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Voorwoord
Welkom op openbare basisschool Dakpark!
Fijn, dat u voor onze school heeft gekozen.
Op ons openbare karakter zijn we trots.
De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn: gelijkwaardigheid/vrijheid en ontmoeting.
Gelijkwaardigheid: op de openbare school is iedereen welkom.
Vrijheid: Op de openbare school kan iedereen zichzelf zijn en de eigen stem laten horen.We besteden
we juist aandacht aan de diversiteit aan levensbeschouwingen in onze samenleving en
burgerschapsvorming.
Ontmoeting: Op de openbare school leren we van verschillen. De kracht van de openbare school is dat
kinderen kennismaken met de diversiteit in onze samenleving. Op een openbare school kan je de
wereld ontmoeten.
In deze gids beschrijven wij wat we als als schoolorganisatie belangrijk vinden en wat we daarbij van u
als ouder/verzorger verwachten. Goede communicatie tussen ouders en school is onmisbaar. De
basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven, voor het kind, maar ook voor de ouder/verzorger.

U vindt in deze gids praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels
en opvang. De gids beschrijft hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. De gids beschrijft, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere
basisscholen. De gids geeft aan vanuit welke missie en visie onze school werkt, wat u van school mag
verwachten en wat school van u verwacht en hoe u over verschillende zaken geïnformeerd wordt. Ook
leest u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school.
Voor informatie over obs Dakpark kunt u ook terecht op onze website (www.obsdakpark.nl).
Voor vragen en suggesties staan wij altijd open. U kunt ons bereiken via het e-mailadres:
info@obsdakpark.nl.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
Mede namens het team van obs Dakpark en de MR wens ik u veel leesplezier.
Marja Damman
Directeur obs Dakpark
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
obs Dakpark
Catharina Beersmansstr 80
3025EJ Rotterdam
 010-4760114
 http://www.obsdakpark.nl/
 info@obsdakpark.nl
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Schoolbestuur
Stichting BOOR
Aantal scholen: 99
Aantal leerlingen: 30.394
 http://www.stichtingboor.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Marja Damman

marja.damman@obsdakpark.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

163

2019-2020

Het leerlingaantal van obs Dakpark bedroeg op 1 oktober 2018 153 leerlingen. Op 1 februari 2019 telde
de school 161 leerlingen. Obs Dakpark is aan het groeien.

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
Samen leren

Zelfredzaamheid / -standigheid

Resultaatgericht

Kleinschalig en veel aandacht

Ouders als partners

Missie en visie
Missie
Obs Dakpark, de school waar ieder kind kan en mag groeien en bloeien!
Om nu en in de toekomst goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede
resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen van groot belang. Vanzelfsprekend
besteden we daar veel tijd aan. We hebben veel aandacht voor taal, omdat dit de sleutel is tot alle
andere vakken. Daarnaast is er volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling
van de leerling. De leerlingen die nu op school zitten zijn de burgers van morgen. Betrokkenheid,
burgerschap en verantwoordelijkheid zijn daarbij essentiële pijlers. Door leerlingen te leren hoe
belangrijk je leefomgeving is en dat je daar ook (zelf en samen) invloed op kunt uitoefenen door
krachten te bundelen, maak je leerlingen bewust van het feit, dat zij zelf de regie over hun toekomst
kunnen hebben en hun toekomst kunnen beïnvloeden.
Visie
Op obs Dakpark is iedereen welkom. We zijn een openbare basisschool.
Onze school staat open voor iedereen die onze normen en waarden respecteert. Obs Dakpark wil een
prettige en veilige omgeving bieden, waarin alle ruimte is om te ontdekken en te leren.
Leerlingen die bij ons op school komen helpen we verantwoordelijke, zelfredzame en bewuste burgers
te worden. Burgers die zichzelf, de ander en de omgeving respecteren. We brengen hen kennis en
vaardigheden bij, stellen hoge verwachtingen en stimuleren hen steeds een stapje extra te doen. Op
obs Dakpark wordt opbrengstgericht gewerkt. Zo kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn
hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.

Het kind
Op obs Dakpark wordt elk kind gezien. Door het veilige schoolklimaat durft het kind zichzelf te zijn.
Samen leren betekent verschillend zijn en deze verschillen (h)erkennen en benutten. Kinderen leren de
eigenheid van anderen te zien en te waarderen. De leerkrachten zijn hierin het voorbeeld en begeleiden
de kinderen in dit leerproces.
Obs Dakpark heeft naast aandacht voor leren, ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling,
het bevorderen van een gezonde leefstijl. We helpen onze leerlingen om bewuste en verantwoordelijke
burgers te worden, die zorg dragen voor zichzelf, de ander en voor de omgeving. We helpen hen
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begrijpen wat het belang van een duurzame samenleving is voor nu, maar vooral ook voor hun
toekomst. Zij zijn de burgers van morgen, die zich nu al in moeten zetten om straks een fijne en
gezonde leefomgeving te hebben. We zijn erop gericht om de talenten van ieder kind op cognitief,
sportief en creatief gebied te ontdekken en te ontwikkelen.
De ouders
Ouders zijn van harte welkom in onze school. Wij zien hen als gelijkwaardige partners met hetzelfde
belang, namelijk een optimale ontwikkeling van hun kind. Hierbij is interesse en inbreng van zowel
school als ouder essentieel. Wij zien hen als kenners van hun eigen kinderen, als opvoeders, partners en
als belanghebbenden. Op obs Dakpark geven wij inzicht in waar we mee bezig zijn en we betrekken de
ouders actief bij het leerproces en bij de uitvoering van schoolactiviteiten.
Pluriform en internationaal
Onze school heeft een internationaal karakter. Je treft er leerlingen uit alle windstreken, met
verschillende achtergronden en culturen. Een dergelijke omgeving is waardevol en verrijkend voor
kinderen. Zo leren zij spelenderwijs respect te hebben hebben voor elkaar en elkaars achtergrond en
krijgt het wij-zij denken geen voedingsbodem. Ons doel is: de kinderen hun basisschooltijd laten
afsluiten als evenwichtige, zelfredzame wereldburgers. Wij zijn trots op onze diversiteit en benutten
elkaars kwaliteiten. We werken aan burgerschap en leren de kinderen verantwoorde keuzes te maken
en een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Openbaar
Een openbare school, wat houdt dat in?
Kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn:
Gelijkwaardigheid. Op de openbare school is iedereen welkom
Vrijheid: Op de openbare school kan iedereen zichzelf zijn en zijn eigen stem laten horen.
Ontmoeting: Op de openbare school ontmoet je de wereld en leren we van verschillen.
Openbaar onderwijs betekent dat op onze school ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom
is, ongeacht zijn of haar geaardheid, sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Bij ons op
school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We
besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur te
hebben voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind,
iedere ouder én iedere leerkracht. Daarbij verwach-ten we dat onze normen en waarden worden
gerespecteerd.
Burgerschap
Obs Dakpark besteedt bewust en gericht aandacht aan burgerschap in relatie tot het leven in deze
wereld en in Rotterdam. Rotterdam is daarbij onze inspiratiebron en vindplaats. Het zelfbewustzijn,
cultureel bewustzijn en de identiteitsontwikkeling van onze kinderen zijn geïntegreerd in ons
onderwijsprogramma. In de leerlingenraad leren leerlingen nadenken over belangrijke thema's, ze leren
luisteren naar elkaar, ze leren meningen wegen om zo tot een goed gezamenlijk oordeel te komen. Het
onderwijs op obs Dakpark wordt zo ingericht dat we alle mogelijkheden en kansen benutten om de
talenten van de leerlingen te ontwikkelen ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele
voorkeur, etniciteit of welk ander onderscheid dan ook.

Prioriteiten
1. Ons onderwijs
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We werken resultaat- en opbrengstgericht en realiseren dit door een veilige en uitdagende
leeromgeving te bieden, die ervoor zorgt dat kinderen kunnen groeien en bloeien en met plezier
kunnen leren. Als een kind zichzelf mag zijn, gaan leren en groeien hand in hand. De leerkrachten op
obs Dakpark leren de kinderen vaardigheden aan om verantwoordelijkheid te nemen en tot een
zelfstandige leerhouding te komen. Daarbij speelt het samen en van elkaar leren een belangrijke
rol. Omdat taal de sleutel is tot alle vakken zullen woordenschat, spelling, begrijpend en technisch lezen
speciale aandacht krijgen. Binnen obs Dakpark wordt het onderwijs op diverse manieren vormgegeven.
In de basisgroep wordt gedifferentieerd gewerkt, in de leesclub wordt groepsdoorbroken gewerkt en
wordt het kind uitgedaagd op zijn eigen niveau. Door coöperatieve werkvormen in te zetten leert het
kind samenwerken, worden de sociale vaardigheden vergroot en wordt de betrokkenheid en actieve
deelname van de leerlingen gestimuleerd. De leerkracht reflecteert steeds met het kind op het leren.
Zo wordt de betrokkenheid van de leerling om eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling vergroot. In
het portfolio, waarin wij de vorderingen van de kinderen bijhouden, komen deze aspecten goed naar
voren. Samen leren, zelfstandigheid en reflectie op het leren zijn daarbij belangrijke aspecten. Door op
deze wijze te werken kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst haalbare
ontwikkelingsniveau.
2. Samenwerken
Coöperatief of samenwerkend leren is bewezen effectief gebleken. Het stimuleert en activeert de
betrokkenheid bij de les, bevordert het samenwerken en de sociale vaardigheden van de leerlingen. Wij
zullen deze wijze van werken de komende jaren uitbreiden. Ook zien we duidelijk het positieve effect
van de Teach-like-a-Champion technieken in de groep en in de school. Deze technieken willen we de
komende jaren verder ontwikkelen en borgen.
3. Zelfstandig en zelfredzaam
Wanneer peuters bij ons op school starten op de peuteropvang zijn zij nog erg afhankelijk van hun
ouders. Om goed mee te kunnen doen op de basisschool is het van belang voor de ontwikkeling van het
kind dat zij zelfstandig en zelfredzaam zijn. Ouders/verzorgers hebben daarin een belangrijke rol.
Daarom verwachten van ouders/verzorgers dat zij daaraan een bijdrage leveren en daaraan
meewerken. De leerkrachten zullen daar alert op zijn en daar steeds op wijzen.
4. Burgerschap
Groen denken, duurzaamheid, gezonde leefstijl en aandacht voor burgerschap lijken in Rotterdam
West niet direct prioriteit te hebben. Op obs Dakpark willen we de komende jaren juist hier het accent
op leggen. Als Eco-school met een educatieve schooltuin, met educatieve uitjes in de natuur en door de
kinderen duurzaam gedrag bij te brengen, alsook door middel van burgerschapseducatie (biedt
leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht om geïnformeerde burgers te worden, die zich bewust zijn
van hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden). Ook is er ruim aandacht voor de fysieke
ontwikkeling van onze leerlingen. Wij stimuleren gezond eten en drinken, bewegen en sportief gedrag
door extra tijd te besteden aan sport en spel ('Lekker-Fit'). Voor de kinderen die in groep 8 onze school
verlaten zijn groen denken, duurzaam gedrag, gezonde leefstijl en burgerschap geen vreemde
begrippen meer.
5. Ouders
Ouders zijn belangrijke partners op de basisschool. Als bron van informatie voor de leerkracht, als
partner van de leerkracht om het kind op de juiste wijze te begeleiden en zo mogelijk als hulpouder op
school. Op verschillende wijzes kunnen ouder en school samenwerken ten behoeve van de kinderen.
Om de afstand tussen thuis en school te overbruggen werken we met een ouderconsulente, ook wel
medewerker ouderbetrokkenheid genoemd.
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Identiteit
Groeien en bloeien op obs Dakpark, de fijnste en leukste school in de buurt!
Obs Dakpark is een reguliere, openbare basisschool. Om nu en vooral ook straks goed mee te kunnen
doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en
begrijpend lezen van groot belang. Vanzelfsprekend besteden we daar veel tijd aan. Daarnaast is er ook
volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerling. We zijn een
kleine, gezellige school. De school biedt een veilige, fijne en stimulerende omgeving voor de leerlingen,
de ouders en het team. De leeromgeving is krachtig en effectief en er heerst een goed pedagogisch
klimaat. Er zijn korte lijntjes tussen leerling, leerkracht en ouders en het team is gedreven en
enthousiast. Naast de peuterspeelgroep en de reguliere groepen, bieden wij ook onderwijs aan
nieuwkomers uit alle windstreken in onze LAN-groep (LAN staat voor 'Leerplichtige Anderstalige
Nieuwkomers).
Ons streven is dat leerlingen na 8 jaar op obs Dakpark met ruim voldoende kennis en ervaring,
zelfbewust en vol vertrouwen aan de volgende stap in hun schoolloopbaan kunnen beginnen en met
plezier terugkijken naar de periode op obs Dakpark.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Team Obs Dakpark – Schooljaar 2020-2021
Groep 0 - Juf Gulseren, juf Ozge, juf Charissa, juf Latifa
Groep 1/2 - Juf Els en juf Petra en juf Saida
Groep 1/2 - Juf Sophie en juf Saida
Groep 3 - Juf Linda en juf Petra en juf Saida
Groep 4/5 - Juf Fatima en juf Tamara
Groep 5/6 - Meester Marley en juf Denise
Groep 7 - Juf Ilham
Groep 8 - Juf Frouke
LAN – groep a - Juf Jeannette en meester Khalid
LAN – groep b - Juf Sjanne
Leerkrachtondersteuning - Meester Khalid
Bewegingsonderwijs - Meester Jeroen en juf Anne-Ruth
Wetenschap/Techniek/Chemie en handvaardigheid - Juf Miranda
Interne begeleiding - Juf Ingeborg
Schoolmaatschappelijk werk - Juf Zainab
Ouderconsulente - Juf Rachel
Logopedie - Juf Selma en juf Robine
Cesartherapie - Meester Bart
Schoolassistentie - Juf Mila
Directie - Juf Marja
Werkwijze en volgen
Resultaat- en opbrengstgericht
We werken resultaat- en opbrengstgericht. We bieden een veilige en uitdagende leeromgeving, die
ervoor zorgt dat kinderen kunnen groeien en bloeien en met plezier kunnen leren. Als een kind zichzelf
mag zijn gaan leren en groeien hand in hand. De leerkrachten op obs Dakpark leren de kinderen
vaardigheden aan om verantwoordelijkheid te nemen en tot een zelfstandige leerhouding te komen.
Daarbij speelt het samen leren en van elkaar leren een belangrijke rol. Omdat taal de sleutel is tot alle
vakken zullen woordenschat, spelling, begrijpend en technisch lezen speciale aandacht krijgen. Binnen
obs Dakpark wordt het onderwijs op diverse manieren vormgegeven, in de basisgroep wordt
gedifferentieerd gewerkt op minimaal drie niveaus, in de leesclub wordt groepsdoorbroken gewerkt en
worden de leerlingen uitgedaagd op het eigen niveau.
Coöperatieve werkvormen
Door coöperatieve werkvormen in te zetten leert het kind samenwerken, worden de sociale
vaardigheden vergroot en wordt de betrokkenheid en actieve deelname van de leerlingen
gestimuleerd. De leerkracht reflecteert steeds met het kind op het leren. Zo wordt de betrokkenheid
van de leerling om eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling vergroot.
Portfolio
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In het portfolio, houden wij de vorderingen van de leerlingen bij. Leerlingen geven aan wat bereikt is en
wat nog leerdoelen zijn. Samen leren, zelfstandigheid en reflectie op het leren zijn daarbij belangrijke
aspecten. Door op deze wijze te werken kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst
haalbare ontwikkelingsniveau.
Ontwikkeling van het kind
Op obs Dakpark wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende manieren gevolgd. Zo nemen wij
twee keer per jaar de CITO toetsen af bij alle kinderen van groep 1 t/m 8 (de zogenaamde Midden- en
Eindtoetsen). De groepen 3 t/m 8 krijgen toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, rekenen
en woordenschat. Vanaf midden groep 4 komt de toets begrijpend lezen erbij. We kunnen zo de
vaardigheden vergelijken met die van andere kinderen in Nederland. Ook zien we op welke gebieden de
kinderen een voorsprong of achterstand hebben, zodat we hier doelgericht aan kunnen werken. De
kinderen van groep 8 maken daarnaast de IEP-eindtoets. Verder nemen wij de toetsen af die bij de
methodes horen. In de groepen 1/2 volgen we de ontwikkeling door observaties aan de hand van de
observatielijst van Schatkist. Na de toetsen en/of observaties schrijven de leerkrachten groepsplannen.
De kinderen worden ingedeeld in drie instructieniveaus. Kinderen die meer uitdaging aankunnen,
krijgen verkorte instructie en maken verdiepings- of verrijkingstof. De basisgroep krijgt de
basisinstructie en maakt de basislesstof. De kinderen die de lesstof moeilijk vinden krijgen verlengde
instructie en maken de basislesstof of de minimumlesstof. Voor kinderen die moeite blijven houden met
de lesstof schrijft de leerkracht een individueel hulpplan, waarin de extra hulp en aanpak wordt
beschreven. Een individueel hulpplan kan ook opgesteld worden voor het gedrag of sociaal-emotioneel
welbevinden van een kind. Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling met het
instrument ZIEN. Bij de kleuters wordt KIJK! ingezet.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Bij afwezigheid van een leerkracht wordt in eerste instantie gekeken of dit intern is op te lossen met
een ambulante collega. Als dit niet mogelijk is worden de leerlingen verdeeld volgens een vast
verdeelrooster. Mocht het (ziekte)verlof langer duren, dan wordt over het algemeen een vervanger
ingezet via de vervangingsservice van ons bovenschools bestuur, stichting Boor-Rotterdam.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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2.2

Drama

Engelse taal

Tekenen

Wetenschap en
Technologie

Handvaardigheid

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

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.
We houden zicht op de ontwikkeling van de leerlingen door aan de hand van de resultaten te kijken
waar een leerling staat, welke doelen behaald zijn en welke doelen nog niet. In leerlinggesprekken
betrekken we de leerling bij welke taken goed gaan en bij welke taken extra aandacht verdienen.
Daarmee gaat de leerling aan de slag, daarbij begeleid door de leerkracht.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Ontwikkelingsgericht
Werken

19 u 15 min

19 u 15 min

6 u 45 min

6 u 45 min

4 uur

4 uur

Bewegingsonderwijs
Pauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

8 u 15 min

5 u 15 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

5 u 15 min

8 u 15 min

8 u 15 min

8 u 15 min

9 uur

9 uur

Lezen
Taal
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Rekenen/wiskunde
5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 uur

5 uur

45 min

45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

1 u 30 min

45 min

30 min

30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

45 min

30 min

30 min

Pauze
Wetenschap techniek
chemie

Schooltijden
De leerlingen starten alle dagen om 08.30 uur Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de
lessen om 15.00 uur. Op woensdag gaan de leerlingen tot 12.30 uur naar school. Naast de verplichte
lesuren ruimt school, met financiële ondersteuning van de gemeente, extra tijd in voor aanvullende
vakken zoals wetenschap, techniek, chemie (proefjes) , beeldende en kunstzinnige vorming. Daarnaast
maken we gebruik van de Taaltrips en Bliksemstages. Zo kunnen leerlingen hun kennis verbreden. De
leerlingen hebben zesentwintig uur effectieve leertijd per week. Met inbegrip van de vier uur pauze zijn
zij dertig uur per week op school.
Pauze
Alle leerlingen blijven over. Op de lange dagen is er een uur pauze, waarvan een kwartier tijd om te
lunchen. De pauze wordt professioneel begeleid door TOS. Deze overblijf is kosteloos.
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
De school beschikt over een schooltuin en een ruim, beschut en veilig binnenspeelterrein.
Obs Dakpark is digitaal goed voorzien. Obs Dakpark heeft voor de groepen 3-8 en de schakelklassen
praktisch voor alle leerlingen devices (laptops/chromebooks) beschikbaar.
•
•
•
•

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.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuter en Co op obs Dakpark. We gebruiken daarbij Uk
en Puk.
Peuter-kleuteroverleg vindt 4 x per jaar plaats. Aanwezig naast leerkrachten peuters/kleuters zijn: IB-er,
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SMW-er, Consultatiebureau medewerker.
In de peuter-kleuteroverleggen komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Afstemming rond thema’s
- Terugkoppeling doorgestroomde kinderen
- Speelleeromgeving/afstemming rituelen
- Bevordering doorstroom
- Afstemming pedagogisch/didactisch handelen
- Versterking van ouderbetrokkenheid en zorgstructuur
Doorstroom peuters – kleuters:
- Pedagogisch medewerkers zullen bij intake een korte rondleiding geven door de school.
- Bij intake worden ouders op de samenwerking met de school gewezen en op het belang van de
doorgaande leerlijn.
- Ouders worden uitgenodigd voor bijeenkomsten op school, zodat zij zich vertrouwd gaan voelen.

De gemeente Rotterdam heeft per 1 augustus 2020 extra uren voorschoolse educatie ingevoerd.
Concreet betekent dit dat de voorschool (peuterspeelzaal) 10 dagdelen per week voorschoolse educatie
biedt. Dit gebeurt in dagdelen van 3 uur en 10 minuten.
Rotterdamse Peuterschool/Peuter en Co-locatie obs Dakpark, bestaat uit twee groepen 0. Deze
groepen zijn verdeeld in een ochtend- en een middaggroep. Op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag zijn de lesdagen van de groepen 0 (van 08.10 – 11.20 uur en 12.00 tot 15.10 uur).
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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.
Op obs Dakpark is er geen doelgroep waaraan specifieke ondersteuning wordt aangeboden. Indien een
leerling ondersteuning nodig heeft, wordt steeds gekeken of binnen de muren van de school de juiste
ondersteuning geboden kan worden.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

-

Gedragsspecialist

-

Intern begeleider

3

Klassenassistent

7

Onderwijsassistent

9

Rekenspecialist

9

Fysiotherapeut

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De school past de 5 sporen aanpak toe. Deze is opgenomen in ons pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.
Via de enquetes van Beekveld en Terpstra monitort de school periodiek niet alleen de
leerlingtevredenheid, maar ook de oudertevredenheid en medewerkerstevredenheid.
Leerlingtevredenheid wordt jaarlijks gemeten. Oudertevredenheid en medewerkerstevredenheid
worden tweejaarlijks gemeten.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Ingeborg Wemmers. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via ingeborg.wemmers@obsdakpark.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Ingeborg Wemmers. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via Ingeborg.wemmers@obsdakpark.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op obs Dakpark moeten kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom verwachten wij een
geïnteresseerde en betrokken houding van ouders bij dit proces. Belangrijke voorwaarde hierin is dat
ouders op school welkom zijn en zich welkom voelen. Wij waarderen de inzet van ouders bij hun kind en
de school. Ouders vinden bij ons op school een ontmoetingsplek om met en van elkaar te leren. Onze
ouderconsulente of medewerker ouderbetrokkenheid speelt daarin een grote rol. In onze ouderkamer
organiseert zij uiteenlopende ouderactiviteiten. Het team van obs Dakpark vindt het belangrijk dat
ouders zich veilig, gewaardeerd, gezien en gehoord voelen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:mondeling, via e-mail, via nieuwsbrief,
website, school-app en hard copy brieven.

Klachtenregeling
Zie website BOOR

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

Medezeggenschapsraad

Op obs Dakpark worden ouders bij de volgende activiteiten betrokken:
Medezeggenschapsraad,
Werkgroepen (organisatie van activiteiten voor leerlingen),
Thema's in de ouderkamer,
Vrijwillige hulpouders

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 46,50
Daarvan bekostigen we:
•

Klassenbudget

•

Pasen

•

Uitjes

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Via bestuur stichting BOOR

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Verzuim moet altijd gemeld worden. Dit kan door te bellen naar school tussen 08.15 en 09.00 uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een verlofaanvraagformulier bij de directie.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten hebben een belangrijke rol bij ons onderwijs. Op obs Dakpark worden twee keer
per schooljaar leerlingvolgsysteem toetsen van Cito afgenomen. De toetsen worden de Midden- en
Eindtoetsen genoemd. Er wordt dan gekeken naar de vaardigheidsgroei van de leerlingen. Deze zijn
voor ons van belang als sturingsinstrument richting de eindtoets. De resultaten worden weergegeven in
het portfolio en met ouders en leerlingen besproken. De resultaten zijn tevens van belang bij het
schrijven van de groepsplannen.

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 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.
Beschikbaar zijn de resultaten van 2018-2019, maar niet die van 2020-2021.
Door de Corona lockdown hebben de leerlingen van groep 8 evenals alle groep 8 leerlingen in
Nederland in schooljaar 2019-2020 geen CITO of IEP-eindtoets gemaakt.De pre-adviezen en het
oordeel van de school waren dit jaar leidend voor het eindadvies. Vanzelfsprekend is er dit jaar dus ook
geen CITO of IEP-eindscore.
In 2019/2020 hadden 4 van de 23 leerlingen uitgesloten kunnen worden van het maken van de
eindtoets, omdat zij 4 jaar of korter in Nederland zijn. Een leerling had uitgesloten kunnen worden
omdat deze zeer moeilijk lerend is.
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?
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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

Verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs
Na de periode bij ons op obs Dakpark willen we natuurlijk dat iedere leerling uitstroomt naar een
passende VO school.
Uitstroomgegevens groep 8 /2019-2020
Onze uitstroomgegevens van het afgelopen schooljaar zijn als volgt:
- 4 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype VWO
- 4 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype HAVO/VWO
- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype HAVO
- 2 leerlingen zijn uitgestroomd naar VMBO / HAVO
- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype VMBO TL
- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype VMBO KL
- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype VMBO BL-KL- 3 leerlingen zijn uitgestroomd naar VMBO
BL
- 6 leerlingen zijn uitgestroomd naar VMBO BL met LWOO
Daarnaast is een LAN leerling (gr. 8) uitgestroomd naar ISK
Daarnaast is een LAN leerling (gr. 8) uitgestroomd naar VSO ZML

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

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

7,1%

vmbo-k

14,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t

7,1%

vmbo-(g)t

14,3%

havo

14,3%

havo / vwo

14,3%

vwo

7,1%

onbekend

21,4%
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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:

Eigenaarschap

Samen

Veiligheid

Groeien en bloeien op Obs Dakpark door:
Eigenaarschap
Op Obs Dakpark vormt eigenaarschap een belangrijk onderdeel van het totale onderwijsaanbod. Wij
proberen leerlingen bewust te maken van de invloed die zij zelf kunnen hebben op hun eigen
ontwikkeling. Iedere leerkracht reflecteert met het kind op het leren. Zo wordt de betrokkenheid van de
leerling om eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling vergroot. In het portfolio, waarin wij de
vorderingen van de kinderen bijhouden, komen deze aspecten goed naar voren. Samen leren,
zelfstandigheid en reflectie op het leren zijn daarbij belangrijke aspecten.
Samen
Onze maatschappij bestaat bij de gratie van onderlinge samenwerking. Om leerlingen daarop voor te
bereiden is het van belang dat zij al vroeg leren samenwerken. Samen werken en samen leren betekent
verschillend mogen zijn. Het betekent ook, dat leerlingen leren deze verschillen te (h)erkennen en te
benutten. Juist op een school als de onze, met leerlingen uit allerlei windstreken en van alle rangen en
standen, krijgen de leerlingen hier alle gelegenheid toe. Zij leren de eigenheid van anderen te zien, te
waarderen en te respecteren.
Veilig
School hoort voor ieder kind een veilige haven te zijn, een plek waarin je je onbelemmerd door externe
factoren kunt ontwikkelen. Door heldere afspraken en duidelijke regels te stellen biedt obs Dakpark een
veilig schoolklimaat, waarin de leerling zichzelf durft te zijn. Obs Dakpark zorgt ervoor dat iedereen
zich thuis kan voelen op school.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Bij de voorschoolse educatie maakt men gebruik van KIJK!. Een systeem dat Peuter en Co breed wordt
ingezet voor observatie en registratie op de peutergroepen. De methode die door Peuter en Co
gebruikt wordt heet Uk en Puk. Deze wordt daar ingezet voor activiteiten om vaardigheden aan te leren
op het gebied van taal, spraak, motoriek en sociale-emotionele ontwikkeling.
In groep 1 en 2 werken we met Kijk! en met de methode Schatkist. Vanaf groep 1 sluit Schatkist aan op
Uk en Puk met doelen, thema's, ankers en overeenkomstige materialen om zo te zorgen voor een
soepele overgang van peuterspeelzaal naar basisschool. Zo wordt gebouwd aan een doorlopende
leerlijn voor taal, spraak, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ook in de groepen 2 en 3 kunnen we spreken van een doorgaande lijn tussen Schatkist en Veilig Leren
Lezen. Zo wordt er met dezelfde thema's, pictogrammen en figuren gewerkten wordt er op dezelfde
wijze gedifferentieerd. De sociaal-emotionele ontwikkeling registreren aan de hand van het observatie
instrument van Schatkist.
Voor de hogere groepen wordt Zien! ingezet. Een observatiesysteem dat niet alleen het sociaalemotioneel functioneren van leerlingen in kaart brengt, maar ook handelingssuggesties geeft.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
Wijze van lesgeven
De kracht van het team van obs Dakpark is gelegen in het pedagogisch-didactisch handelen.
Schoolbreed wordt een duidelijke, doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied gehanteerd.
Nieuwe collega's worden hierin meegenomen. Zo creëren wij een klimaat waarin de kinderen en
leerkrachten zich veilig voelen en kunnen groeien. Iedere leerkracht werkt volgens het Directe
Instructie Model (DIM); de doelen voor de dag worden consequent in de dagplanning opgenomen en
worden zichtbaar voor alle leerlingen op het bord genoteerd; de methodiek van Teach like a Champion
wordt door alle leerkrachten toegepast. Door open te staan voor onderwijskundige verbeteringen
heeft zich een professioneel lerend team gevormd.
Monitoring kwaliteit
Door middel van collegiale consultaties, klassenbezoeken, kwaliteitskaarten, start-, voortgangs-,
functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt periodiek gemonitord of iedereen nog steeds
dezelfde afspraken hanteert. Tijdens bordsessies, bouw- en teamvergaderingen zal steeds opnieuw
bekeken worden of we als school op koers liggen. De door het bovenschools bestuur georganiseerde
jaarlijkse inspectie, ook wel "Doorloopdag" genoemd, is bedoeld als kritisch meetmoment. Tijdens de
doorloopdag vindt een assessment / interne inspectie plaats of het onderwijs op de school voldoet aan
de wettelijke vereisten, het inspectiekader en de elementen uit de aanpak "Goed worden, Goed
blijven".
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Focus activiteiten 2020-2021 (Jaarplan)
Komend schooljaar zal de aandacht op obs Dakpark vooral gericht zijn op:
- Zicht op ontwikkeling (Onderwijsresultaten/Onderwijsproces/Schoolklimaat)
- Werken vanuit leerlijnen en leerdoelen.
- Taal- Leesontwikkelplan opzetten en uitvoeren (Woordenschat/Begrijpend Lezen/Technisch
Lezen/Spelling)
- Herstelplan op doelen groep 6 en groep 7
- Beredeneerd aanbod voor rekenen en taal in groep 1 en 2 optimaliseren
- Leefstijl kennis opfrissen
- Leerlingenraad nieuw leven inblazen (kon door Corona niet worden voortgezet)
- Eco-schools en educatieve tuin project nieuw leven inblazen (kon door Corona niet uitgevoerd
worden)
- Aanbod meer- en hoogbegaafden uitbouwen
- Aantrekkelijk gebouw en buitenomgeving creëren
Scholing 2019-2020:
-Team
01. Taal- en leesontwikkeling
02. Leerdoelen herstelplan groep 6 en groep 7
03. Woordenschattraining
04. Meerbegaafdheid
05. Eco schools Scholing |
06. Leerlingenraad begeleiding
-Individuele teamleden
01. KIJK! (onderbouw en IB)
02. BHV (minimaal 4 teamleden)
03. Teachspecialist (3 a 4 teamleden)
04. Boss mentor B (3 a 4 teamleden)
05. Interne vertrouwenspersoon (1 teamlid)
06. RIE persoon (1 persoon)
07. Middenmanagement
08. Bouwcoördinator
09. Rekenspecialist
-Gewenste scholing
01. Gedragsspecialist (1 teamlid)
02. Taalspecialist (1 teamlid)
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6

Schooltijden en opvang

Voor de samenstelling van het team van Obs Dakpark verwijzen we naar de website van obs Dakpark.
Voor meer informatie over feesten, vieringen, te laat komen en verzuim verwijzen we eveneens naar de
website van obs Dakpark.

6.1

Schooltijden

De school maakt gebruik van een combinatie van traditioneel en continurooster. Geen extra korte
pauze, alle kinderen blijven op school
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 15:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: pauzeren in tijdsblokken per 3 groepen samen
Dinsdag: pauzeren in tijdsblokken per 3 groepen samen
Donderdag: pauzeren in tijdsblokken per 3 groepen samen
Vrijdag: pauzeren in tijdsblokken per 3 groepen samen

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1/2

do

gymnastiek

3

di/do/vr

gymnastiek

4/5

di/do/vr

gymnastiek

5/6

di/do/vr

gymnastiek

7

ma/di/vr

gymnastiek

8

ma/di/vr

gymnastiek

LAN

do/vr
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zwemmen

5

di (1e halfjaar)

zwemmen

6

di (2e halfjaar)

zwemmen

LAN

di

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met TOS, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De kosteloze en deskundige opvang tussen de
middag wordt door veel ouders gewaardeerd.
Na schooltijd gaan onze leerlingen naar huis of naar verschillende BSO's in de nabijheid van de school.
Ook gaan onze leerlingen na schooltijd naar de School Sport Vereniging.

6.3

Vakantierooster

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

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

schoolmaatschappelijk werk

maandag

08.30 - 09.30

ouderconsulente

donderdag

08.30 - 09.30
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directie

vrijdag

08.30 - 09.30

ib

woensdag

08.30 - 09.30

vakleerkracht gym

dinsdag

08.30 - 09.00
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