rodriguez Bos 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel personeelsleden als ouders. De MR praat met het 
schoolbestuur over beleidsmatige zaken en de begroting van de school. De MR heeft instemmingsrecht 
op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school en bij het vaststellen of aanpassen 
van het schoolreglement. Ook wanneer er sprake is van een fusie met een andere school moet de MR 
instemmen. 

De MR heeft het recht om het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de 
aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de 
school. Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van 
de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
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• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Wij vragen ouders om een financiële bijdrage. Daarvan bekostigen wij alle feestelijke activiteiten zoals 
Sint, Kerst, Pasen enzovoort. Voor de groepen 1 tot en met 7 wordt ook de schoolreis bekostigd. De 
kosten van het schoolkamp bedragen 60 euro per leerling. 

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.

4.3 Schoolverzekering

Tijdens de schooltijden is de school verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Het toezicht 
wordt uitgevoerd door alle mensen die op school werken met de kinderen. Het bestuur heeft voor alle 
leerkrachten en ouders die op school helpen, een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien er 
tijdens schooltijd iets gebeurt met uw kind waardoor schade ontstaat en u bent van mening dat de 
school daar aansprakelijk voor is, maakt u dat kenbaar in een brief. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Ziek melden kan op de volgende manieren:

• Telefonisch tussen 08.00 uur tot 08.15 uur 
• Via BasisOnline vóór 08.00 uur 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Kinderen mogen naar de basisschool vanaf de dag dat ze 4 jaar worden, ze zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. 
De ouders hebben de plicht ervoor te zorgen dat hun kinderen vanaf die leeftijd volledig naar 
schoolgaan. Als uw kind ziek is of onder schooltijd naar een arts gaat dient u dit door te geven aan de 
leerkracht van uw kind, voordat de school begint.

De procedure om vrij van school te krijgen is als volgt:

U downloadt het verlof-aanvraag formulier van de schoolsite of u haalt een exemplaar op. U levert dit 
met een duidelijke toelichting in. Een verzoek moet u tijdig indienen, tenminste één maand van tevoren
(dit in verband met een eventuele bezwaarprocedure). Bij het verzoek voegt u bewijsstukken toe zoals 
een doktersverklaring, een verklaring van de werkgever, trouwkaarten, enzovoorts. U levert het 
verzoek in bij de groepsleerkracht. Na uiterlijk één week krijgt u een besluit terug. Bent u het niet eens 
met het besluit van de directeur, dan vraagt u direct een formulier om bezwaar aan te tekenen. 

Tenslotte: Voor periodes langer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente. Als u 
zonder toestemming uw kind toch van school houdt, is het wettelijk zo geregeld dat de directeur dit 
verzuim doorgeeft aan de leerplichtambtenaar, met als mogelijk gevolg een proces-verbaal.
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5.1 Tussentijdse toetsen

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. We gebruiken 
hiervoor verschillende middelen. Door het afnemen van deze gestandaardiseerde toetsen en 
instrumenten wordt het mogelijk de vorderingen van onze leerlingen te vergelijken met die van andere 
kinderen in Nederland die net zoveel onderwijs hebben genoten. Het geeft ons behalve informatie over 
de ontwikkeling van de kinderen ook informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. 

In de groepen 1-2 wordt het instrument Kijk! Gebruikt. Hiermee registreren de leerkrachten op basis 
van hun observaties twee keer per jaar de ontwikkeling van de leerlingen. In de groepen 3 t/m 8 
gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito. We nemen twee keer per jaar toetsen af op het gebied 
van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen (vanaf groep 4) en rekenen en wiskunde. In groep 8 
wordt ook Engels afgenomen. Met deze toetsen volgen we de vaardigheid van de kinderen op deze 
vakgebieden. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt het observatie instrument 
Viseon gebruikt. Naast deze gestandaardiseerde middelen zijn ook methodetoetsen, het nakijken van 
dagelijks gemaakt werk én observaties in de groep belangrijke bronnen van informatie voor de 
leerkrachten om hun dagelijks handelen met de leerlingen te sturen.  

De resultaten van de toetsen worden twee keer per jaar besproken door de leerkracht en de intern 
begeleider. Zij bespreken samen de consequenties van de resultaten voor het aanbod op de 
verschillende vakgebieden voor de groep, subgroepjes en individuele leerlingen. In sommige gevallen 
wordt het aanbod voor individuele leerlingen vastgelegd in een handelingsplan. In het laatste geval 
worden de leerlingen vaker dan twee keer per jaar besproken.

5.2 Eindtoets

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. Op onze school is dat net als op 
de andere scholen van Stichting OPOPS de IEP-eindtoets. De leerkracht geeft de leerling voor de 
afname van de Eindtoets al een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Dit wordt 
gedaan op basis van het leerlingvolgsysteem en observaties over onder andere werkhouding en 
motivatie. Er is overleg met de leerkrachten van groep 7 en de intern begeleider. Daardoor wordt heel 
zorgvuldig een passend advies gegeven. Scoort de leerling op de toets hoger dan het advies van de 

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

leerkracht? Dan overwegen wij opnieuw het gegeven advies. In overleg met ouders en leerling wordt 
het advies wel of niet naar boven aangepast. Bij een lagere score wordt het advies nooit naar beneden 
aangepast. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

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.

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 11,7%

vmbo-k 16,7%

vmbo-(g)t 21,7%

vmbo-(g)t / havo 11,7%

havo 10,0%

havo / vwo 5,0%

vwo 23,3%

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 
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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.

Verantwoordelijkheid 

WeerbaarheidVeiligheid en respect 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid en weerbaarheid zijn belangrijke peilers op De Viermaster. Hiervoor maken wij gebruik van 
de Rots en Water training. Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining waarin zij vooral gaan 
ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen). De training richt zich op bewustwording van eigen 
kracht en mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, 
werken en leven. 

Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes en Water staat voor 
samenwerken, spelen en leven met anderen. Kinderen leren zo in welke situaties zij kunnen kiezen voor 
het element Rots of Water. 

Rots en Water wordt aan het begin van het jaar buiten de klas aangeboden en blijft daarna een rode 
draad in de klas. Daarnaast zijn er aan het begin van ieder schooljaar groepsvormende activiteiten. 

Wij volgen de leerlingen ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen wij door het 
observatiesysteem KIJK in groep 1/2 en VISEON in groep 3 t/m 8. Vanaf groep 5 vullen leerlingen ook 
zelf een vragenlijst in. Bij de ontwikkeling (en de meting) letten we op het zelfbeeld van het kind, de 
relatie met de andere kinderen, de relatie met de leerkracht(en), het schoolbeeld en het beeld dat het 
kind heeft van zijn werkhouding. De Inspectie van het Onderwijs stelt als norm dat je op het 
gemiddelde moet scoren van Nederland voor wat betreft het percentage A, B en C scores in VISEON in 
groep 8. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

De Viermaster werkt samen met de onderwijsinspectie aan de kwaliteitszorg naar aanleiding van een 

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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audit. Zowel intern als extern worden doelen opgesteld ten aanzien van de kwaliteitszorg.

Onderdelen van het verbetertraject zijn:

• Verbeteren van de instructiekwaliteit door het Expliciete Directe Instructie- model in te voeren en 
te borgen.

• Verbetering in communicatie richting ouders met als instrument BasisOnline.
• Borgen kwaliteitsprocessen.
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 14:30  -  - 

Dinsdag  - 08:15 - 14:30  -  - 

Woensdag  - 08:15 - 11:45  -  - 

Donderdag  - 08:15 - 14:30  -  - 

Vrijdag  - 08:15 - 14:30  -  - 

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3, 5,6, 7 en 8 donderdag

Gymnastiek Sportcentrum 4 maandag

Gymnastiek Olympiaan 1/2 maandag

Maandag:

• De onderbouw, de groepen 1 en 2, krijgen op maandag gymnastiek in de Olympiaan.
• Groep 4 loopt met hun leerkracht richting het Sportcentrum. De leerlingen dragen tijdens het 

lopen een hesje. Leerlingen mogen vanaf 14.15 uur worden opgehaald bij het Sportcentrum. 

Donderdag

• De groepen 5,6 en 7,8 fietsen met hun leerkracht. Zij dragen tijdens het fietsen een hesje.
• Leerlingen van groep 7 en 8 worden om 14.30 uur door ouders opgehaald of er is toestemming 

dat zij zelfstandig naar huis fietsen.
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen en administratiedagen, deze dagen zijn de leerlingen vrij:

• Maandag 21 september 
• Donderdag 15 oktober

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Paasvakantie 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 16 mei 2021

Pinksteren 23 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 16 juli 2021 29 augustus 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Wasko, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
vrijwilligers, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Wasko, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Het totaal aanbod van kinderopvang is door alle schoolbesturen in samenwerking met de organisaties 
voor kinderopvang in Papendrecht geregeld. De scholen organiseren de opvang niet zelf, maar werken 
wel samen met deze organisaties.

De school is verantwoordelijk voor een goede overblijfregeling. Hiervoor wordt op de Viermaster 
samengewerkt met Wasko (het continurooster).

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

22

http://www.wasko.nl/
http://www.wasko.nl/
http://www.wasko.nl/


• Vrijdag 13 november
• Maandag 8 februari
• Dinsdag 6 april
• Donderdag 27 mei
• Vrijdag 28 mei
• Vrijdag 11 juni

Extra bijzonderheden:

• Vrijdag 18 december zijn de kinderen de middag vrij
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