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

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

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

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

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van KBS de JazzSingel
Kim Vader, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

KBS De JazzSingel
JazzSingel 900
3543GB Utrecht

 030-6703168
 http://www.ksu-dejazzsingel.nl
 info.dejazzsingel@ksu-utrecht.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Kim Vader kim.vader@ksu-utrecht.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 7.055
 http://www.ksu-utrecht.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

209

2020-2021

KBS de JazzSingel is een kleinschalige school met 10 groepen in het schooljaar 2021-2022. De school 
heeft op 1 oktober 2021 zo'n 230 leerlingen verdeeld over de groepen 1 t/m 8, waarbij kleutergroepen 
gecombineerde 1/2 groepen zijn. Verreweg de meeste leerlingen komen uit de nabije buurt. Ouders van 
kinderen die van wat verder komen, hebben vooral gekozen voor de school vanwege de 
kleinschaligheid en het kunst- en cultuurprofiel.

Kenmerken van de school

ontwikkeling

ruimteaandacht

plezier kunst & cultuur

Missie en visie

Missie

KBS De JazzSingel is een veilige plek waar kinderen van 2-13 jaar gezien en gehoord worden. Dit doen 
wij door het bieden van kwalitatief goed onderwijs, waarbij wij het belangrijk vinden om aan te sluiten 
bij de onderwijsbehoeften en belevingswereld van kinderen. Wij stemmen ons aanbod af op de 
mogelijkheden en behoeften van de kinderen en stellen hierbij hoge verwachtingen.

Visie

Maatschappelijk 

Kinderen op KBS De JazzSingel worden voorbereid op de toekomst door de vaardigheden van deze tijd 
zoveel mogelijk te laten terugkomen bij samenwerken, ICT vaardigheden, communicatievaardigheden 
en zelf problemen leren oplossen. Deze vaardigheden/talenten worden onderwezen tijdens ons regulier 

1.2 Missie en visie
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lesprogramma. Daarnaast is er ruime aandacht voor creativiteit. 
Het team van KBS De JazzSingel staat voor transparante communicatie en samenwerking met 
kinderen, ouders, en instellingen voor opvang, onderwijs, zorg en vrije tijd. De communicatie naar 
ouders toe is open, waarbij ouders worden gezien als partners. Ouders zijn immers 
ervaringsdeskundigen. Vanuit schools zijn wij de professionals. 
Het welbevinden van kinderen, medewerkers en ouders staat hoog in het vaandel, met als doel om een 
positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen. De school is een Vreedzame School. Hierin is het 
belangrijk dat ouders en kinderen de school zien als een zogenaamde mini-samenleving. Een 
samenleving waar we het met elkaar goed willen hebben. Om hiervoor te zorgen maken we met elkaar 
afspraken gericht op het pedagogisch klimaat. De lessen die gegeven worden vanuit de Vreedzame 
School, helpen ons hierbij. 
KBS De JazzSingel werkt nauw samen met de opvang van Kind & Co, waarbij het uitgangspunt is om 
één doorgaande lijn met elkaar te ontwikkelen voor kinderen van 2 – 13 jaar; van peuters tot aan eind 
groep 8. 

Pedagogisch 

Wij bieden een fysiek sociale en veilige omgeving met behulp van de aanpak van de Vreedzame School, 
waarin het welbevinden van kinderen centraal staat. In alle groepen wordt aandacht besteed aan 
dezelfde omgangsvormen, waarden en normen. Hierdoor leren de kinderen op een respectvolle manier 
met elkaars eigenheid om te gaan en zich te houden aan de regels van de school. In alle groepen 
worden daarnaast ook afspraken gemaakt met de kinderen over hoe zij met elkaar een groep willen 
zijn. Met deze aanpak krijgen kinderen verantwoordelijkheid op zowel onderwijskundig als 
maatschappelijk gebied. Kinderen leren zelfstandig te handelen en de weerbaarheid en zelfstandigheid 
wordt vergroot. 
Om gehoor te geven aan de ideeën, gevoelens en meningen van de leerlingen hebben we op school een 
leerlingenraad. Deze kinderen vertegenwoordigen de stem van de school. 
De teamleden benaderen de kinderen op een positieve manier, zijn bemoedigend, stimulerend en leren 
ze zo om sociaal vaardig te zijn en leren om samen te werken en samen te leven. 

Onderwijskundig 

Op KBS De JazzSingel bieden wij voor ieder kind een ‘stevige basis’ door onze lessen zo in te richten dat 
ieder kind de instructie krijgt die het nodig heeft. Om in kaart te brengen wat een kind nodig heeft, 
werken we opbrengst- en handelingsgericht. We volgen kinderen systematisch en hebben aandacht 
voor vorderingen in de ontwikkeling van de kinderen. Dit begint al bij de jongste kinderen met ‘spelend 
leren en lerend spelen’. Het uitgangspunt van ‘spelend leren en lerend spelen’ is dat kinderen zich door 
doelgericht spel ontwikkelen. 
De kinderen wordt binnen de groep structuur en duidelijkheid geboden met zelfstandige en 
samenwerkende werkvormen. Hierdoor krijgt de leerkracht meer tijd om kinderen die extra aandacht 
nodig hebben, te begeleiden. 
We hebben een plus voor Kunst & Cultuur. Wij besteden onderwijstijd aan creatieve vakken en hebben 
meer dan gemiddeld aandacht voor cultuur. Om ons kunst en cultuurprofiel vorm te geven, werken wij 
samen met KOPA, een organisatie voor kunst- en cultuuronderwijs binnen Utrecht. KOPA ontwikkelt 
lesmateriaal gericht op thema´s, waarbij het niet zo zeer gaat om het eindproduct maar met name om 
het proces eromheen. Aan de hand van uitgedachte leskisten die door KOPA ontwikkeld zijn, bieden wij 
uitdagende, creatieve lessen. De leerlijn PIONIER! (leerlijn beeldende vorming) is leidend. KOPA coacht 
tevens de leerkrachten in het geven van lessen rondom de leskisten. 

Professionaliteit 
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De leerkrachten ontwikkelen zich door collegiale consultatie en feedback. We zijn gericht op samen 
leren en competenties benutten en ontwikkelen, waarbij we een beroep doen óp en ruimte bieden áán 
de persoonlijke kracht van elke leerkracht. Leerkrachten krijgen voldoende mogelijkheden om zich te 
professionaliseren, door zowel interne – als externe expertise te benutten. Door het werken met 
ontwikkelteams wordt ons onderwijs op meerdere ontwikkelingsgebieden sterker gemaakt. Hierbij 
wordt gefaseerd gewerkt aan implementatie, evaluatie en borging van beleid. We werken aan onze 
professionaliteit door de methodiek van De Betere Basisschool te volgen. De Betere Basisschool biedt 
een interne organisatiestructuur gericht op professionaliteit en kwaliteit.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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

Rekenen en getal-
activiteiten 3 uur 3 uur 

Taal en taal-activiteiten
3 uur 3 uur 

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min

Engels
1 uur 1 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min

Buitenspelen
3 uur 3 uur 

Vreedzame School
2 uur 2 uur 

Clustering 
kennisgebieden 8 uur 8 uur 

Met clustering kennisgebieden worden lessen bedoeld waarbij diverse ontwikkelgebieden vanuit ons 
observatiesysteem KIJK! samengevoegd zijn binnen een les. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
ontwikkelgebieden als motoriek (grof en fijn).

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Op KBS de JazzSingel zijn er per dag 5 lesuren waarin kinderen onderwezen worden. Per week zijn dit 
25 uren. De lessen die gegeven worden sluiten aan bij de kerndoelen die gesteld zijn vanuit de overheid. 

Afhankelijk van de groep, kan het zijn dat leerkrachten op basis van hun blokplan (specifiek plan voor 
de groep gemaakt op basis van o.a. data van toetsen), meer tijd vrij maken voor de kernvakken 
(taal/spelling, lezen, rekenen). Dit gebeurt alleen in uiterste gevallen wanneer een gehele groep een 
intensieve, kortdurende aanpak nodig heeft op het gebied van een kernvak.

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

Lezen
9 u 45 min 4 uur 3 u 30 min 3 uur 2 uur 1 u 45 min

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min 3 uur 3 uur 

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

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min 2 uur 

Engelse taal
1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Begrijpend lezen
1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Schrijven
3 uur 1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Vreedzame School
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Werkplekken op gangen

Extra faciliteiten

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

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?

Verlof personeel

Wanneer een personeelslid verlof heeft of ziek is, wordt er door de directie gekeken naar de 
verschillende mogelijkheden om de groep op te vangen. Hieronder staan de mogelijkheden in 
willekeurige volgorde aangegeven:

1. Ambulante collega vangt de groep op

2. De groep wordt verdeeld over andere groepen

3. Twee kleine groepen worden samengevoegd, zodat er een leerkracht 'vrij wordt gespeeld' om de 
andere groep op te vangen.

Per situatie wordt er voor de fijnste en rustigste oplossing gekozen. Indien bovenstaande oplossingen 
niet mogelijk zijn, is de directeur genoodzaakt om ouders te vragen hun kind thuis te houden. In de 
praktijk is dit gelukkig iets wat bijna nooit voorkomt.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

In verband met problemen omtrent de splitsing tussen scholen met hetzelfde BRIN-nummer kunnen wij 
op dit moment de juiste gegevens van deze indicator niet tonen.Voor meer informatie over deze school 
verwijzen wij u naar de website. Klikt u hiervoor op onderstaande link:

http://www.ksu-dejazzsingel.nl
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In het schoolplan staat beschreven waar KBS de JazzSingel de komende 4 jaar aan gaat werken. Voor 
schooljaar 2021-2022 wordt er gewerkt aan onderstaande onderwerpen:

- De school beschikt over een aanbod voor meer- en hoogbegaafden 
- De school beschikt over een visie op ICT onderwijs en realiseert deze visie in de praktijk
- De school herijkt de visie op Kunst- en Cultuuronderwijs en draagt deze visie duidelijk uit naar buiten
- De school beschrijft de wijze waarop kwalitatief goed taalonderwijs gegeven wordt vanuit de 
schoolvisie

Bovenstaande onderwerpen komen terug in de ontwikkelteams die vervolgens 'beleid' gaan maken op 
het genoemde onderwerp. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met het gehele team.

Doelen in het schoolplan 

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.

Ontwikkelteams bestaan uit leerkrachten die zich buigen over een opdracht die gelinkt is aan de 
bovenstaande ontwikkelonderwerpen. De ontwikkelteams voeren de opdracht uit en doorlopen 
gedurende de periode die ervoor gepland staat, 5 fasen door:

- Fase 1: Opdracht uitvoeren
- Fase 2a: Opdracht inleveren bij Managementteam (MT) van de school. MT neemt besluit.
- Fase 2b: Opdracht wordt bekeken door team. Team neemt besluit.
- Fase 3: Experimenteerfase, iedereen gaat uitproberen. Tussentijds wordt gemonitord hoe het gaat.
- Fase 4: Evaluatiefase. Kleine aanpassingen kunnen gedaan worden. Team stemt in.
- Fase 5: Aftikken, de uitwerking van de opdracht is vast beleid geworden.

Tussentijds wordt de voortgang besproken tijdens vergadermomenten. Ook na fase 5 blijft het 
onderwerp op de borgingsagenda staan. 

Hoe bereiken we deze doelen?

9



3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 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.

KBS de JazzSingel werkt opbrengst en handelingsgericht. Er zijn protocollen voor kinderen met 
dyslexie, dyscalculie en meer- en hoogbegaafdheid. Op onze school zijn in principe alle kinderen 
welkom, mits we hen de zorg kunnen bieden die nodig is. 
Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 2

Orthopedagoog 8

Leesspecialist 10

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij werken met materialen van en lessen uit "de Vreedzame school"

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Jaarlijks in maart brengt de school in kaart hoe kinderen de veiligheid beleven op school. De laatste 
vragenlijst is afgenomen in maart 2021. Kinderen van de JazzSingel geven hun school een 8,4 op het 
gebied van veiligheid. De rapportage laat zien dat kinderen de sfeer op school positief ervaren en dat er 
van pestgedrag geen sprake is; kinderen voelen zich veilig. Dit beeld komt tevens overeen met het 
eigen beeld dat de school heeft.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Goedhart ashley.goedhart@ksu-utrecht.nl
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anti-pestcoördinator Koelewijn marlies.koelewijn@ksu-utrecht.nl

vertrouwenspersoon Verweijen judith.verweijen@ksu-utrecht.nl
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Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Activiteitencommissie

Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen 
mee hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat de betrokkenen hierover met school in gesprek. De 
praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een gesprek tot een oplossing gekomen 
wordt. Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt en dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in 
te dienen. Hoe een klacht ingediend kan worden, staat beschreven op onze schoolsite.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden eens per 2 weken uitgebreid 
geïnformeerd middels de Intermezzo (nieuwsbrief). Tussendoor worden ouders via berichten op Social 
Schools geïnformeerd; of door de leerkracht of door de schoolleiding. Daarnaast vinden er 
koffieochtenden voor ouders plaats. Er worden dan belangrijke schoolthema's gedeeld met ouders. Er 
vinden uiteraard oudergesprekken plaats m.b.t. de voortgang van kinderen. Eens per jaar wordt er een 
tevredenheidonderzoek onder ouders afgenomen.

Op KBS de JazzSingel vinden we het belangrijk om ouders te betrekken bij school. We zien namelijk een 
duidelijke samenwerking tussen ouders - school - kind; de zogenaamde driehoek! Ouders kunnen op 
diverse manieren betrokken zijn:

- Betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind(eren): 3x per jaar in vaste periodes een gesprek met 
de leerkracht en tussendoor wanneer het nodig is.
- Betrokkenheid bij schoolactiviteiten: ouders kunnen deelnemen in onze activiteitencommissie (AC); 
een club van enthousiaste ouders die helpt met het bedenken en invullen van activiteiten voor alle 
kinderen.
- Betrokkenheid bij schoolontwikkelingen en schoolbeleid: ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor 
onze Medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders meedenken en meebeslissen over 
schoolbeleid.

Daarnaast zijn ouders altijd welkom om een kijkje te nemen in de school. We nodigen ouders met 
regelmaat uit om bij schoolactiviteiten aanwezig te zijn. Er worden ook specifieke koffieochtenden voor 
ouders georganiseerd om ouders inzicht te geven in belangrijke schoolthema's.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00

Daarvan bekostigen we:

• Overige activiteiten als Pasen, Carnaval, Kinderboekenweek, etc.

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Voor kamp groep 8 betalen ouders een aparte bijdrage die jaarlijks wordt bijgesteld.

De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage waarvan de school hoopt dat ouders deze voldoen. 
Zonder vrijwillige ouderbijdrage is het niet mogelijk voor de school om leuke activiteiten voor kinderen 
te bekostigen. Het is mogelijk om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen met de zogenaamde U-pas; 
een pas die door de Gemeente Utrecht wordt uitgegeven aan ouders die onder een bepaalde 
inkomensgrens zitten. Het is tevens mogelijk om de vrijwillige ouderbijdrage in termijnen te voldoen.

Kinderen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, worden in geen geval uitgesloten van 
activiteiten. Wel kan het zijn dat er minder activiteiten georganiseerd worden vanwege het feit dat er te 
weinig vrijwillige ouderbijdrage binnenkomt. Of het is dat activiteiten minder uitbundig gevierd kunnen 
worden.

De trend die op de JazzSingel al enkele jaren te zien is, is dat zo'n 85-90% van de ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage volledig of deels voldoet. 

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.

De Activiteitencommissie (AC) wordt ingezet bij het bedenken en organiseren van activiteiten voor 
kinderen van school. De AC schakelt vervolgens hulpouders in voor hulp tijdens de activiteit.

De Medezeggenschapsraad vergadert zo'n 6 á 7 keer per jaar om specifiek schoolbeleid centraal te 
stellen / te bespreken en om instemmingsrecht te hebben op specifieke onderwerpen.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen kinderen ziekmelden door 's morgens tussen 8.00 en 8.15 uur te bellen naar het 
schoolnummer. Tevens kunnen ouders een mail met de afmelding sturen naar de leerkracht en de 
directeur.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof aanvragen middels het verlofformulier. Dit formulier is af te halen op school bij de 
directie.

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.

Per 1 oktober 2021 kunnen ouders van 3-jarige kinderen zich aanmelden voor de basisschool bij het 
Gemeente Loket. Rechtstreeks aanmelden bij de basisschool is dan niet meer mogelijk. Ouders worden 
hierover geïnformeerd via de Gemeente Utrecht.

Voor de aanmelding van zij-instroom (kinderen die op een andere school zitten maar willen 
overstappen) hanteren we duidelijke stappen:

1. Check of er fysiek plek is.
2. Kennismaking met ouders.
3. Informatie opvragen bij de school van herkomst
4. Intern overleg m.b.t. plaatsing: centraal staat de vraag of we het kind de zorg kunnen bieden die het 
nodig heeft binnen de groep.
5. Intern besluit wordt gedeeld met ouders.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

De school analyseert systematisch de opbrengsten en legt bijbehorende acties vast in een blokplan per 
vakgebied. Een blokplan is in principe een plan voor 8 weken. In dit plan staat de aanleiding beschreven, 
worden specifieke acties beschreven en wordt uiteindelijk de evaluatie beschreven. Na 8 weken vindt er 
een evaluatie van het plan plaats. Het kan dan zijn dat het plan verder voortgezet wordt, of dat het plan 
afgesloten wordt omdat het gewenste resultaat behaald is. In dat geval kan het zijn dat er een nieuw 
blokplan wordt opgesteld voor een ander vakgebied. 

De intern begeleider (IB-er) coördineert en volgt de leerlingen die extra zorg of uitdaging nodig hebben. 
Daarnaast is de IB-er betrokken bij groepen waar grote uitdagingen liggen. 

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.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 

5 Ontwikkeling en resultaten
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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)

KBS De JazzSingel
100,0%

96,1%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

KBS De JazzSingel
69,4%

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (50,6%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 25,0%

vmbo-k 50,0%

onbekend 25,0%

In schooljaar 2020-2021 hebben we een mooie uitstroom gehad:

1 leerling naar VMBO-K

7 leerlingen naar VMBO-T

6 leerlingen naar HAVO

6 leerlingen naar VWO (waarvan 2 naar gymnasium)

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 
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op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

samen leren

verantwoordelijkheid open staan voor verschillen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Een kind leert als hij goed in zijn vel zit, zich veilig voelt en gewaardeerd wordt. Wij zorgen op school 
voor een rustige en veilige omgeving waarin ieder kind zich op zijn eigen wijze kan ontplooien.  

Wij werken met de Vreedzame School. Onderdelen die bij ons erg belangrijk zijn, zijn open staan voor 
verschillen, verantwoordelijkheid en samen leren. Met regelmaat stromen er leerlingen tussentijds in. 
Dit doet iets met de groepsvorming in de klas. Samen leren, elkaar wegwijs maken in de school, 
verantwoordelijkheid nemen voor een nieuwe leerling of klasgenoot zijn hierbij van groot belang. Veel 
kinderen weten ook wat het is om nieuw in te stromen en kunnen hun eigen ervaring weer gebruiken 
voor een nieuwe klasgenoot. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van de leerkracht om te zorgen 
dat een leerling letterlijk en figuurlijk zijn plek in de klas krijgt. 

Door middel van de systemen KIJK! en ZIEN brengen we het schoolklimaat duurzaam in kaart en 
hebben zicht op het welbevinden van leerlingen door de school heen. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind & Co, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN kind & Co, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. KBS de JazzSingel werkt nauw samen met 
opvangpartner Kind & Co. De samenwerking richt zich zowel op inhoud als op de organisatie.

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  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 
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Schooljaar 2021-2022 is een relatief kort schooljaar met 39 schoolweken. Om die reden zijn er voor dit 
schooljaar maar 2 studiedagen ingepland waarop de kinderen extra vrij zijn. 

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Studiedag 1 24 december 2021 24 december 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Studiedag 2 08 juli 2022 08 juli 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022
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