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1. Algemene gegevens 

1.1. Contactgegevens school 

Naam  O.B.S Meester Vos 

Directeur Frank Balk 

I.B. Hennie Weijers 

Locatiecoördinator  Anthonette van Putten 

Adres  Bongerd 2 

brinnummer 18LZ-01 

telefoon 0347-351111 

e-mail school meestervos@o2a5.nl 

e-mail I.B. hweijers@o2a5.nl 

Website school www.meestervos.nl 
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2. Visie van de school (kort) en type school 

 

Visie: Samen leren en je zelf ontwikkelen. 

 

Onze school is een openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, 

culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs  

gaat uit van verschillen tussen mensen. We doen daar iets mee, door samen met de  

kinderen, die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een  

mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over kinderen met  

een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs:  

kinderen leren er met, van en over elkaar. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de 

samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere  

mensen. 

Daarnaast hechten wij zeer veel waarde aan duidelijkheid en structuur. Wij vinden het heel 

belangrijk dat onze kinderen 

-zich veilig voelen 

-optimaal kunnen ontwikkelen 

-een goed en positief zelfbeeld ontwikkelen 

-vertrouwen opbouwen in zichzelf en in de ander 

-zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten  

-zich bewust worden van hun eigen gedrag 

-onderwijs krijgen dat aansluit bij hun belevingswereld, passend bij hun niveau. 

 

Grootte 

Onze school telt in het schooljaar 2018-2019 ongeveer 130 kinderen. Deze zijn verdeeld over 5 

heterogene groepen en hebben ieder een eigen lokaal, vanaf januari 2019 wordt er gestart met een 

aparte tweede kleutergroep. 

De school heeft een mooie en ruime middenruimte, waar ook de bibliotheek van school en een 

uitleenpunt van de bibliotheek “Lek en Ijssel” een plaats heeft. Op de gangen en in de lokalen staan 

onze computers, waar door alle kinderen gewerkt kan worden, maar vanaf dit schooljaar heeft ieder 

kind vanaf groep 4 de beschikking over een tablet en zijn er extra i-pads, waar ook de kinderen van 

groep 1 t/m 3 op werken. We beschikken over een groot en goed geoutilleerd kleutergymlokaal. De 

groepen 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in de gymnastiekzaal naast de school. 

 

Omgeving  

Hagestein is een dorp aan de Lek in de Vijfheerenlanden, sinds 1986 behorend tot de gemeente 

Vianen, dat sinds 2002 valt onder de Nederlandse provincie Utrecht. Hagestein beschikt over een 

Hervormde kerk en een openbare basisschool.  

Naast Hagestein wordt vanaf 2016 het nieuwe dorp Hoef en Haag gebouwd, waardoor er 

momenteel het hele schooljaar door kinderen instromen in de verschillende groepen.  

Obs Meester Vos zal binnen afzienbare tijd als school verhuizen naar dit nieuwe dorp (zie hieronder). 

 



 

 
5 

 

 

 

 

 

Plaats van de school in het dorp  

OBS meester Vos staat aan de rand van het dorp en midden in de samenleving. We spelen in op 

datgene wat in de maatschappij gebeurt. Wij zijn geen eiland, maar zijn onderdeel van de 

maatschappij. Dat betekent dat wij participeren in de diverse netwerken. Wij werken actief samen 

met andere organisaties (onderwijsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties) met als 

doel leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomstige maatschappelijke rol. Bijvoorbeeld: 

collega-basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, logopedisten, maatschappelijk werk, 

bibliotheek, muziekvereniging, peuterspeelzaal, enz.  Vanaf schooljaar 2015-2016 is de bso gestart 

op onze school, eerst alleen op vrijdagmiddag (van 12.00 u. – 18.00 u.) en inmiddels ook op 

maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 

 

Momenteel presenteren wij ons ook door middel van een flyer in het nieuwe dorp aan de Lek, wat 

er gaat komen: ”Hoef en Haag”, waar onze huidige school naar toe zal gaan verhuizen. Daarom 

wordt onze school vertegenwoordigd door bestuursleden van O2A5 bij overleggen tussen 

projectleider, makelaars en andere betrokkenen. Het nieuwe schoolgebouw zal volgens de huidige 

planning klaar zijn in 2020. Er wordt momenteel hard over nagedacht of dit tijdstip naar voren 

getrokken kan worden, omdat de eerste huizen al in het vorige kalenderjaar opgeleverd zijn. 

Ook zijn er voornemens om dit een Integraal Kind Centrum (IKC) te laten worden: 

In een IKC is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing. 

Dit houdt in dat alle betrokkenen in de praktijk met elkaar samen werken en vervolgens ontstaat de 

behoefte die samenwerking niet langer af te laten hangen van specifieke personen, maar deze te 

borgen en te formaliseren. Een IKC ontstaat vanuit de behoefte een integraal aanbod te creëren 

voor kinderen om zo hun ontwikkeling optimaal te stimuleren. 
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3.0 kengetallen school 

3.1. groepsgrootte 

groepen 2015-2016 

Aantal leerlingen 

2016-2017 

Aantal leerlingen 

maart 2017 

2017-2018 

Aantal leerlingen 

2018-2019 

Aantal leerlingen 

oktober 2018 

2019-2020 

Aantal leerlingen 

Groep 1 9 13 18  (-25) 12 (-20)  

      

Groep 2 15 10 12 23  

      

Groep 3 11 14 9 15  

      

Groep 4 7 14 13 11  

      

Groep 5 14 6 17 16  

      

Groep 6 9 15 8 20  

      

Groep 7 18 10 17 10  

      

Groep 8 19 18 10 18  

      

totaal 102 100 104 125  

* gebaseerd op: teldatum 1 oktober van het schooljaar 

 

3.2 Uitstroom V.O. facultatief 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

speciaal vo      

      

praktijkond.      

      

VMBO-BB      

      

VMBO-K   1     

      

VMBO -T 1 4    

      

VMBO- 2     

LWOO      

      

TL   1   

TL-HAVO   5  5 1   

      

HAVO 4  6   

      



 

 
7 

 

 

 

 

 

 

4.2. protocollen 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

dyslexie x x x x  

      

hoogbegaafd x x x x  

      

dyscalculie x x x x  

      

medisch 
handelen 

x 
(O2A5) 

x 
(O2A5) 

x 
(O2A5) 

x 
(O2A5)  

      

pesten x x x x  

      

schorsen en 
verwijderen 

x 
(O2A5) 

x 
(O2A5) 

x 
(O2A5) 

x 
(O2A5)  

      

 verzuim x (Leerplicht)  x (Leerplicht) x (Leerplicht) x (Leerplicht)  

      

anderszins ICT x 
BHV/ 
Veiligheids- 
plan x 
Burgerschap x 

ICT x 
BHV/ 
Veiligheids- 
plan x 
Burgerschap x 

ICT x 
BHV/ 
Veiligheids- 
plan x 
Burgerschap x 

ICT x 
BHV/ 
Veiligheids- 
plan x 
Burgerschap x  

      

 
Wij werken met kwaliteitskaarten voor de vakgebieden van het basisonderwijs. Deze worden elk 
schooljaar opnieuw besproken en vastgesteld (zie “Cyclus kwaliteitskaarten”). 
 

 

4. Ondersteuning in de school 

4.1. Onder meer specialisten 

IB (aantal uren IB per week) : 0.2 fte 

Specialisten intern:  

 rekenspecialist (Anthonette)  

 gedragsspecialist (Dicky)  

 SEN (IB, Hennie) 

 kinderfysiotherapeute 

 dyslectie begeleiding IWAL 

Specialisten extern: logopediste. 

Anderszins: onderwijsassistentes in groep 1 t/m 4 voor een aantal uren in de week. 
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4.3. Specifiek onderwijsaanbod vanuit onderwijsbehoeften van de leerlingen  (b.v. plusklas) 
 

Een didactisch verantwoord en goed ingevuld adaptief aanbod in de basisvakken voor al onze 
leerlingen. vanaf schooljaar 2017 – 2018 worden de vakken rekenen, spelling, lezen, taal en 
woordenschat op de IPad/ tablet verwerkt door de leerlingen van groep 4 t/m 8. 

 

MAX-klas, binnen het cluster + op vrijdagmiddag is er binnen school een aanbod voor de 
pluskinderen van groep 5 t/m 8. 

 

 

4.4. Factoren Bijzonderheden 

  

gebouw Het gebouw van de school staat naast het Dorpshuis van Hagestein. Het 
gebouw heeft (nog) voldoende beschikbare ruimtes, al groeit het 
leerlingenaantal vanaf 2018 hard door de bouw van het nieuwe dorp Hoef 
en Haag (naast Hagestein). Het huidige gebouw is gedateerd, de binnenkant 
heeft een aantal jaren terug een opknapbeurt gehad.  
Obs Meester Vos krijgt een nieuw schoolgebouw in Hoef en Haag, de 
prognose is 2020/2021 en zal dan als school verdwijnen uit het dorp 
Hagestein. 

leerlingpopulatie 
 
 

 De school was een school in het dorp Hagestein en de      
 populatie bestond uit kinderen van en rond het dorp. De  
 populatie verandert nu door de nieuwe gezinnen in Hoef en  
 Haag, zij komen uit verschillende steden en dorpen in heel  
 Nederland. 
 

teamfactoren  Een gemotiveerd, sterk, hardwerkend en ervaren team. 
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5. Organisatie van de ondersteuning  

5.1. Zie ondersteuningsplan Profi Pendi Bijlage 1 

samenwerkingspartners We werken veel samen met Sociaal Team Vianen, 

afdeling Jeugdzorg, het samenwerkingsverband 

Profi Pendi, Kunstcentraal, de bibliotheek Vianen 

(wij hebben een boekpunt in onze school), 

logopedisten en fysiotherapeuten in Vianen e.o. 

5.2. Zie zorgplan school Bijlage 2 

5.3. Zie het jaarplan van school Bijlage 3 

 

We werken veel samen met Sociaal Team Vianen, afdeling Jeugdzorg, het samenwerkingsverband 

Profi Pendi,  Kunst Centraal, de bibliotheek Vianen (wij hebben een boekpunt in onze school), 

logopedisten en fysiotherapeuten in Vianen e.o.. 
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Kwaliteit van de basisondersteuning datum oordeel 

6.1.A Inspectie November 2016 Voldoende (met een goed voor 

zicht op ontwikkeling) 

6.1.B Audit bestuur O2A5 Januari 2017 voldoende 

 

6.2. basisondersteuning standaarden (gebaseerd op de 

uitgewerkte standaarden van SWV) 

In orde Welk onderdeel is nog een 

speerpunt 

1. Visie en beleid x Bespreekpunt bij concept 

nieuwe school. 

2. De school heeft een effectieve interne 

ondersteuningsstructuur 

x  

3. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is 

fysiek veilig en sociaal. 

x  

4. Het team werkt gericht aan hun 

handelingsbekwaamheid en competentie. 

x  

5. De school werkt constructief samen met ouders. x  

6. De school werkt effectief samen met ketenpartners 

en het speciaal (basis)onderwijs. 

x  
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7. Ambities met betrekking op tot basisondersteuning en extra ondersteuning 

7.1. Welke ambitie? 

In ons jaarplan 2018-2019 willen we wat betreft ondersteuning van zorg aan de slag met: 

1. Visieontwikkeling, normen en waarden van de school; 

2. Zelfstandig werken verder uitwerken tot eigenaarschap; 

3. Verdere invoering en gebruik van Snappet; 

4. Engels vanaf groep 1 t/m groep 8 (scholing leerkrachten). 

 

Hiernaast heeft clusterdirectie Viarik nog een clusterplan opgesteld met als speerpunten: 

- Optimale inzet ICT; 

- Ontwikkelen van 6 schoolteams naar één onderwijsteam Vianen-Zederik. 

- Ouderbetrokkenheid verbeteren. 

- Excellent onderwijs, op alle scholen sluit het onderwijs zo goed mogelijk aan bij de 

onderwijsbehoefte van het kind.  

- Engels leren in groep 1 tot en met 8. 

-  

7.2 Waar is de school trots op? 

 

- Onze pedagogische aanpak, kinderen voelen zich veilig bij ons op school; 

- Onze didactische aanpak: de leerlingen werken steeds meer op hun eigen niveau,   

waardoor ze steeds meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling;  

- Onze “Rots en water”- aanpak voor alle kinderen. 

- Op de sportprestaties van onze kinderen bij toernooien. 

- Onze doelessen 1x in de week, waarin o.a. door leerlingen gekookt, aan drama gedaan en 

gesport wordt, een schoolkrant door de leerlingen wordt samengesteld en mooie 

handwerk- / timmerwerken worden gemaakt. 

- Onze goede samenwerking met directie, medezeggenschapsraad en ouderraad. 

  

8. Aanvullingen/ vragen/ opmerkingen. 

 

 


