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Beste lezer,

Deze schoolgids is geschreven voor ouders, verzorgers en iedereen die op wat voor manier dan ook 
betrokken bij- of geïnteresseerd is in onze school; GBS Het Mozaïek te Haren. 

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, 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 
manier waarop we u informeren. 

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

We wensen u veel leesplezier.

Team GBS Het Mozaïek.

Voorwoord
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Contactgegevens

GBS Het Mozaïek
Tussenziel 25
9753EL Haren

 0505370087
 http://www.gbshetmozaiek.nl
 hetmozaiek@noorderbasis.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Ad van Deursen a.vandeursen@noorderbasis.nl

Directeur Eline Heeringa is gestopt per mei 2019. 

Ad van Deursen neemt haar taken waar (in eerste instantie) tot aan de zomervakantie 2019. 

Jeanet Schipper (intern begeleider) voert vanaf februari 2019 ondersteunende directietaken uit tot aan 
de zomervakantie. 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

85

2018-2019

Op de teldatum 1 oktober 2018 waren er 85 leerlingen ingeschreven. Met dat aantal zijn we blij. Steeds 
meer christelijke ouders weten onze school te vinden! Door de school goed te blijven profileren, te 
moderniseren en verbouwen en bovendien natuurlijk kwalitatief goed onderwijs te blijven realiseren, 
hopen we nog meer christelijke ouders voor onze school te interesseren.

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2.496
 http://www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.
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Kernwoorden

School met de Bijbel

Goede resultatenKanjerschool

Gezellig & gemoedelijk ICT op hoog niveau

Missie en visie

GBS Het Mozaïek valt in de categorie kleinere basisscholen, omdat het aantal leerlingen minder dan 
honderd is.

Missie

Als gereformeerde school voor actieve christenen wil GBS Het Mozaïek samen met de leerlingen bezig 
zijn tot Gods eer. Dat kan alleen met een geopende Bijbel en gevouwen handen. Daarom neemt 
godsdienstonderwijs een belangrijke plaats in. Dagelijks wordt er onderwijs uit de Bijbel gegeven (aan 
de hand van de methode Levend Water) en elke week leren de kinderen een psalm, gezang of christelijk 
lied. Verder vinden we het belangrijk dat de kinderen worden toegerust om zelfstandig te kunnen 
functioneren in de maatschappij. Daarom leren wij dat elk kind een kanjer is! Onze leerlingen zijn 
bijzonder en de moeite waard. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen positief over zichzelf en de 
ander denken en spreken. 

Elk kind is uniek met zijn eigen gaven, mogelijkheden en talenten en samen vormen we een prachtig 
Mozaïek waarbij iedereen even waardevol is en waarbij iedereen nodig is.

We hebben een grote taak: Eigentijds onderwijs geven gericht op de mogelijkheden voor elk kind.

Schoolklimaat 
Onze identiteit bepaalt ons schoolklimaat. De meest centrale figuur in het vormgeven van het klimaat 
op onze christelijke school is de leerkracht. Onze leerkrachten zijn oprechte christenen en zijn 
identiteitsdragers. 

Overdracht van normen en waarden moet gebaseerd zijn op een levend geloof in God de Vader als onze 
Schepper en in Jezus Christus als onze Verlosser. Vanuit deze geloofsovertuiging mogen kinderen leren 
en ervaren dat ze kind van God zijn. 

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.

4



Dat betekent dat ons klimaat niet in de eerste plaats mensgericht is, maar gericht op de eer van God. 
Die houding is verweven in alle aspecten van het schoolleven, direct of indirect.

Prioriteiten

In ons 4-jarig schoolplan staat precies beschreven welke doelen we voor de school gesteld hebben de 
komende jaren. Een paar belangrijke speerpunten voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn de volgende:

• We willen in het schooljaar 2019 2020 onze visie en missie onder de loep nemen, bespreken in 
team en AMR en opnieuw formuleren.

• Alle leerkrachten die nog niet geschoold zijn in de Kanjertraining gaan de juiste training volgen en 
de benodigde licenties halen.

• We hebben in het schooljaar 2019 2020 een nieuw 4-jarig school ondersteuningsplan beschreven, 
waarin staat wat wij leerlingen kunnen bieden en ook wat de grenzen zijn aan de zorg.

• Als team en ouders gaan we ons scholen op het gebied van executieve vaardigheden van 
kinderen.

• We gaan heldere afspraken maken over een goede en effectieve manier van communiceren met 
ouders. 

• We gaan over op een digitale manier van verwerken bij het rekenen in de groepen 3 tot en met 8.
• We gaan werken met de leerlijnen van ParnasSys in de groepen 1 en 2.

Dit is slechts een greep van de gestelde doelen. Voor een volledig beeld verwijzen we naar ons 
schoolplan.

Identiteit

Onze school is onderdeel van de vereniging Noorderbasis. Elk jaar werken alle scholen van 
Noorderbasis mee aan een christelijk thema. Ook wij als GBS Het Mozaïek doen hier jaarlijks aan mee. 
We besteden het hele jaar door aandacht aan dit thema in alle klassen en ook doen we elke maand een 
opening met ouders, waarbij dit thema centraal staat. Het identiteitsthema voor dit schooljaar is: 
'Prachtig!? Wonderlijk gemaakt.'

Elke dag wordt er onderwijs uit Bijbel gegeven en de uitgangspunten uit de Bijbel die heel goed 
aansluiten bij de Kanjertraining zijn bij ons overal in verweven; in de lessen en vooral ook in alle 
dagelijkse dingen op school. Elke week leren de kinderen een christelijk lied of gezang.
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We werken met vier combinatieklassen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 

Op twee middagen in de week doen wij groepsdoorbrekende activiteiten. Doel hiervan is om meer 
talenten van kinderen aan te boren, ICT-kennis bij te brengen en ook benutten we de verschillende 
talenten van onze leerkrachten op deze middagen.

Het personeelsbestand bestaat uit 18 parttime teamleden (drie mannen en vijftien vrouwen). Onze 
school heeft een directeur, een coördinator  leerlingenondersteuning (de intern begeleider) twee 
onderwijsassistenten, een administratief medewerkster, een vakleerkracht gymnastiek en een 
conciërge.

We zijn erg blij met onze vakleerkracht gymnastiek en bewegen. Dit is immers een vak apart. 
Bijkomend voordeel is dat onze leerkrachten tijdens de gym-uren in de gelegenheid zijn om aan hun 
administratie of andere taken op school te werken. 

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

Verlof personeel

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, worden de lessen overgenomen door een andere leerkracht Bij 
voorkeur is dit de duo-leerkracht. Als dat niet geregeld kan worden, wordt er gekeken of er intern 
geschoven of geruild kan worden.  In het uiterste geval wordt de betreffende groep vrij gegeven 
volgens de richtlijnen van de inspectie met daarbij de volgende afspraken: 

In principe niet de eerste dag en alleen in het uiterste geval.

Ouders worden schriftelijk of per mail op de hoogte gesteld. De school heeft alleen m.b.t. de eerste dag 
de verplichting om kinderen op te vangen. Voorkomen moet worden dat dezelfde groep steeds vrij 
wordt gegeven. 

In geval van nood kunnen we onze ouders via Parro snel informeren. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

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

Thematisch werken via 
Schatkist 10 u 30 min 10 u 30 min

ICT- leerlijn
30 min 30 min

Levelspel
30 min 30 min

Bewegingsonderwijs
4 u 15 min 4 u 15 min

Onze methode in de kleutergroepen is Schatkist. Via schatkist komen er op speelse wijze verschillende 
leerzame thema's voorbij. De leerkrachten kiezen naast de vaste thema's elk jaar ook twee eigen 
thema's die aansluiten bij wat er op dat moment leeft bij de leerlingen.

De doelen worden per kind bijgehouden en waar nodig krijgen kinderen extra tijd of extra hulp om 
doelen onder de knie te krijgen. De doelen worden bijgehouden in Schatkist, maar we willen overgaan 
op de leerlijnen in ParnasSys. Hier hopen we in 2019 2020 naartoe te gaan.

Twee middagen in de week wordt er op school een ICT-circuit gehouden. Dit doen we op een 
'groepsdoorbrekende' manier en aan de hand van een leerlijn ICT. 

Voor onze meer- of hoogbegaafde kleuters hebben we Levelspel. Deze leerlijn bevat uitdagende 
materialen en spellen. De eigen leerkracht biedt dit aan ondersteund door onze specialist 
hoogbegaafdheid.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Wij besteden wettelijk gezien genoeg tijd aan de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen. Vanuit 
onze identiteit besteden wij ook dagelijks tijd aan Bijbelonderwijs en aan de 'Kanjertraining'. Deze 
uitgangspunten op het Mozaïek zitten verweven in alle vakken en ook in het omgaan met elkaar.

Naast deze basisvakken en onze uitgangspunten besteden we extra tijd aan:

* Ict-circuit in alle groepen.

* Levelspel en Levelwerk in alle groepen.

* We willen de komende schooljaren ook techniek gaan toevoegen op ons rooster.

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

Lezen
2 u 10 min 2 u 10 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Taal
5 u 15 min 5 u 35 min 4 u 30 min 4 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Rekenen/wiskunde
6 u 15 min 6 u 15 min 5 u 50 min 5 u 50 min 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 u 05 min 3 u 05 min 2 u 55 min 2 u 55 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 40 min 1 u 40 min

Levensbeschouwing
1 u 55 min 1 u 55 min 2 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
20 min 20 min 30 min 30 min 40 min 40 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Klaslokaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

We hebben een extra klaslokaal die specifiek bedoeld en ingericht is voor de begeleiding van meer- en 
hoogbegaafde kinderen die bijkomende problematiek of specifieke leerdoelen hebben. Ook wordt in 
deze ruimte kindercoaching geboden aan die kinderen die dit nodig hebben. 

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.

We hebben als school goede contacten met de kinderopvang in Haren.Wanneer leerlingen een VVE-
aanbod gehad hebben, of nog krijgen dan is er regelmatig overleg om een goede overdracht en ook een 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

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. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse 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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goede voortgang van de leerlijn op onze school te realiseren.Om het jonge kind te ondersteunen en aan 
te sluiten bij wat er geboden is in de kinderopvang hebben wij naast de contacten met die partners o.a;

* regelmatig overleg met het WIJ-team van de gemeente voor de doorgaande lijnen en de ontwikkeling 
van kinderen. (IB'er)

* thematisch werken via Schatkist en de leerlijnen om elk kind nauwkeurig te volgen.

* extra aanbod via hulpplannen voor taal, rekenen of voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

* Sidi, Kanvas, Levelspel. 

* een ervaren onderwijsassistente in de groep om waar nodig extra te helpen.

* een kindercoach en een specialist hoogbegaafdheid.

* een intern begeleider om de ondersteuning te coördineren en waar nodig passende hulp te zoeken 
binnen of buiten de school.
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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.

• Wij kunnen kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn een goede plek bieden waar ze hun talenten 
volop kunnen ontwikkelen en tegelijk kunnen werken  aan metacognitieve doelen. 

• Wij kunnen kinderen met een beneden gemiddeld IQ een eigen leerlijn (OPP) bieden wanneer 
blijkt dat zij dit nodig hebben. 

• Wij kunnen kinderen met gedragsproblemen een veilige plek en een gestructureerde omgeving 
bieden, mits andere kinderen de aandacht kunnen blijven krijgen die ook zij nodig hebben. 

• Wij zijn in staat om kinderen met dyscalculie tijdig te signaleren en hen goed te begeleiden. 
• Wij kunnen kinderen met dyslexie tijdig signaleren en we bieden hen een goede aanpak. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 4

Rekenspecialist 2

Remedial teacher 2

Specialist hoogbegaafdheid 1

Kindercoach 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij werken met Kanvas. Kanvas werkt preventief. We gaan respectvol met elkaar om en spreken allen 
dezelfde taal. Mocht er ondanks deze preventieve werkwijze toch sprake zijn van pesten, dan treedt 
ons anti-pest protocol in werking. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
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Kanvas.

Twee keer per jaar nemen we de lijst sociale veiligheid af samen met een sociogram vanaf groep 4 en 
vanaf groep 5 vullen leerlingen twee keer per jaar de vragenlijsten in op het gebied van welbevinden, 
veiligheid en pesten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Schipper. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
ib.hetmozaiek@noorderbasis.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Bloemendal. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
bert.bloemendal@home.nl.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Hier vindt u de klachtenregeling:

https://noorderbasis.nl/informatie/veiligheid/

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De Parro-app: De meeste informatie vanuit school versturen wij via deze app. Deze is AVG-proof en erg 
handig in gebruik.

Het ouderportaal van ParnasSys: Hier kunnen ouders onder andere verslagen teruglezen van 
oudergesprekken en ook de Cito-resultaten inzien.

Via de mail: Als er langere teksten verstuurd moeten worden met bijvoorbeeld meerdere bijlagen dan 
gebruiken we de mail als middel.

Wij zien ouders als partners in de opvoeding waarin er een verschil is in ieders taak en 
verantwoordelijkheid. We hebben elkaar nodig in de samenwerking en hebben een gemeenschappelijk 
doel: het beste zoeken voor het kind. 

Er is een verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Beide hebben we hard nodig op 
school. We hebben het nodig dat ouders meeleven, voor ons bidden, weten wat er speelt en de school, 
onze ambassadeurs zijn en ook heel praktisch hebben we ouderhulp nodig bij verschillende activiteiten.

Aan het begin van elk schooljaar vragen wij aan alle ouders om aan te geven bij wat voor activiteit wij 
een beroep op hen mogen doen.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 65,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage. 

De bedragen zijn als volgt opgebouwd:

Voor 1e kind: 65 euro

Voor 2 kinderen: 117 euro

Voor 3 kinderen en meer: 156 euro

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.

Bij het beheren van de schoolbibliotheek en helpen bij de uitleen van boeken.

Bij het luizenteam

In de activiteitencommissie voor het helpen bij feesten en vieringen.

Bij het rijden naar uitstapjes en excursies.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Via Parro een berichtje naar de leerkracht of via het schooltelefoonnummer. 

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

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via het document 'buitengewoon verlof' dat u op déze site of die van de school 
(www.gbshetmozaiek.nl) kunt downloaden. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

In januari en juni nemen wij in alle groepen Cito-toetsen af.

Voor groep 1 en 2 zijn dat de toetsen Taal voor kleuters &  Rekenen voor kleuters.

Voor groep 3 tot en met 8 zijn dat de toetsen: AVI, DMT, Spelling, Rekenen en wiskunde en Begrijpend 
lezen. 

De resultaten kunt u inzien in het ouderportal van ParnasSys en op het rapport van uw kind twee keer 
per jaar. Na de afnamemomenten volgen altijd spreekavonden voor ouders om door te spreken over de 
resultaten.

De IB'er houdt na elke ronde toetsen gesprekken met de leerkrachten over de resultaten en de 
vervolgacties naar aanleiding van deze resultaten. We hebben intern heldere afspraken geformuleerd 
over het maken van hulpplannen op het gebied van leergebieden en gedrag. De IB'er bewaakt deze 
afspraken en begeleidt bij het opstellen en uitvoeren van eventuele hulpplannen. 

Twee keer per jaar voert elke leerkracht kindgesprekken met alle leerlingen. Ook eventuele 
hulpplannen komen aan bod. Doel hiervan is om kinderen zelf te betrekken bij hun leerproces. 
Eventueel is een kindercoach beschikbaar voor leerlingen die het lastig vinden om bepaalde stappen te 
zetten.

5.2 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 voorgezet 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 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 14,3%

vmbo-(g)t 28,6%

havo 14,3%

vwo 42,9%

Op het Mozaïek maakt elke leerling de Centrale Eindtoets van 'Route Acht', tenzij bepaalde 
leerlingkenmerken dat niet toelaten. Wij zijn blij met de resultaten van de laatste jaren en blijven 
streven naar verbetering. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Zorg dragen voor elkaar

Iedereen is waardevolRespectvol gedrag

We vinden het op Het Mozaiek erg belangrijk dat kinderen zich respect hebben en tonen voor zichzelf, 
voor de naaste, voor de materialen en voor de natuur. Dit is onze Bijbelse opdracht en dit leren we de 
kinderen ook in de Kanjerlessen.  We geven als volwassenen het goede voorbeeld aan de kinderen. De 
sociale opbrengsten zien wij als een van de middelen om te checken of het gedrag op school aansluit bij 
onze visie en wat we uit willen stralen.

Onze groep leerlingen kenmerkt zich door overwegend beleefd, respectvol en behulpzaam gedrag. Dit 
leren de kinderen thuis en in de christelijke kerken. Ouders geven ook dit voorbeeld en hier sluiten wij 
op school bij aan. 

We zien de laatste jaren dat er extra aandacht nodig is bij onze leerlingen op het gebied van de 
executieve vaardigheden zoals; de zelfredzaamheid, het omgaan met teleurstellingen, het horen en 
accepteren van 'nee' of 'niet', het omgaan met uitgestelde aandacht.  Enz. Belangrijke voorwaarden 
voor het onderwijs. Hier gaan we de komende jaren meer aandacht aan besteden en ook scholing voor 
het team en voor ouders bij inzetten. 

Onze kernwaarden worden in eerste instantie bepaald vanuit de Bijbel waarin onze hoofdtaak 
geformuleerd staat; 'Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf'.

De Kanjertraining sluit hier precies bij aan: 'Laat gedrag zien dat respectvol is voor jezelf en ook voor je 
ander'. (De zogenaamde witte pet.) 

Omdat de Kanjertraining precies aansluit bij onze christelijke normen en waarden gebruiken wij deze 
methode en gebruiken we ook het Kanjervolgsysteem (Kanvas) om twee keer per jaar te meten hoe 
kinderen zich voelen bij ons op school, hoe het sociogram eruit ziet en hoe leerkrachten het gedrag van 
de kinderen beoordelen. Dit met als doel om te checken of we nog op de goede weg zitten en ook om 
tijdig interventies te kunnen plegen wanneer gedrag niet meer past bij onze kernwaarden of wanneer 
er sprake is van onveiligheid of pesten.

De interne begeleider speelt een belangrijke rol in de vervolgstappen die na elke screening gedaan 
worden. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
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Systematisch wordt er gewerkt aan doelen. Onlangs is er een nieuw 4-jarig schoolplan opgesteld op 
Het Mozaïek. Het hele team is hierbij betrokken geweest en staat hierachter. net als de MR.  We 
hebben in ons schoolplan doelen beschreven waar we de komende 4 jaren aan willen gaan werken. 

In de bijlage kunt u ons complete 4-jarige schoolplan inzien. Het is gemaakt op de website 
'betekeniskaart' en is bedoeld als levend document en zal aan het einde van ieder schooljaar waar nodig 
aangepast worden. 

De opgestelde doelen zijn verdeeld over de komende 4 jaren en zijn onderverdeeld in de volgende 
thema's:

• Leerlingen en ouders
• Maatschappij en overheid.
• Financieel gezond.
• Onderwijsprocessen.
• Relaties.
• Onderzoek en ontwikkeling.
• Maatschappij.
• Medewerkers.
• Informatie.
• Organisatie.

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

De meeste kinderen van Het Mozaïek blijven tussen de middag over. De TSO werkt met een vaste 
coördinator. Zij zorgt voor toezicht, begeleiding en stuurt de andere oppasouders aan. Tevens is zij het 
eerste aanspreekpunt voor de ouders. Verder zijn er oppasouders aanwezig tijdens het spelen op het 
plein. Twee keer per jaar organiseert de school een avond voor TSO-ouders om ervaringen uit te 
wisselen of om zaken die spelen te bespreken. 

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 
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6.3 Vakantierooster

De vrijdagmiddag voor de zomervakantie ( 3 juli 2020) zijn alle groepen vrij.

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Studiedag team 15 oktober 2019 15 oktober 2019

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Studiedag team 30 januari 2020 30 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Goede vrijdag / Paas maandag 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 17 april 2020 05 mei 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

Hemelvaart plus vrijdag 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksterweekend 29 mei 2020 01 juni 2020

Studiedag team 22 juni 2020 22 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020
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