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De kinderen uit Jisp en omstreken gaan graag naar hun basisschool. Wij zijn een dorpsschool en vinden 
de relatie tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten belangrijk; we helpen elkaar als het 
nodig is. Samen met onze partners gehuisvest aan het begin van het dorp Jisp. We zorgen ervoor dat 
onze leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden verwerven, op weg naar een mooie toekomst.

In de algemene schoolgids van OBS De Harpoen laten wij u kennis maken met onze school en wat wij 
voor de ontwikkeling van uw kind kunnen betekenen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs 
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt 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). Daarnaast ontvangen ouders bij de start van het 
schooljaar, een overzicht van belangrijke praktische informatie in het informatiebulletin.

Wij wensen u veel leesplezier!

Kim Versteijne, directeur

Voorwoord van het bestuur  

Beste ouder(s) en verzorger(s),   

De tijd op de basisschool is de tijd waarin kinderen stappen maken, soms klein en soms enorm, richting 
hun eigen toekomst. Het is een tijd waarin ontwikkeling centraal staat. Hun ontwikkeling. Dat gaat 
natuurlijk om het opbouwen van kennis en vaardigheden, maar het is ook de tijd waarin grote stappen 
worden gezet in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Dit maakt dat de tijd op een van onze scholen een tijd is om nooit te vergeten.   

Binnen OPSPOOR geloven wij dat elk kind een eigen ontwikkelingscurve heeft. Wij gaan daarom altijd 
uit van de talenten van onze leerlingen en stimuleren hen actief mee te denken over en mee te doen 
aan het ontdekken en onderzoeken van deze talenten. Wij geloven in zelfredzaamheid en in de rol van 
kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij geloven erin dat we onze leerlingen moeten voorbereiden op de 
toekomst. Zij zijn tenslotte onze TOEKOMSTMAKERS.   

Wij proberen onze blik zo ver als mogelijk in de toekomst te werpen. Maar, de toekomst ligt nog open. 
Daarom maken we samen met al onze medewerkers die elke dag met gedrevenheid en groot 
enthousiasme in onze scholen actief zijn, samen met u en samen met uw kinderen deze toekomst.   

Dit doen wij met vertrouwen, vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in alle betrokkenen. Wij 
verbinden het heden en de toekomst, verbinden leerlingen en medewerkers, verbinden culturen, 
meningen en opvattingen. In alles wat we doen tonen we meesterschap door het zo goed mogelijk te 
doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwen, verbinden en meesterschap.   

Wij waarderen uw betrokkenheid bij en uw vertrouwen in OPSPOOR en in een van onze scholen. Wij 
kijken uit naar de toekomst. Samen met uw kinderen, onze leerlingen, en samen met u.   

Chris van Meurs  
Voorzitter College van Bestuur  

Voorwoord
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Astrid Brugman 
Lid College van Bestuur 
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Contactgegevens

De Harpoen
Weiver 2
1546LB Jisp

 0756423839
 http://www.obsdeharpoen.nl
 info.obsdeharpoen@opspoor.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Kim Versteijne info.obsdeharpoen@opspoor.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

107

2021-2022

Elke dag komen dagelijks ruim 100 kinderen naar de Harpoen. De voorschoolse-, de peuter- en de 
naschoolse opvang worden bij ons bezocht. 

Schoolbestuur

Stichting OPSPOOR
Aantal scholen: 37
Aantal leerlingen: 7.537
 http://www.opspoor.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 27-05 Zaanstreek.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Kleinschalig en overzichtelijk

Gericht op hoge opbrengstenBetrokken leerkrachten 

Prettig pedagogisch klimaat Doelgericht onderwijs

Missie en visie

OBS De Harpoen is een school waar alle kinderen van harte welkom zijn. We willen dat een kind bij ons 
op school op de juiste plaats is. Wij streven ernaar dat niet alleen uw kind maar ook de groep en de 
leerkracht zich prettig voelen op onze school.

De samenleving verandert steeds sneller en de banen van de toekomst staan nog niet vast. Wij spelen 
hier op in door een goede balans te vinden in taal en rekenen enerzijds en thematisch werken aan een 
brede wereldoriëntatie anderzijds. Dit alles met de volledige aandacht en betrokkenheid voor elke 
leerling, zodat deze de ruimte krijgt zijn eigen talenten te ontwikkelen om vol zelfvertrouwen de 
maatschappij in te kunnen gaan.

Identiteit

De Harpoen is de enige basisschool in Jisp. De school is gebouwd in 1941, in de loop der jaren zijn er o.a. 
een gymzaal en 3 lokalen bijgebouwd. Bij de school ligt een prachtig schoolplein met gras, een 
voetbalkooi, speeltoestellen en een avonturenpad. De Harpoen is een openbare basisschool, waar 
iedereen van harte welkom is, ongeacht de maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond van de kinderen en hun ouders. 

We hebben een professionele leercultuur. Samen hebben we een duidelijke visie op ons onderwijs. Als 
team hanteren we dezelfde regels en voeren de regie over het leerproces van onze leerlingen. We 
hebben duidelijke afspraken over hoe we het doen en we doen wat we beloven. Als het even niet lukt, 
bieden we elkaar de helpende hand en delen zo onze krachten.

Met elkaar hebben we 3 schoolafspraken opgesteld:

• Wij zijn aardig voor elkaar
• Wij zijn rustig in de school
• Wij dragen zorg voor onze omgeving
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Op onze school wordt gewerkt in combinatiegroepen. De leerling start en eindigt de dag in zijn/haar 
groep.

Ons team
Wij hebben een enthousiast team dat bestaat uit een directeur, een intern begeleider, leerkrachten, 
onderwijsassistenten, administratief medewerkster, conciërge, vakleerkracht voor 
bewegingsonderwijs, kunst en muzikale vorming.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

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

Onze jongste leerlingen krijgen thematisch onderwijs. In de kleutergroepen ligt het accent op de 
zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling en op de voorbereidende activiteiten voor de kennisgebieden, 
zoals rekenen en taal. Spel en expressie bieden de kinderen de gelegenheid om hun zintuiglijke, 
motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te oefenen, kennisgebieden af te tasten en hun 
ervaringen te leren uiten.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Op obs De Harpoen vinden wij het belangrijk om planmatig te werken aan de kerndoelen. Het goed 
beheersen van de basisvaardigheden -taal, lezen en rekenen- zijn immers essentieel voor het goed 
functioneren in onze samenleving. We besteden dagelijks aandacht aan de basisvaardigheden. De 
lesinstructies worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onderwijs m.b.t. de 
wereld om ons heen verzorgen wij in thema's waarin de kinderen onderzoekend leren. Gym, muziek en 
beeldende vorming worden verzorgd door vakdocenten. De lessen beeldende vorming in ons eigen 
atelier zijn de trots van onze leerlingen! Er worden wekelijks prachtige kunstwerken tentoongesteld in 
de school. 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Wij werken met de volgende lesmethoden:

Rekenen: Wereld in Getallen (Snappet)
Taal en Spelling: Taal actief (Snappet) 
Taal en leesmethode voor groep 3: Lijn 3 
Technisch lezen: Station Zuid (groep 4 en 5)
Begrijpend lezen vanaf eind groep 4: Nieuwsbegrip zilver
Wereldoriëntatie: Blink Wereld (Thematisch)
Sociaal-emotioneel leren: Kwink
Engels: Groove Me

Groep 7/8 krijgt ontmoetingsonderwijs. De leerlingen maken kennis met vijf wereldreligies gegeven 
door een vakdocent. (Islam, Jodendom, Boeddhisme, Christendom en het Hindoeïsme) 

In ons atelier krijgen elke week twee tot drie groepen les van een vakdocent kunst. Hier wordt echt de 
tijd genomen om kennis te maken met allerlei verschillende technieken. De kunstwerken worden 
tentoongesteld in de school.

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke 
ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we ze willen opvoeden tot verantwoorde burgers. 
Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld 
om hen heen (dichtbij en verder weg).

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Gymlokaal
• Peuteropvang (SKOP)
• BSO Baloe
• Atelier
• Volwaardige keuken

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Kinderopvang Baloe (BSO) en Peuteropvang 
Kids De Harpoen.

VVE: Er wordt samen met de gemeente, kinderopvang en het basisonderwijs in Wormerland gewerkt 
aan VVE beleid.

Kleutervisie:

In grote lijnen staat er het volgende in onze visie:

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Bij ziekte of verlof heeft OPSPOOR een invalpool. Door het huidige lerarentekort kan het voorkomen 
dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Wij proberen dan intern een oplossing te vinden. 
Wanneer wij niets kunnen regelen, verzoeken wij ouders hun kind thuis te houden. Waar mogelijk 
wordt er dan een online onderwijsaanbod verzorgd. Bij ziekte en/of verlof van leerkrachten informeren 
wij ouders via het ouderportaal van Basisonline. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Aanbod: Via de EDI (Expliciete Directe Instructie model) manier waarin bij de verwerking ook het spel 
centraal staat.

Omgeving/rol leerkracht: De omgeving van de kleuter is aantrekkelijk en uitnodigend. We werken 
thema gericht en bieden 5 á 6 thema's per jaar aan. Het spel aanbod en omgeving wordt aangepast 
naar het thema.

Volgend: Wij gebruiken het digikeuzebord waarbij de leerlijnen worden gevolgd. D.m.v. observaties 
door de leerkracht weet de leerkracht wat de kinderen kunnen, hoe zij ze verder kan helpen en waar ze 
hulp bij nodig hebben. Deze observaties worden vastgelegd en komen terug tijdens besprekingen met 
ouders in de terugkerende oudergesprekken.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het 
beste onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is 
meer dan alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en 
veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te 
analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en 
toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de 
midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte 
plannen op. Er wordt met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s 
afgelegd. 

Elke twee jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s. We 
leggen verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het jaarverslag en in gesprekken 
met de ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs. 

Doelen:

#1

Het vorig schooljaar opgezette atelier continueren, het is een succes gebleken. De leerlingen 
enthousiasmeren en kennis laten maken met verschillende kenmerken en stijlen van verschillende 
kunstdisciplines; dit enthousiasme zien we terug in het volgende tevredenheidsonderzoek.

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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#2

Na de schoolanalyse en de groepsanalyse zien wij dat het begrijpend lezen een aandachtsgebied is. Dit 
zijn leerlingen van alle niveaus en in meerdere groepen die achterstand of stagnatie hebben opgelopen. 
Ons doel is de resultaten van het begrijpend lezen te verbeteren: bij de M toets in januari 2023  scoort 
60% een gemiddelde dan wel bovengemiddelde score op de begrijpend lezen toets van CITO.

#3

Rekenen wordt Opspoor breed een speerpunt. Hiervoor schaffen wij Bareka aan.

#1

Alle groepen gaan twee weken achter elkaar naar het atelier de leerlingen maken kennis met 
verschillende technieken, het proces staat centraal. Na afloop wordt er geëvalueerd waarin met elkaar 
besproken wordt hoe de ervaring is geweest. 

#2

Team professionalisering gedurende het hele schooljaar. De instructies volgens het EDI model 
verzorgen. Leesplezier bevorderen d.m.v. inzet biebbus, updaten schoolbibliotheek, leesconsulente 
van de bieb komt in alle klassen en boekenpakketten behorend bij de thema’s (Blink) aanschaffen. We 
meten het leesplezier m.b.v. de leesmonitor. Deze wordt ingevuld door leerlingen van groep 5-8 en alle 
leerkrachten. 

#3

Met de Bareka Toetsen bouwen leerkracht en leerling samen aan een stevig Rekenmuurtje en krijgen 
ze een helder beeld van de rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en oefening. 

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.

Het volgen van de ontwikkeling

In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, 
observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. 
De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over 
nauwkeurige overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Aan de hand van landelijke cijfers kunnen 
we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse 
leeftijdsgenoten. Vervolgens bieden we leerstof aan die past bij de mogelijkheden van het kind. 

Speciale begeleiding

Het kan voorkomen dat een leerling om een bepaalde reden uit dreigt te vallen omdat er een specifiek 
leerprobleem en/of gedragsprobleem speelt. De leerkracht kan het initiatief nemen om een leerling in 
samenspraak met de IB-er aan te melden bij het ondersteuningsteam (OT). We vragen ouders 
toestemming om een leerling in het OT te bespreken. Het OT bestaat in ieder geval altijd uit de 
leerkracht, de ouders, de directie, de IB-er en de onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband. 
Afhankelijk van de behoefte en/of al lopende interventies kunnen de ambulant medewerker, 
schoolmaatschappelijk werk en/of andere externe betrokkenen aanschuiven bij het OT. Soms is de 
probleemstelling namelijk dermate ingewikkeld dat we expertise van buitenaf nodig achten. In 
samenspraak met het samenwerkingsverband kan een arrangement opgesteld en aangevraagd 
worden. Dit betreft in principe een kortdurende interventie. Het ondersteuningsarrangement geeft 
antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich 
optimaal kan ontwikkelen. De voortgang van een arrangement wordt periodiek in het OT geëvalueerd 
en zo nodig bijgesteld en/of verlengd. Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheid van de 
school valt, zal plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden. Dit 
vindt altijd plaats in overleg met ouders/verzorgers

Bovenschoolse plusklas ‘Vostok’ 

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en voldoende resultaten, werken op school met 
compacten en verrijken op één of meerdere gebieden. Dit betekent dat de leerling van het reguliere 
werk minder maakt (compacten) en uitdagender werk krijgt aangeboden (verrijken). Indien de school 
ondanks dit compacten en verrijken onvoldoende uitdaging biedt voor een leerling, bestaat er de 
mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in een Bovenschoolse Plusklas, genaamd Vostok. 
Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt 
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toegelaten.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Indien nodig wordt er expertise ingehuurd.

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Indien nodig wordt er expertise ingehuurd bij bijvoorbeeld Dynamica XL.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De onderwijsassistentes gestructureerd inzetten voor de extra ondersteuning van de leerkrachten met 
name in groep 5 t/m 8.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Indien nodig wordt er in overleg met onze schoolondersteuner expertise ingehuurd.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Fysiotherapeut

Een keer in de week werkt een kinderfysiotherapeut met de kinderen die zijn aangemeld door ouders 
in samenspraak met leerkracht en IB.

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

Doorgaans bespreken we wekelijks de actualiteiten in de kring. Onderwerpen als veiligheid, omgaan 
met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. kunnen dan aan de orde komen. 
Verschillende werkvormen komen dan ook aan bod, zoals: spreekbeurten, rollenspelen, samen de 
groepsregels afspreken etc. Het voorbeeld van de leerkracht (en thuis de ouders) is van groot belang. Er 
zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar 
verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar worden 
uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. 
Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Wij brengen ouders op de 
hoogte wanneer er sprake is van pestgedrag.

Een effectieve methode om pesten te stoppen of terug te dringen is het afspreken van regels voor de 
leerlingen zoals:   

• Het inschakelen van de leerkracht wordt niet opgevat als klikken. 
• Een medeleerling heeft ook de verantwoordelijkheid om het pestprobleem bij de leerkracht aan 

te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
• Samenwerken: school en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. 

Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld 
niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op 
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te komen lossen. Bij problemen van pesten nemen de directeur en leerkrachten hun 
verantwoordelijkheid en voeren altijd overleg met de ouders. Uiteraard kunnen ouders met 
zorgen over pestgedrag contact opnemen met de leerkracht.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Zien!.
Dit doen wij twee keer per jaar. Leerkrachten vullen de lijst in en de leerlingen van groep 5 t/m 8 doen 
dit ook. Wij vinden het van groot belang dat kinderen zich sociaal veilig voelen op onze school. Komend 
schooljaar zitten we in een overgangsfase, wij zullen dit jaar de vragenlijsten bij de kinderen afnemen 
via po vensters. Wij gaan in deze periode onderzoeken welk instrument wij in de toekomst gaan 
gebruiken om deze veiligheid goed te kunnen monitoren.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Mirjam Bakker ms.bakker@opspoor.nl

vertrouwenspersoon Martine van der Molen schoolcontactpersoon.obsdeharpoen@opspoor.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Het eerste contact

Het eerste contact van de ouders/verzorgers met onze school is het informatiegesprek met de 
directeur. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur hoe het onderwijs wordt vormgegeven op school, hoe 
de dagelijkse gang van zaken is georganiseerd, wat u van de school mag verwachten maar ook wat wij 
van u verwachten. Daarnaast nemen we een kijkje in alle groepen om u een indruk te geven van het 
pedagogisch klimaat. 

Inloopweken
Ouders brengen hun kinderen tot aan de deur. Voor elke vakantie zijn ouders in de gelegenheid met 
hun kinderen mee naar binnen te gaan. Tijdens de inloopweken kan er in de klassen worden gekeken. 
Ook de werken die gemaakt worden in het atelier kunnen dan worden bekeken.

Basisonline

Het communicatiemiddel tussen ouders en school is Basisonline. Een gesloten digitale omgeving alleen 
voor De Harpoen. Voor ouders fijn om ‘direct’ contact met de leerkracht te hebben en voor de 
leerkracht handig om in één klap alle ouders of juist individueel te berichten. Hier worden ook foto’s 
geplaatst van activiteiten. In de kalender kunt u zien welke activiteiten er gepland staan maar ook het 
vakantie rooster, de gesprekkenplanner, en de studiedagen; op deze dagen zijn de leerlingen vrij en 
werken de leerkrachten.

Binnen de school hebben ouders en medewerkers elkaar nodig voor de succesvolle ontwikkeling 
van het kind. 

Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders betrokken zijn bij de school. 
Persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht of pedagogisch medewerker 
bevordert het vertrouwen in elkaar. 

De taakverdeling

• Onderwijs is een primaire verantwoordelijkheid van de afdeling onderwijs. Het onderwijsteam is 
verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de lessen en de 'opvoeding binnen school'. 
Het team beslist o.a. over lesmateriaal, instructie, feedback, de plaats van de leerlingen in de 
groep, gedragsregels, overgang en zitten blijven, groepsindeling en advies voortgezet onderwijs 
(VO).

• Opvoeden is een primaire verantwoordelijkheid van ouders. Ouders bepalen o.a. zaken als religie, 
kleding, sociaal gedrag, tijdstip van het naar bed gaan en opstaan en vrijetijdsbesteding. Ze 
bereiden hun kind goed voor op school en zorgen voor een thuissituatie die gunstig is voor leren 
en gedrag op school. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Het team van OBS De Harpoen zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan 
voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd 
waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw 
zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school opgelost. 
In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een uitgebreide 
klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR.

De klachtenregeling van de school is te vinden op de website van onze stichting OPSPOOR:

https://www.opspoor.nl/pagina/368/klachten

Informatiebulletin 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een groepsinformatiebulletin. De leerkrachten 
geven daarin een overzicht van het te verwachten jaarprogramma, de regels en werkwijze. Kortom: 
hoe gaat het er aan toe in de groep van uw kind.

Startgesprek, gesprekken en rapportages

In de eerste weken van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. Deze zijn bedoeld voor ouders én 
leerlingen om nader met elkaar kennis te maken. De leerkracht is in de gelegenheid met de leerling en 
de ouders af te stemmen wat al goed gaat en waar de komende periode aan gewerkt kan gaan worden. 
Gedurende het schooljaar zijn vijf gespreksmomenten waarvan twee facultatief. Bij de facultatieve 
momenten kan de leerkracht u uitnodigen of kunt u zelf van deze gelegenheid gebruik maken om een 
gesprek aan te vragen. Als er geen reden voor een gesprek is wordt er geen gebruik gemaakt van deze 
gelegenheid. Op deze manier is er regelmatig contact tussen leerling, ouders en school. In elk van deze 
gesprekken komen tevens de vorderingen van de leerling aan de orde. Tweemaal per jaar (februari en 
juni) worden de rapporten meegegeven. Deze gesprekken zullen na schooltijd worden gehouden en 
staan gepland in de schoolagenda van Basisonline. Mocht u tussentijds nog een gesprek met de 
leerkracht willen voeren dan is dit uiteraard mogelijk. Deze gesprekken zijn dan zonder uw kind. In heel 
specifieke gevallen gaat de groepsleerkracht op huisbezoek.

Het schoolplein

Het schoolplein is geen openbaar terrein. Toch mogen kinderen in de basisschoolleeftijd er spelen. Op 
deze manier willen wij een speelplek bieden voor deze leeftijdscategorie. Op het schoolplein kan veilig 
gespeeld worden door de hekken die het plein scheiden van de sloot. Wij hopen dat veel 
basisschoolkinderen lekker komen spelen en het plein weer netjes achterlaten.
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Assisteren en ouderraad

De ouderraad helpt bij het organiseren van de feestdagen op school, zoals het versieren met kerst of 
het organiseren van het paasontbijt. Op allerlei manieren kunt u als ouder assisteren bij de diverse 
activiteiten op onze school. Heel wat activiteiten worden georganiseerd, die zonder ouderhulp heel 
moeilijk, zo niet onmogelijk zijn, zoals hulp bij:

• bibliotheek, biebbus, lezen
• creatieve lessen
• organisatie van feesten, uitstapjes en schoolreizen
• allerlei buitenschoolse sportactiviteiten
• de hoofdluiscontrole

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap is voor alle scholen in het OPSPOOR gebied via de medezeggenschapsraad (MR) 
en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) geregeld. Dit regelement is gebaseerd op 
het modelreglement van de VNG/CBOO en wijkt hier slechts op enkele punten van af. Het College van 
Bestuur zal zich bij besluitvormingsprocessen, vaak ook via de directeur, wenden tot de MR c.q. de 
personeels- of oudergeleding daarvan. De MR bestaat uit vier leden, twee ouders en twee teamleden. 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden ongeveer vijf keer per jaar plaats. In de MR gaat 
het altijd om beleid van de school. We bespreken niet de gang van zaken rondom individuele leerlingen 
of incidenten. In dat geval is het zaak om bij vragen eerst contact op te nemen met de leerkracht. Als u 
er samen niet uitkomt, is de volgende stap contact met intern begeleider of schoolleider. Als u twijfelt 
of een bespreekpunt bij de MR thuishoort, kunt u contact op nemen met één van de leden (leerkracht of 
ouder).

Als ouder bent u van harte welkom op vergaderingen. Echter, als u zelf geen zitting in de MR hebt, bent 
u toehoorder. De MR vergadering heeft een open deel; ouders zijn als toehoorder welkom en de 
bijeenkomst kent een besloten deel. In dit tweede deel van de vergadering zijn alleen de MR leden 
aanwezig. Indien u (van te voren) bespreekpunten wilt inbrengen, kunt u voordat de agenda is 
opgesteld contact opnemen met een lid van de medezeggenschapsraad. De leden bepalen onderling of 
het bespreekpunt op een MR vergadering thuis hoort of op een ander overlegmoment. 

De medezeggenschapsraad op OBS De Harpoen wil graag de ouders informeren over haar activiteiten. 
De agenda en notulen kunt u terug vinden op Basisonline. U kunt contact opnemen via: 
mr.obsdeharpoen@opspoor.nl

Samenstelling van de MR

Oudergeleding
Nina van Kranendonk
Tamara Kee

Personeelsgeleding
Mirjam Bakker
Ellen de Jongh
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Kinderboekenweek, Pasen

• Koningsspelen

• Kerst

• Sinterklaas

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

• Schoolreis groep 1 t/m 6 
• Schoolkamp groep 7/8

Mochten er zich problemen voordoen met het betalen van de bijdrage(n) dan kunt u zich wenden tot de 
directeur. Er worden nooit leerlingen uitgesloten van extra activiteiten.

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.

18



4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit dan tussen 08:00 uur en 08:30 uur via telefoonnummer 075-
6423839 of via Basisonline (absentie). Na 09:00 uur nemen wij, in geval van niet gemelde afwezigheid, 
contact op met de ouders.

Wanneer u een ander kind naar school brengt, kunt u natuurlijk ook altijd even langs de leerkracht van 
het zieke kind lopen en zo doorgeven dat hij/zij niet komt. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Voor het aanvragen van verlof voor kinderen vanaf vijf jaar, vult u een verlofformulier in. Dit formulier is 
bij de administratie of bij de directie te verkrijgen. Het is de bedoeling dat u het verlofformulier zo 
compleet mogelijk invult en eventuele uitnodigingen, rouwkaarten en werkgeversverklaringen 
toevoegt. Het verlofformulier kan door de directie in behandeling worden genomen indien het volledig 
is ingevuld. 

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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LET OP: 

De directie is verplicht om de wet- en regelgeving rondom het verlenen van verlof in acht te nemen. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Binnen obs De Harpoen wordt in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met het leerlingvolgsysteem van CITO.

De toetsen worden afgenomen in januari en juni.

De resultaten van deze toetsen wordt op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd.

Ouders worden tijdens de ouder-kindgesprekken op de hoogte gebracht en gehouden van de 
resultaten.

In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van onze leerlingen gevolgd door middel van de leerlijnen 
en observatiemomenten via het digikeuzebord. De resultaten hiervan worden twee keer per jaar met 
de ouders gedeeld en besproken in de groepsbespreking met de intern begeleider.

Het schoolgemiddelde bij rekenen is een voldoende (III) gebleven. 

De gemiddelde score van begrijpend lezen is een VI/V. Bij geen van de groepen is de vaardigheidsgroei 
gehaald. De afgelopen tijd is er veel tijd gestoken in technisch lezen. Het lijkt erop dat er minder tijd is 
geweest voor begrijpend lezen. 

Bij de DMT (drie minuten toetst) is het gemiddelde van een VI naar een III gegaan. Dit komt mede door 
het investeren in het lezen van woordrijen.

5 Ontwikkeling en resultaten
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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.
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Sinds 2019 nemen wij de IEP eindtoets af.

In het schooljaar 2019-2020 zijn er landelijk geen eindtoetsen afgenomen i.v.m. de Corona crisis.

In schooljaar 2021-2022 is het landelijk gemiddelde (80.0) voor de eindtoets groep 8 net niet gehaald 
(78.1). Voor schooljaar 2022-2023 is ons doel het landelijk gemiddelde te behalen ook al heeft deze 
groep een klein aantal leerlingen. 

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)

De Harpoen
97,8%

96,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

De Harpoen
68,9%

62,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen
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5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 4,8%

vmbo-b / vmbo-k 4,8%

vmbo-k 4,8%

vmbo-(g)t 28,6%

vmbo-(g)t / havo 4,8%

havo 19,0%

havo / vwo 14,3%

vwo 19,0%

Tijdens het laatste kind, ouder, leerkracht gesprek in groep 7 wordt het pre-advies voor het voortgezet 
onderwijs gegeven. Na de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) toets in groep 8 is 
er nogmaals een adviesgesprek daarin wordt het voorlopige advies gegeven. Eind februari volgt het 
definitieve advies. Na de eindtoets is er een mogelijkheid tot heroverwegen van het definitieve advies.

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.

Welbevinden

InitiatiefrijkBetrokken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Betrokkenheid
Betrokkenheid betekent dat een kind zich kan richten op een onderwerp, zich niet laat afleiden en een 
grote mate van doorzettingsvermogen toont. Concentratie is één van de duidelijkst waarneembare 
signalen van betrokkenheid. Een kind dat betrokken bezig is, richt de aandacht op een relatief beperkt 
gebied. Bij een hoge mate van betrokkenheid komt energie vrij en ervaart het kind een sterke 
voldoening. Wanneer energie vrij komt, is dit zichtbaar; het kind heeft plezier en leert op allerlei gebied!

Initiatiefrijk
Initiatiefrijk betekent dat het kind uit eigen beweging, zonder aansporing van iemand anders, actie 
onderneemt of actie in gang zet, in plaats van af te wachten. Het kind signaleert kansen en problemen, 
doet voorstellen, draagt oplossingen aan en onderneemt actie.

Welbevinden
Welbevinden betekent dat het kind 'zich thuis voelt', 'zichzelf kan zijn' en 'zich emotioneel veilig voelt'. 
Indicatoren hiervoor zijn spontaniteit, ontspannen zijn en plezier beleven met elkaar. Dit uit zich in 
opgewektheid, een levenslustige uitstraling, ontspannenheid en openheid, last but not least, graag 
naar school gaan.

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 spelen 2 keer per dag allemaal tegelijk buiten. Hierdoor leren ze van en 
met elkaar en leren ze rekening houden met elkaar. De conflicten die eventueel ontstaan gaan we niet 
uit de weg maar lossen we met elkaar op. Wij zijn er trots op dat er een goed en veilig pedagogisch 
klimaat op onze school aanwezig is.

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken wij met Kwink.

Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. 
Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd 
op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van 
bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. 

 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Voorschoolse opvang (VSO): voordat de lessen beginnen, kunt u uw kind al naar school brengen en 
laten opvangen door de pedagogisch medewerkers van Baloe.

Buitenschoolse opvang (BSO): voor kinderen tot acht jaar vindt de BSO plaats op De Harpoen. 
Kinderen van negen jaar en ouder worden opgehaald en verblijven op de BSO in het hoofdgebouw van 
Baloe. Meer informatie over Baloe vindt u op www.kinderopvangbaloe.nl.

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 - 18:30

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

Woensdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

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

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  -  - 
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen:

• Donderdag     8 september 2022
• Vrijdag          7 oktober 2022 (Studiedag OPSPOOR breed)
• Dinsdag         6 december 2022
• Vrijdag          24 februari 2023
• Maandag        6 maart 2023

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Paasweekend 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaartweekend 18 mei 2023 21 mei 2023

Pinksterweekend 27 mei 2023 30 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

27



• Woensdag      28 juni 2023
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