Wie zijn wij?
School met de Bijbel "De Burcht" is een kleine dorpsschool. De school ligt in Aalst en dit dorp maakt
deel uit van de gemeente Zaltbommel in de Bommelerwaard. Deze streek kenmerkt zich door een
aantal kleine dorpen rondom de stad Zaltbommel.
Ons schoolgebouw
Ons schoolgebouw ligt aan een rustige straat, heeft 1 toegangspoort en ruime parkeergelegenheid. Er
is veel speelruimte en beplanting rondom het gebouw.
In het gebouw zijn 6 lokalen, waarvan er 2 geschikt zijn voor jonge kinderen (groep 1 en 2, 4-6 jaar). De
overige 4 lokalen zijn voor de oudere leerlingen (groep 3 t/m 8, 7-12 jaar). Deze lokalen zijn voorzien
van digitale schoolborden.
De centrale hal is ingericht als computerruimte en kan ook gebruikt worden voor vieringen. Er is een
aparte spreekkamer die onder andere gebruikt wordt voor behandeling, onderzoek en testafname bij
individuele leerlingen. Het gaat dan om de logopedist, schoolarts, jeugdverpleegkundige, diverse
ambulant begeleiders en overige externe deskundigen.
In de school is een aparte ruimte om de lessen handvaardigheid aan te bieden.
Onze leerlingen en de groepen
De school wordt bezocht door zo'n 110-120 leerlingen. Deze leerlingen komen nagenoeg allemaal uit
Aalst en zijn niet van allochtone afkomst. Velen van hen of hun ouders hebben een protestants
christelijke achtergrond, maar dit geldt niet voor alle gezinnen.
De groepen worden zo klein mogelijk gehouden wegens de extra aandacht die dan aan de leerlingen
geboden kan worden. Het bestuur geeft hoge prioriteit aan de kleine groepen en wil dit handhaven
zolang dit financieel haalbaar is.
Ons team
Ons team bestaat uit een meester en een heel aantal juffen. In alle groepen werken maximaal 2
verschillende leerkrachten in een week. Omdat we een kleine school zijn, kennen de leerlingen alle
leerkrachten en andersom.
De directie wordt gevormd door 1 persoon en er is geen locatieleider of adjunct-directeur. De
directeur verzorgt het overgrote deel van de externe contacten en ontplooit nieuwe initiatieven voor
ontwikkelen van beleid of afwegen van de keuzes daarin. De directeur is 4 dagen aanwezig en is dan
volledig ambulant.
Er is een intern begeleider (IB-er) die de verantwoordelijkheid draagt voor de leerlingenzorg en
daarbinnen initiatieven ontplooit en deze vertaalt in uitvoerbare doelen voor de leerkrachten. De IB-er
heeft wekelijks ambulante tijd voor de uitvoering van deze taken en onderhoudt een aantal externe
contacten.
In het team is een leerkracht die de taak heeft van het beheer van het computernetwerk, de ICT-er.
Deze verzorgt daarvoor de contacten, onderzoekt (nieuwe) digitale leermiddelen, lost de gebreken in
het systeem op en bekijkt aanschaf van nieuwe software. Voor deze taak zijn er maandelijks enkele
ambulante dagen om werkzaamheden te doen.

