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Beste ouder(s), verzorger(s), 

In deze schoolgids willen wij u een beeld geven van onze school. U geeft een deel van de opvoeding 
gedurende een aantal jaren over aan het team van De Triangel. Het is daarom belangrijk om te weten 
vanuit welke visie wordt gewerkt, hoe er wordt gewerkt, hoe de ontwikkeling van de kinderen wordt 
gevolgd en hoe wij de samenwerking met u vormgeven. In deze schoolgids vindt u informatie over alle 
belangrijke zaken bij De Triangel. Ook verwijzen wij u graag naar onze website, www.obsdetriangel.nl, 
waar u de informatie altijd actueel terug kunt vinden.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties laat het ons weten. Dat kan telefonisch, per mail of 
persoonlijk op school. De deur staat voor u open. 

Marie-Jose Tinebra

Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool Triangel
Terpstraat 42
1771AD Wieringerwerf

 0227601954
 http://www.obsdetriangel.nl
 directie@obsdetriangel.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marie-José Tinebra directie@obsdetriangel.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

101

2020-2021

Momenteel zitten er 105 leerlingen bij ons op school. Na een lichte daling is onze school weer aan het 
groeien. De kleinschaligheid, het onderwijs en het profiel van onze school hebben gezorgd voor een 
groei van het aantal leerlingen.

Schoolbestuur

Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 3.256
 http://www.stichtingsurplus.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

kunst en cultuur

grote ouderbetrokkenheidsamenwerken en zelfstandigheid

normen en waarden toekomstgericht onderwijs

Missie en visie

Wij hebben als school, naast persoonlijke aandacht, kunst en cultuur hoog in het vaandel. Als een 
leerling aan het eind van groep 8 de Triangel verlaat, heeft hij of zij op zijn of haar maximale niveau 
leren rekenen, lezen en schrijven en is hij of zij veelvuldig in aanraking geweest met de wereld van kunst 
en cultuur. Door kennis te maken met verschillende culturen en door zijn of haar eigen cultuur onder de 
loep te nemen hebben onze leerlingen leren kijken en luisteren zonder vooroordeel. Onze leerlingen 
hebben een brede blik en kunnen zaken goed verbinden. Ook hebben zij verschillende ambachtelijke 
vaardigheden ontwikkeld en kennis gemaakt met verschillende kunstdisciplines. Door de vele projecten 
leerden zij initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, en goed samen te werken en samen te spelen 
met kinderen en volwassenen van verschillende leeftijden.

Op de Triangel vinden we onderwijs voor de toekomst van de kinderen ook heel belangrijk. We werken 
aan 21ste eeuwse vaardigheden. Wat hebben de kinderen nu en later nodig in de maatschappij. Hierbij 
is samenwerking een belangrijk deel van ons curriculum. Regelmatig werken we groepsdoorbroken 
samen met alle kinderen aan een thema. Op deze manier werken alle kinderen samen en leren ook alle 
leerkrachten alle kinderen kennen. Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen.Daar 
waar we gebruik kunnen maken van digitale leermiddelen zullen we dit ook zeker doen. ICT is voor ons 
een middel om te komen tot het beste resultaat. Als dit op een andere, net als andere niet-digitale 
middelen. 

Identiteit

Op de Triangel vinden we onderwijs voor de toekomst van de kinderen heel belangrijk. We werken aan 
21ste eeuwse vaardigheden. Wat hebben de kinderen nu en later nodig in de maatschappij. Hierbij is 
samenwerking een belangrijk deel van ons curriculum. Regelmatig werken we groepsdoorbroken 
samen met alle kinderen aan een thema. Op deze manier werken alle kinderen samen en leren ook alle 
leerkrachten alle kinderen kennen. Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen. Daar 
waar we gebruik kunnen maken van digitale leermiddelen zullen we dit ook zeker doen. ICT is voor ons 
een middel om te komen tot het beste resultaat. We vinden de sociaal emotionele ontwikkeling heel 
belangrijke en hechten ook veel waarde aan normen en waarden. Hier hebben we als team 1 lijn in, 
zodat het voor iedereen helder is. Naast de vakgebieden als taal en rekenen besteden we ook veel 
aandacht aan kunst en cultuur. 
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Dit schooljaar wordt er gestart met een nieuwe, moderne methode voor Wereld Oriëntatie. Hierbij 
komen vele nieuwe aspecten van de wereld om ons heen, aan bod. Naast aardrijkskunde, topografie, 
geschiedenis en natuur, krijgen de leerlingen les over: wetenschap, burgerschap, digitale geletterdheid 
en programmeren. 

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

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
7 u 30 min 7 u 30 min

bewegingsonderwijs
5 u 30 min 5 u 30 min

werken met 
ontwikkelingsmateriaal 5 u 30 min 5 u 30 min

aanvankelijk lezen en 
rekenen 4 u 30 min 4 u 30 min

creatieve vorming
2 uur 2 uur 

In de kleutergroep wordt er thematisch gewerkt. Denk hierbij aan: het restaurant, de boerderij, het 
ziekenhuis, kleding, wonen. Het zijn onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. 
Thema’s zijn uitermate geschikt om de link te leggen met de samenleving. Vanuit deze thema’s worden 
activiteiten aangeboden, zoals reken-, taal-, spel-, constructieve-, creatieve-, muzikale- en 
bewegingsactiviteiten. Iedere 4 tot 6 weken staat een ander thema centraal.

De tijden die hierboven zijn vermeld zijn een indicatie. Elke dag bekijkt de leerkracht van groep 1/2, 
door goed naar de leerlingen te kijken, wat er nodig is.

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Op de Triangel wordt gezocht naar de samenhang tussen de verschillende vakken. Hierdoor ontstaat 
overlap tussen de lesstof. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens de lessen wereldoriëntatie ook aandacht 
besteed aan begrijpend lezen en woordenschat.

Een uitgebreid overzicht over hoe wij werken op de Triangel, vindt u in de bijlage hieronder. 

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

Lezen
5 uur 3 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
7 u 15 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min

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

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

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

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

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

begrijpend lezen
1 u 15 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

sociale vorming en 
levensbeschouwing 45 min 45 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

schrijven
2 u 30 min 2 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• flexibel in te zetten chromebooks
• een ruimte voor kunst en cultuur educatie
• middelen voor 21ste eeuwse vaardigheden (Beebot, Lego Mindstorms, lichttafel, etc.)

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Het team van de Triangel is een team met leerkrachten en onderwijsassistentes van alle leeftijden. De 
afgelopen jaren zijn er steeds meer "jonge" leerkrachten bij gekomen. Een leerkracht zal het komende 
jaar met pensioen gaan. Door de verschillende leeftijden in ons team, wordt ervaring zeer goed 
gecombineerd met vernieuwing. Alle leerkrachten willen het onderwijs bij ons op school geschikt 
maken voor de toekomst. Zo wordt er tevens gewerkt met moderne ICT middelen en worden deze 
middelen ingezet voor het leren van de leerlingen.

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met kinderopvang Hollands Kroon en peuterschool Klein Duimpje.

In ons schoolgebouw is de naschoolse opvang van Kinderopvang Hollandskroon deels gevestigd. De 
kinderen van 4 tot en met 6 jaar spelen na school in het BSO lokaal en op ons mooie schoolplein. 

De oudere kinderen gaan na school mee met de Sport-BSO naar de lokatie op de Schipperskade. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Elk jaar worden de plannen van het lopende schooljaar geëvalueerd, zie jaarverslag 2020-2021. Aan de 
hand van die evaluatie en trendanalyses worden de ontwikkelpunten voor het volgende schooljaar 
opgesteld. 

1.Een taalrijke leeromgeving Hiervoor gaan wij ook diverse teamscholingen volgen, onder meer:-hoe 
richt je deze taalleeromgeving in, -hoe geef je effectief les aan meertaligen-hoe integreer je begrijpend 
lezen in andere zaakvakken.

2. Faqta Een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie (die wij nu al aan het uitproberen zijn.) Er bestond 
al langer de wens om de vakken geschiedenis, biologie en aardrijkskunde niet meer gescheiden te 
geven maar door middel van thematisch onderwijs. Ook techniek, programmeren, Kunst en 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

Afwezigheid van leerkrachten wordt in de eerste plaats opgevangen door (vaste) leerkrachten van de 
Triangel die dan extra werken. Een andere optie is dat de afwezigheid wordt ingevuld door een 
leerkracht uit de vervangingspool van Stichting Surplus.

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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Burgerschap komen in deze methode aan bod.

3.Rots en water Leerkrachten met een Rots en Water diploma  gaan dit inzetten in de groepen. Rots en 
Water is een combinatie van sociale vaardigheidstraining, sport en bewegingsonderwijs. Het kan 
beschouwd worden als een weerbaarheidsprogramma.

4.Active Floor. Bewegend leren door o.a. de aanschaf van een Active Floor. De Active Floor is een 
beamerconcept waarbij verschillende spellen geprojecteerd worden op de vloer. Er zijn allerlei spellen 
waarin het bewegen en spelplezier het doel zijn. Daarnaast zijn er ook spellen waarin een beroep wordt 
gedaan op de cognitieve vaardigheden.

5.De Campus. Het voorlopig ontwerp van Kindcentrum de Terp is klaar. Wij gaan nu verder met het 
definitieve ontwerp waarbij de inrichting ook verder wordt bepaald. Daarnaast is er zeer regelmatig 
overleg tussen de teams van de verschillende scholen over alle inhoudelijke onderwerpen die aan bod 
moeten komen. De directies hebben een wekelijks overleg.

Dit staat beschreven in het schooljaarplan 2021-2022 in Schoolmonitor. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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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.

De school biedt onderwijs voor elke leerling, van elke richting. We trachten in ons onderwijs rekening te 
houden met verschillen in aanleg, tempo, persoonlijkheid, concentratie en belangstelling. Al deze 
aspecten nemen wij mee in de manier waarop wij leerlingen begeleiden. De aanpak die voor de een 
werkt hoeft niet voor de ander te werken. De school zal, indien nodig, met ouders overleggen welke 
aanpak het beste werkt voor het kind. De school heeft daarbij de opdracht om dit zo goed mogelijk te 
doen. Echter zijn de mogelijkheden van de school ook aan grenzen gebonden. Dit wordt besproken met 
ouders. We kijken ten alle tijde of wij de juiste school zijn voor het desbetreffende kind.

Voor de uitgebreide informatie over de ondersteuning op Obs de Triangel verwijzen wij u naar de POS 
op de site van het Samenwerkingsverband.

Gediplomeerde specialisten op school
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Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 12

Gedragsspecialist 10

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 12

Rekenspecialist 6

Specialist hoogbegaafdheid 2

Cultuurcoördinator 12

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De school heeft geen programma tegen pesten, maar de school hanteert duidelijke gedragsregels en 
gebruikt onderdelen uit programma's zoals Rots en Water in het lesrooster. Het team is actief bezig om 
pesten tegen te gaan. De manier van aanpak kunt u nalezen in het pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid

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

Binnen de school wordt sociale en fysieke veiligheid gemonitord m.b.v. Scol. Dit is een 
leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 vullen de 
leerkrachtvragenlijst twee keer per jaar in. Daarnaast vullen leerlingen van groep 6 t/m 8 een 
leerlingvragenlijst in. Deze informatie wordt geanalyseerd. Waar nodig worden er vervolgacties 
ingezet, vaak in samenwerking met ouders. 

Eenmaal per twee jaar wordt de KMPO (kwaliteitsmeter primair onderwijs) afgenomen, bij ouders, 
leerlingen vanaf groep 3 en leerkrachten, waar de veiligheidsbeleving een onderdeel van is.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator M. Moors m.moors@stichtingsurplus.nl

vertrouwenspersoon Sneekes e.sneekes@stichtingsurplus.nl

vertrouwenspersoon Moors m.moors@stichtingsurplus.nl
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

De klachtenregeling ligt op school ter inzake.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Mondelinge informatievoorziening

Informatieavond aan het begin van het schooljaar. In de eerste drie groepen zijn er vaak dagelijkse 
contacten bij het halen en brengen van de kinderen. In de andere groepen kan ook voor of na schooltijd 
een korte mededeling worden gedaan of een afspraak worden gemaakt voor een gesprek. Met de 
directie kunt u altijd een afspraak maken om bepaalde zaken of problemen van / met uw kind te 
bespreken. We proberen samen tot een goede oplossing te komen. Telefonisch contact met de 
leerkracht is voor en na schooltijd mogelijk. Minimaal twee keer per jaar worden de ontwikkelingen van 
uw kind tijdens 15-minuten gesprekken besproken. 

Schriftelijke informatievoorziening 

Onze website en 'Kwieb' gebruiken wij om u schriftelijk van informatie te voorzien. Daarnaast plaatsen 
we ook berichten op Facebook.

Ouderbetrokkenheid gaat verder dan ouderhulp bij activiteiten. Binnen onze school kunnen ouders 
actief meedenken over het onderwijs middels de medezeggenschapsraad. De inbreng van de ouders 
wordt, indien van toepassing, meegenomen in ons beleid.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• 2,50 is opgenomen voor Kunst- en Cultuuractiviteiten

• activiteiten die ten goede komen aan onze leerlingen (verschilt per jaar)

• Kerst

• Sinterklaas

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

De overige kosten bedragen:

• 5 euro voor leerlingen uit groep 3, voor een speciale pen
• 32,50 euro voor schoolreis groep 1 t/m 6
• 75,00 euro voor kamp groep 7 en 8

De vrijwillige ouderbijdrage stelt de school in staat om activiteiten met de leerlingen te ondernemen 
die anders niet bekostigd kunnen worden. Mochten ouders niet in staat zijn om de bijdrage te betalen 
kunnen zij terecht bij de gemeente op de website: www.meedoen.hollandskroon.nl voor financiële 
ondersteuning. Wanneer het financieel niet mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen, worden de 
kinderen niet onthouden van de schoolse activiteiten. 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouders ondersteunen de school bij activiteiten zoals creatieve vakken, EHBO, lezen, omgang social 
media, schoolreisjes, luizencontrole, avondvierdaagse, oud papier rooster.

De school beschikt over een grote groep zeer betrokken ouders die bereid zijn om de leerkrachten daar 
waar nodig te ondersteunen. De school staat open voor inbreng en gaat graag met ouders in gesprek 
over hun bevindingen over de school.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind ziek is, horen wij dit bij voorkeur via Fiep (graag ook beter melden), anders 
telefonisch van u voor 8.30 uur. Indien uw kind niet op school is en niet afgemeld, dan bellen wij u voor 
9.30 uur. Gelieve afspraken voor tandarts, ed. te plannen buiten schooltijd.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: Verlof kan alleen worden aangevraagd via het 
formulier aanvraag verlof. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie. Verder kunt u op de website ook 
nalezen onder welke voorwaarden er verlof verleend kan worden. Deze informatie is afkomstig van het 
bureau leerplicht.

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.

4.4 Privacybeleid
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Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 
privacybeleid van Stichting Surplus, het schoolbestuur van onze school. Het privacybeleid van Stichting 
Surplus is te vinden op https://www.stichtingsurplus.nl/Organisatie/Documenten/Privacy . 

Het privacybeleid is nader uitgewerkt in een privacyverklaring, die u op dezelfde pagina kunt vinden. 

Persoonsgegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van 
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de 
organisatie die daarbij hoort. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, zoals bij inschrijving op 
onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over 
onze leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk 
aan dyslexie of ADHD). 

Digitaal administratiesysteem 

Voor het opslaan van leerling gegevens gebruiken wij het digitaal administratiesysteem Esis. Ook de 
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in dit systeem. Esis is beveiligd en toegang tot die 
gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. We delen (een beperkt aantal) 
persoonsgegevens met schoolbestuur Stichting Surplus in het kader van de gemeenschappelijke 
administratie. 

Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Een beperkte set met persoonsgegevens 
is nodig om een leerling te kunnen identificeren als deze bijvoorbeeld inlogt op digitaal lesmateriaal of 
een digitale toets maakt. Wij hebben met de leveranciers van onze digitale leermiddelen duidelijke 
afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en vastgelegd in een overeenkomst. De 
leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor hebben gegeven, 
zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Ook met Stichting Basispoort 
heeft de school een overeenkomst gesloten. Basispoort is een samenwerkingsverband tussen vier grote 
educatieve uitgeverijen en vier schoolleveranciers. Basispoort biedt een zogeheten Single Sign On voor 
de software van de aangesloten partners en is daarmee een belangrijke verwerker van 
persoonsgegevens. Via Basispoort worden echter geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of 
uitgewisseld. 

Rechten ouders en leerlingen inzake privacy

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 
relevant zijn voor de school, mag u als ouder vragen om specifieke gegevens te verwijderen. Wilt u 
gegevens wijzigen of laten verwijderen of heeft u hierover een vraag, neem dan contact op met de 
directeur van de school van uw kind. In de privacyverklaring van Stichting Surplus op 
https://www.stichtingsurplus.nl/Organisatie/Documenten/Privacy kunt u precies lezen wat voor onze 
school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en 
leerlingen. 

Foto’s en video 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school 
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of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die 
toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook als u 
toestemming heeft gegeven, blijven wij zorgvuldig met beeldmateriaal van leerlingen omgaan en 
wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te publiceren. Heeft u een vraag over het 
gebruik van foto’s en video, neem dan contact op met de directeur van de school van uw kind. Privacy is 
een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy wordt gerespecteerd. We 
verwachten ook van de ouders die kinderen op onze school hebben en die meehelpen bij 
schoolactiviteiten dat ze zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Onze leerlingen maken 
we bewust van het belang van gegevensbescherming en privacy en we leren ze om hiermee verstandig 
om te gaan.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussentijdse resultaten worden gebruikt om te kijken hoe de school zich verhoudt tot de landelijke 
scores. Het gaat hierbij om de landelijke Cito toetsen. De resultaten kunnen aanleiding geven tot een 
(tussentijdse) aanpassing in het onderwijs. Dit volgt dan na bespreking van de resultaten door de 
leerkrachten, IB-er en directie

5.2 Resultaten eindtoets

In het schooljaar 2017-2018 heeft het school het onderwijs voor groep 8 geïntensiveerd, waardoor de 
leerlingen meer op maat begeleiding hebben gekregen. De leerlingen scoorden ruim boven het 
gemiddelde. De leerlingen van onze school scoren allemaal op het niveau dat van hen verwacht mag 
worden. De meeste van onze oud leerlingen stromen uit van het voortgezet onderwijs op het niveau 

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

5 Ontwikkeling en resultaten
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waarop ze, op ons advies, in de brugklas begonnen zijn. 

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 13,3%

vmbo-b / vmbo-k 20,0%

vmbo-k 13,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 13,3%

vmbo-(g)t 6,7%

havo 20,0%

vwo 13,3%

De school zorgt elk jaar voor een zorgvuldige afweging bij het schooladvies. Daarin wordt 
meegenomen; de uitslag van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test), eventueel de NIO 
(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), het LVS CITO (leerlingvolgsysteem van alle jaren 
onderwijs van een leerling) en de observaties van de leerkrachten in de groep. Hierbij wordt gekeken 
naar taakaanpak, doorzettingsvermogen, omgaan met falen, werkhouding en motivatie.
Al deze factoren maken dat wij een gedegen advies kunnen geven voor het vervolgonderwijs. De 
leerlingen van onze school stromen het voortgezet onderwijs meestal uit op het niveau van ons advies.
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5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

zelfredzaamheid

veiligheidbetrokkenheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op De Triangel hechten wij veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. Wij zijn van mening dat 
leerlingen het best functioneren en het meest leren als zij zich veilig en geborgen voelen. Binnen ons 
onderwijs is er aandacht voor het opbouwen van zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar en in 
volwassenen. Leerlingen moeten leren omgaan met hun eigen emoties, maar ook die van de ander. 
Wederzijds respect is hierbij het aller belangrijkst. 

Binnen de school zijn er een aantal vaardigheden afgesproken waarvan wij vinden dat leerlingen dit 
nodig hebben in hun verdere leven. Dit zijn o.a. leren samenwerken, vertrouwen op eigen 
mogelijkheden en fouten durven en mogen maken, verantwoordelijk zijn voor eigen handelen.

De manier waarop wij dit vormgeven binnen onze school is door een duidelijke, eenduidige aanpak van 
alle leerkrachten. De leerkrachten geven duidelijk de grenzen aan waarbinnen de leerlingen zich 
kunnen begeven. In het schooljaar 2020-2021 gaan we met het team nogmaals naar onze aanpak 
bekijken om er voor te zorgen dat we allemaal op een lijn blijven zitten. Ook gaan we de afgesproken 
regels duidelijk zichtbaar maken in de school. 

In ons programma komen elk jaar meerdere momenten terug waarop de leerlingen groepsdoorbroken 
met elkaar werken. De vaardigheden samenwerken, zorgen voor elkaar en respect zijn hierbij erg 
belangrijk.

in de programmering in de groepen is er aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling, burgerschap 
en omgaan met elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

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 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

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

Studiedagen:

donderdag 7 oktober

vrijdag 18 februari

maandag 28 februari

vrijdag 11 maart

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Tweede Paasdag 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren 06 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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maandag 21 maart

vrijdag 24 juni

maandag 27 juni

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

directie dinsdag en donderdag in overleg

leerkrachten alle dagen na 14.00 uur

intern begeleider dinsdag in overleg

Bij de directeur en de intern begeleider kunt u altijd kijken of er een mogelijkheid is voor gesprek en 
anders een afspraak maken via mail of telefonisch.

Leerkrachten bereiden voor schooltijd hun lesdag voor. Graag dan een afspraak maken voor later op de 
dag (na 14.00 uur )
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