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Voorwoord 

 
Beste ouders, verzorgers, 

Voor u ligt de schoolgids van bs. Beisterveld in Bergeijk voor het schooljaar 2016-2017. 

Deze gids is bedoeld voor alle ouders, verzorgers van kinderen die onze school bezoeken 

en voor ouders, verzorgers die een serieuze overweging maken om hun kind bij ons op 

school te plaatsen. De gids wordt ieder jaar beschikbaar gesteld via de website of op 

verzoek op papier.  

Deze schoolgids geeft informatie over waar we voor staan, op welke manier we leerlingen 

willen laten leren, op welke manier we ons onderwijs en de zorg voor de leerlingen 

georganiseerd hebben. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten, welke afspraken er 

liggen en wat wij van u mogen verwachten. 

De medezeggenschapsraad heeft de schoolgids vastgesteld in haar vergadering van 11 
juli 2016.  

Belangrijke gegevens m.b.t. het lopende schooljaar vindt u in hoofdstuk 9, de gekleurde 

bladzijdes. Tevens kunt U hier de namen van teamleden, leden van de oudervereniging 

en medezeggenschapsraad vinden. Daarnaast zijn de vakanties, studiedagen en zaken 

m.b.t.de organisatie, ontwikkelingen en opbrengsten van de school hier beschreven. 

Naast deze schoolgids hebben we een schoolplan. Daarin staat de inrichting van ons 

onderwijs, de geplande schoolontwikkeling voor de periode 2015-2019, nader 
omschreven. Dit plan ligt ter inzage op school.  

Deze gids is met de nodige zorg samengesteld. Heeft u wensen, suggesties ter 

verbetering, opmerkingen e.d. of wilt u inhoudelijk met ons in contact treden, dan kunt u 

contact met ons opnemen.  

Met vriendelijke groet, 
Namens het team van bs. Beisterveld,  

Nicol van Tongeren     NvanTongeren@skozok.nl 

a.i. directeur bs. Beisterveld en St. Bernardus 
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1. De school 

 

1.1 Basisgegevens van de school 
Naam:   Beisterveld 

Adres:   Hegmulder 6 

Postcode:  5571 RK 

Plaats:   Bergeijk 

Telefoon:  0497-555006 

E-mail:  infobeisterveld@skozok.nl 

Website:  www.bsbeisterveld.nl 

 

1.2 De school en haar historie 
Bs. Beisterveld is in 1969 gestart als nieuwe lagere school. Aanvankelijk was de school 

gevestigd in houten noodlokalen van de voormalige ULOschool aan de Nieuwstraat.  

Het destijds nieuwe schoolgebouw (laagbouw) is eind 1974 in gebruik genomen. De 

school ligt in een landelijke omgeving op de grens van de wijk  “De Beistervelden” en het 

buurtschap de Hooge Berkt.  

In het schooljaar 2005/2006 heeft er een ingrijpende 1e fase verbouwing plaats 

gevonden waardoor het gebouw voldoet aan de kwaliteitseisen van vandaag. In 2011 

heeft de tweede fase van de verbouwing plaatsgevonden zodat ook de kleuterlokalen en 

de toiletten opgeknapt zijn.  

    

De school is voorzien van vele functioneel te gebruiken ruimtes. In de aula worden 

allerlei gemeenschappelijk activiteiten uitgevoerd zoals vieringen, ouderbijeenkomsten, 

muziek- en toneelvoorstellingen, en de tussenschoolse opvang. Deze ruimte is verder 

beschikbaar als werkplek voor individuele leerlingen b.v. om aan de computer te werken, 

maar ook voor allerlei groepen leerlingen in wisselende samenstelling om samen te 

werken en leren. 

 

Wij zijn een Rooms Katholieke school. Wij vallen daardoor onder het bijzonder onderwijs. 

Door voor onze school te kiezen onderschrijft u dat u onze levensvisie respecteert en 

waardeert. Wij staan open voor anders denkenden.  

 

1.3 Schoolbestuur 
Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen Op Zichtbare Onderwijs 

Kwaliteit).  

Adres: Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS, Veldhoven, Tel. 040-2531201.  

Dit centraal schoolbestuur overkoepelt 30 scholen in de Kempen.  

De dagelijkse gang van zaken wordt beheerd door een college van bestuur bestaande uit 

Mevr. I. Sluiter en Dhr. C. Segers. Zij worden ondersteund door een staf.  

De missie en visie van SKOzoK zijn: 

De missie: 

Het is onze missie om onze leerlingen eigentijds onderwijs te bieden in een uitdagende 

leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal ontwikkelen. 

De visie: 

Wij hanteren daarbij de volgende visie: 

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en 

interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met 

medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend 

onderwijsarrangement, zo dicht mogelijk bij huis. 

mailto:infostbernardus@skozok.nl
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 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 

professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 

verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken. 

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 

ketenpartners en gemeenten. 

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare 

middelen zo goed mogelijk benutten. 

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school. 

De missie en visie vertegenwoordigen ons ideaal. In het Koersplan geven we aan welke 

route we lopen om dit ideaal te bereiken. In het Kompas geven we per focuspunt aan 

welke stappen we in dat schooljaar gaan zetten. 
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2. De missie en visie van de school 

 

2.1 De missie van de school: Waar staan we voor?  
Bs. Beisterveld is een Bergeijkse basisschool in de wijk ‘De Beistervelden’. De meeste 

leerlingen die onze school bezoeken wonen in deze wijk, maar ook ouders van daarbuiten 

kiezen voor onze school. Op basisschool Beisterveld zitten om en nabij 220 leerlingen, 

verdeeld over 8 groepen.       

 

Wij streven naar een veilige omgeving voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Een 

passende plek, waar we graag zijn. Het team bestaat uit leerkrachten met een actieve en 

positieve houding die respectvol met elkaar omgaan. Als team begeleiden wij onze 

leerlingen in hun ontwikkeling van talenten en vaardigheden die zij nodig hebben in hun 

toekomst. Wij stellen hoge doelen aan de leerlingen, onszelf en het leerstofaanbod. Wij 

zorgen dat de voorwaarden om tot ontwikkeling te komen optimaal zijn. Wij werken 

samen met externe partners; Buitenschoolse Opvang, de Bibliotheek op school, 

sportverenigingen, enzovoorts.   

 

Het team, bij wie normen en waarden hoog in het vaandel staan, werkt nauw samen met 

de leerlingen en ouders. Binnen het team ondersteunen we elkaar door het voeren van 

een professionele dialoog. Daarin delen we onze zorg en verantwoordelijkheden voor de 

school met elkaar.     

Naast het “leren” op school besteden we ook veel aandacht aan de sociaal- emotionele 

ontwikkeling, zelfstandigheid en het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid en 

eigenaarschap van de leerlingen. We houden zoveel mogelijk rekening met hun 

verschillen en passen het onderwijs hierop aan.   

 

Ouders kiezen voor onze school omdat ze willen werken in 

partnerschap. We gaan een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

aan als het gaat om de ontwikkeling van het kind.    

Dit betekent voor ouders en leerkrachten: openheid, eerlijkheid 

en de bereidheid om te investeren in samenwerking en 

relatie.       

Iedereen op Beisterveld heeft recht op ontwikkeling van talenten 

en vaardigheden voor nu en in de toekomst.  

 

     “Hier start een zonnige toekomst.”  

  

  

  

  

2.2 De visie van de school: Waar gaan we voor?  
Bs. Beisterveld is een basisschool, met in school de bibliotheek, voor- en naschoolse 

opvang en een gymzaal in de buurt. Daarnaast werken we steeds meer samen met 

diverse pedagogische partners.     

 

De leerlingenpopulatie is stabiel, ligt rond de 220 leerlingen en is verdeeld over 8 

groepen. De leerlingenpopulatie wordt meer en meer divers, waarbij we het van belang 

vinden dat onze leerlingen steeds beter kunnen inschatten wat gewenst gedrag is en 

inzicht en respect hebben voor andere culturen. Belangrijke normen en waarden voor ons 

zijn: rust, respect, samenwerking, aandacht voor elkaar en veiligheid.   

 

Op onze school weten leerlingen van zichzelf op welke manier ze het beste leren en 

proberen zo zelfstandig mogelijk doelstellingen te behalen. Eigenaarschap en motivatie 

bij het leerproces zijn hierbij voor ons van groot belang.     

Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren ze 



 8 

zichzelf en anderen steeds beter kennen. Leerlingen en leerkrachten kennen hun eigen 

kwaliteiten en zetten deze op de juiste wijze in.    

Onze leerlingen reflecteren op hun eigen handelen, mogen kritisch en creatief denken en 

communiceren veel met anderen. Daarnaast kunnen de leerlingen goed omgaan met 

ICT-middelen. Zij leren wat de kansen en gevaren van ICT kunnen zijn.   

 

Wij willen dit bereiken door:     

- het stimuleren en geven van eigen verantwoordelijkheid aan leerlingen, waarbij 

rekening gehouden wordt met leeftijd en mogelijkheden van de leerling.    

- het uitbouwen van opbrengstgericht werken/ opbrengstgericht lesgeven.    

- samenwerking en goede communicatie met ouders en andere partners in de 

omgeving.    

- mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van ICT.    

- het bieden van Passend Onderwijs, ook voor “bovenpresteerders”. 
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3. Waarom Bs. Beisterveld 

 

3.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg 
Binnen ons onderwijs werken we handelingsgericht (HGW). Door op deze manier te 

werken, beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze 

leerlingen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende 

leerlingbegeleiding concreet, zodat het team effectief kan omgaan met verschillen tussen 

leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven 

uitgangspunten toepassen. 

 De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om 

onderwijsdoelen te behalen? 

 Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar 

om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze 

groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. 

 De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert 

daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen. 

 Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de 

groep en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen 

van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren. 

 We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders 

interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te 

realiseren. 

 Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen 

voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle 

kinderen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. 

 De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen 

duidelijk hoe de school wil werken en waarom. 

 

3.2 Onderwijsaanbod 
We bieden voor 4-12 jarigen een doorgaande ontwikkelingslijn aan. Op school hebben we 

2 kleutergroepen 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.  

De leerkracht(en) is (zijn) verantwoordelijk voor een vaste groep leerlingen. Het aanbod 

in de groep wordt door de leerkracht(en) vormgegeven. Elke groep werkt vanuit 

groepsplannen. In de groepsplannen zijn doelen voor een bepaalde periode uitgewerkt.  

3.2.1 Groep 1/2 

In de groepen 1/2 werken we vanuit thema's, zo gevarieerd mogelijk. 

 

We gebruiken het registratiesysteem KIJK en werken gedurende het jaar aan de 

doelstellingen die hierin geformuleerd staan. Het basisprogramma wordt vastgelegd in 

groepsplannen, waarin ook doelstellingen opgenomen zijn voor leerlingen die meer 

begeleiding, herhaling of juist meer uitdaging nodig hebben. 

 

In de kring, tijdens werklessen en (buiten)spel/ bewegingslessen, worden thematische 

activiteiten aangeboden die gericht zijn op het behalen van de doelstellingen. We werken 

hierbij over het algemeen groepsdoorbrekend (leerlingen van groep 1 en 2 door elkaar), 

zodat we aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.   

 

3.2.2 Groep 3 t/m 8 

De groepen 3 tot en met 8 zijn gegroepeerd vanuit het leerstofjaarklassensysteem 

(leerlingen zitten op geboorte jaar bij elkaar). 
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Dit schooljaar gaan we op verschillende momenten groepsdoorbrekend werken. Hierdoor 

kunnen leerlingen gebruik maken van elkaars kwaliteiten en is het mogelijk de leerstof 

beter aan te laten sluiten bij het eigen niveau van de leerling. 

De leerlingen werken allemaal aan een basisprogramma. Wanneer we merken dat ze hier 

moeite mee hebben, krijgen leerlingen extra instructie en herhaling. Als het 

basisprogramma te gemakkelijk is, krijgen ze verrijkingsstof. Dit gebeurt vanuit 

clustergroepjes. De planning van dit leerstofaanbod wordt vastgelegd in groepsplannen. 

Soms zijn er kinderen die een speciaal voor hen aangepast onderwijsaanbod aangeboden 

krijgen. Dit is uiteraard altijd in overleg met ouders. 

 

3.2.3 De doorgaande lijn 

De doorgaande lijn is zichtbaar binnen de volgende ontwikkelingsgebieden: 

 Lezen 

 Taal 

 Spelling  

 Rekenen 

 Motoriek, waaronder lichamelijke opvoeding 

 Wereldoriëntatie  

Om ons onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk te realiseren, hanteren we binnen de 

school verschillende werkvormen: 

 Kring- en groepsgesprekken die naar vorm en inhoud kunnen wisselen 

 Werken in groepssamenstellingen van verschillende grootte, inzet instructietafel 

 Coöperatieve werkvormen 

 Samen werken en samenwerken 

3.2.4 De Bibliotheek op school  

Onze school heeft een Bibliotheek op school: een moderne bieb met een actuele collectie 

boeken voor 0-12 jaar en een eigen leesmediaconsulent van Bibliotheek De Kempen. 

De Bibliotheek op school brengt lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij leerlingen. Van 

de allerkleinsten tot de achtste groepers en van veellezers tot leerlingen met 

leesproblemen: ze vinden allemaal hun boeken in de schoolbibliotheek. De 

leesmediaconsulent is ondersteunend aan het onderwijs. 

3.2.5 Verkeer – Brabants VerkeersveiligheidsLabel 

Onze school onderneemt, naast het reguliere verkeersonderwijs aan onze leerlingen, 

extra verkeersactiviteiten.  

Wij kennen op onze school een actieve verkeerscommissie, waarin ouders participeren. 

Zij organiseren activiteiten met betrekking tot de verkeersveiligheid van onze leerlingen, 

zowel in en om de school en wanneer onze leerlingen deelnemen aan het verkeer. Een 

aantal voorbeelden zijn; 

- verkeerswandeling voor de onderbouw 

- zichtbaarheidsactie aan het begin van de winterperiode 

- fietscontroles voor de bovenbouw 

- remproef voor groep 5 en 7 

- fietsvaardigheid voor de gehele school 

- voorbereiding op het verkeersexamen 

- participatie aan 'dode hoek'-project en bewustwording van de gevaren van het gebruik 

van een mobiele telefoon in het verkeer 

 

Onze school heeft het keurmerk Brabants VerkeersveiligheidsLabel toegekend gekregen, 

kortweg "BVL" genoemd. Door het behouden van dit label draagt onze school een 

steentje bij aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen. 
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3.2.6 Gezonde school 
Gezonde gewoonten aanleren begint thuis in het gezin. Bs. Beisterveld wil de leerlingen 

een gezonde schoolomgeving bieden. Immers, kinderen brengen veel tijd door op school. 

Een gezonde leefstijl zorgt er o.a. voor dat kinderen lekker in hun vel zitten, dat hun 

weerstand op peil blijft en dat kinderen de hele dag door genoeg energie hebben voor 

leren, sport en spel.  

Op school besteden wij aandacht aan voeding en gezondheid tijdens lessen en in de 

praktijk. Het beleid ‘gezonde school’ is op school verkrijgbaar. 
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4. De organisatie van ons onderwijs 

 

4.1 Personele invulling 

4.1.1 Het team 

Op bs. Beisterveld werken leerkrachten, verdeeld over groepen in een fulltime of 

parttime betrekking. Hierdoor is het mogelijk dat meerdere leerkrachten samen de 

groepsverantwoordelijkheid dragen voor een groep. Leerkrachten werken met elkaar 

samen om het onderwijs aan alle leerlingen zo optimaal mogelijk te laten zijn. 

 

4.1.2 De directie  

Bs. Beisterveld en St. Bernardus vormen samen een cluster binnen Skozok. De 

aansturing van dit cluster ligt in handen van een clusterdirecteur.  

4.1.3 De kwaliteitsondersteuning 

De leerkracht is de spil in ons onderwijs. Ons team wordt hierbij ondersteund door de 

kwaliteitsondersteuner (KO-er). Zij kijkt met de leerkrachten naar het passend aanbod 

voor hun groep en ondersteunt de leerkrachten met de begeleiding van leerlingen met 

specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften.  

4.1.4 Het onderwijsondersteunend personeel 

Naast het onderwijzend personeel bestaat ons team uit een administratief medewerkster 

en een conciërge. De schoonmaak wordt gedaan door 2 interieurverzorgsters.  

Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de bovenschools ICT-er die beschikbaar is 

voor alle werkzaamheden rondom netwerk- en computerbeheer. 

4.1.5 Stagiaires 

Met regelmaat begeleiden we stagiaires van de Pedagogische hogeschool (opleiding tot 

leraar basisonderwijs) en van het Summa collega (opleiding tot onderwijsassistent). 

Daarnaast begeleiden we enkele weken per jaar snuffelstagiaires vanuit het voortgezet 

onderwijs. De studenten werken onder de verantwoording van de groepsleerkracht(en).  

 

4.2 Vervanging van leerkrachten bij verlof of ziekte 

4.2.1 Ziekteverlof 

 Bij een ziekmelding wordt een inschatting gemaakt hoe lang vervanging 
noodzakelijk is, waarbij we streven naar zoveel mogelijk continuïteit in de groep.  

 Er wordt een melding gedaan bij het P-Centrum (centraal meldpunt van SKOzoK 

en Veldvest van waaruit alle vervangingen geregeld worden). Zij regelen een 

vervangende leerkracht.  

Wanneer er geen vervangende leerkracht beschikbaar is dan wordt er naar andere 

oplossingen gezocht:  

 Intern wisselen.  

 Vrij geroosterde leerkracht inzetten.  

 Verdelen van de leerlingen over de overige groepen.  

 

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende 

groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd. De 

volgende afspraken horen daarbij:  

 In principe niet de eerste dag.  

 Alleen in het uiterste geval.  

 Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.  

 Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang 

georganiseerd.  
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4.2.2 (studie)Verlof en scholing 

Bij aangekondigd verlof wordt tijdig vervanging geregeld. De directeur draagt er zorg 

voor dat er binnen de groep niet onnodig veel wisselingen plaats vinden. 

4.3 Het leerlingvolgsysteem 
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele basisschooltijd.  

In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen van elke leerling in 

Kijk!. Observaties, die o.a. worden verkregen door naar de leerlingen te kijken en met ze 

te werken, staan daarin centraal. We maken daarbij gebruik van hulpmiddelen, die vanuit 

basisontwikkeling zijn aangereikt. We nemen in groep 1 en 2 de landelijke Cito-toetsen 

‘taal voor kleuters’ en ‘rekenen voor kleuters’ af. Dit gebeurt in januari/ februari en juni 

in groep 2 en in juni in groep 1.  

In de groepen 3 t/m 8 maken de leerlingen twee maal per jaar de landelijke Cito-toetsen 

voor de vakgebieden lezen, rekenen, spelling en woordenschat. Eenmaal per jaar is er 

een toets voor begrijpend lezen. 

Daarbij wordt 2 keer per jaar de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in 

kaart gebracht met behulp van het invullen van observatielijsten door gebruik te maken 

van het instrument Zien!.  

Alle resultaten van de toetsen en de observatielijsten worden digitaal bewaard in ons 

leerling- en onderwijsvolgsysteem Parnassys. Door middel van de resultaten vanuit de 

toetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties vanuit de dagelijkse praktijk in 

de groep, hebben we de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in beeld. Door middel van 

het evalueren en analyseren van toetsgegevens en het interpreteren van de informatie 

vanuit de observaties, volgen wij alle leerlingen om hen zo goed mogelijk te begeleiden 

en te stimuleren in hun ontwikkeling.   

Drie keer per schooljaar houdt de KO-er een groepsbespreking met de leerkrachten van 

alle groepen. Hier wordt gesproken over de groep als geheel, de inhoud van het 

onderwijs en individuele leerlingen. Aan het einde van elk schooljaar stellen we een week 

centraal voor de groepsoverdracht naar het nieuwe schooljaar zodat alle leerlingen 

'warm' aan de nieuwe leerkracht worden overgedragen. 

 

4.4 Rapportage 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Het rapport 

zegt iets over de sociaal- emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, 

creativiteit en daarnaast (begrijpend) lezen, taal, spelling en rekenen.  

 

Het rapport in de groepen 1/2 heeft de vorm van een ontwikkelingsverslag. Het rapport 

in de groepen 3/8 is uitgedrukt in waarderingen waarbij leerkrachten toelichting kunnen 

plaatsen waardoor de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd kan worden.  

De groepsleerkrachten houden de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig bij en 

beschrijven dit in het verslag. 

 

Naar aanleiding van de gemaakte Cito LOVS-toetsen ontvangen de leerlingen 2 keer per 

jaar een uitdraai met de behaalde resultaten. 

 

4.5 Contact met ouders 
Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Kinderen hebben 

aandacht en zorg nodig en wij als team hebben ouders nodig om de juiste zorg en 
aandacht aan de kinderen te kunnen besteden.  

De leerkracht van uw kind is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt hen bereiken door 

na schooltijd binnen te lopen, telefonisch of per mail contact te zoeken.  
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Om het contact met ouders zo goed mogelijk te laten verlopen maken we gebruik van 

verschillende communicatievormen. We blijven steeds op zoek naar mogelijkheden om 
de communicatie met ouders zo optimaal mogelijk te laten verlopen.   

 De schoolgids; 

In de schoolgids beschrijven we de manier van onderwijs op onze school, wat u 

van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.  

 De website en SKOZapp; 

Middels de website en SKOZapp wordt u op de hoogte gehouden van de actuele 

gebeurtenissen op school en in de groep. 

 De nieuwsbrief; 

Tweewekelijks verschijnt de nieuwsbrief waarmee we ouders zo goed mogelijk op 

de hoogte houden van wat er op school gebeurt en om mededelingen te doen.  

 

4.5.1 Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar vindt er per groep een informatieavond plaats. Tijdens 

deze informatieavond geven we ouders informatie over de manier van werken in de 

groep en de ontwikkelingen op school. 

4.5.2 Oudergesprekken 

Aan het begin van het schooljaar vinden kennismakingsgesprekken plaats. De bedoeling 

van deze gesprekken is, als ouder, kennis maken met de leerkracht en informatie over 

uw kind delen.  

Twee keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd om in gesprek te gaan met de 

leerkracht waarin de ontwikkelingen van de kinderen besproken worden. Aan het einde 

van het schooljaar vindt incidenteel een oudergesprek plaats, op aanvraag van de ouders 

of op aanvraag van de leerkracht.  

 

Voorafgaand aan de oudergesprekken wordt in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt wanneer 

u zich kunt inschrijven. De inschrijflijsten vindt u op een centrale plek in de hal.   

 

Natuurlijk is het altijd mogelijk, als daar behoefte aan is, tussentijds een gesprek te 

plannen met de leerkracht.   

 

4.5.3 Informatie aan de ouder die niet dagelijks gezag uitoefent of die niet belast 

is met het ouderlijk gezag. 

Na de scheiding van ouders kent de school de normale omgang met de ouder die de 

dagelijkse zorg uitoefent en daarnaast de informatieplicht aan de ouder die niet het 

dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag is belast. Hoe dit 

gerealiseerd wordt, is vastgelegd en ligt ter inzage op school.  

 

4.6 Beleid t.a.v. aanname, time-out, schorsing en verwijdering 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. De ontwikkeling van de kinderen staat centraal bij 

alles wat er binnen school moet gebeuren.  

Voor het aannemen van leerlingen hanteren we het volgende aannamebeleid;  

4.6.1. De aanname van nieuwe leerlingen 

We onderscheiden op school twee vormen van instroom. De vierjarige die naar 

school gaat en de ‘tussentijdse instroom’ (kinderen die tussentijds op school 

komen zoals verhuizers). 

 Het eerste contact tussen ouders en school is informatief. Ouders krijgen een 

rondleiding op school.  

 Als ouders hun kind inschrijven zorgt de directie voor een administratieve 

afhandeling. 
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 Ouders krijgen via de mail een bevestiging van inschrijving en ontvangen een boekje 

‘welkom op school’.  

 De ouders nemen contact op met de ouders over de instroommomenten.  

 Ouders ontvangen de noodzakelijke informatie zodra hun kind op school gestart is.  

4.6.2. De vierjarigeninstroom 

Kinderen mogen op de eerste dag na hun vierde verjaardag de school gaan bezoeken. 

Voorafgaand aan de vierde verjaardag worden een aantal instroommomenten 

afgesproken tussen leerkracht en ouders.  

Het kind wordt uitgenodigd middels een kaart.  

Ouders die van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf een peuterestafette (of een 

ander overdrachtsdocument) hebben ontvangen, wordt gevraagd dit aan de school 

beschikbaar te stellen.  

Na ongeveer 2 weken onderwijs op school vindt er een entreegesprek plaats tussen de 

leerkracht en de ouders. Hierin stelt de leerkracht vragen over de ontwikkelingen en 

bijzonderheden voorafgaand aan de start op school, worden vragen van ouders 

beantwoord en bespreken we kort de start van de leerling op onze school.  

 

4.6.3. Tussentijdse instroom 
Naast de punten die gelden voor vierjarigen hanteren we bij tussentijdse instroom de 

volgende procedure: 
 Tijdens de eerste kennismaking stelt de directie zich op de hoogte van de reden van 

aanmelding. 

 Er wordt door de directie informatie opgevraagd bij de vorige school.  

 Er wordt in overleg met de KO-er bekeken of de school aan de onderwijsbehoefte van 

het kind kan voldoen.  

Criteria waar naar gekeken wordt; 

- voor verhuizers dient de school in principe een plek te hebben. 

- de samenstelling en de grootte van de groep.  

- didactische en sociaal- emotionele aandachtspunten (onderwijsbehoeften van het kind). 

- opvangcapacititeit voor de groep (kan de groep deze instroom goed verwerken?). 

 Ouders worden door de directie geïnformeerd of een kind wel/niet geplaatst kan 

worden. Indien plaatsing niet mogelijk is, gaan we, samen met ouders, op zoek naar 

een meer passende school. 

4.6.4. Schorsing en verwijdering 

Het beleid op school is erop gericht om leerlingen een veilige plek te bieden zodat zij zich 

kunnen ontwikkelen. Informeren en communiceren met betrokkenen is daarbij 

onontbeerlijk. Als het toch nodig blijkt om tot zware maatregelen, zoals schorsing en 

verwijdering over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen opgenomen is in de wet 

Primair Onderwijs en het protocol van SKOzoK. Deze ligt ter inzage op school. 

Schorsing 

Schorsing is een tijdelijke verwijdering. Schorsing bij wijze van ordemaatregel geschiedt 

door de directeur. De directeur maakt direct melding bij het team, de voorzitter van het 

college van bestuur en aan de ouders/ verzorgers van de leerling. In gevallen waarin de 

directeur van oordeel is dat onmiddellijke schorsing noodzakelijk is volgt rapportage aan 

het bestuur zo spoedig mogelijk. De ouders worden vooraf geïnformeerd over het 

voornemen om tot schorsing over te gaan.   

Definitieve verwijdering 

Definitieve verwijdering van een leerling neemt het schoolbestuur in overweging op 

voorstel van de directeur. Indien definitieve verwijdering wordt voorgesteld, informeert 

het college van bestuur zich zo volledig mogelijk. Vanuit het bestuur vindt overleg plaats 

met betrokken ouders en leerkrachten. Bij de uiteindelijke beslissing wordt aandacht 
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besteed aan de situatie waarin de betreffende leerling zich bevindt en aan de gevolgen 

voor zijn/haar ontwikkelingskansen.  

Algemene opmerking 

Het definitief verwijderen of schorsen van kinderen dient op basis van voldoende 

gegronde redenen te gebeuren. In beide gevallen zal dit telkens schriftelijk aan de 

betrokken ouders worden bevestigd, waarbij gewezen wordt op de beroepsmogelijkheden 

door middel van de klachtenprocedure en/of via de burgerlijke rechter. 

4.7 Klachtencommissie 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat 

is op onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de leerkrachten om dergelijke 

zaken te bespreken en samen zal dan naar een goede oplossing gezocht worden. Ons 

streven is dat elke leerkracht u altijd serieus neemt en goed naar u luistert om samen 

naar de beste oplossing te zoeken. Als dit niet naar wens verloopt, is het mogelijk om 

met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de leerlingen of 

andere zaken, naar de directie te stappen. De directie zal samen met ouders, de 

leerkracht en eventueel andere betrokkenen verkennen op welke wijze het beste met de 

klacht kan worden omgegaan. Leidt dit ook niet tot een oplossing, of zijn ouders niet 

tevreden over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ouders 

de zaak bespreken met contactpersonen inzake klachten op onze school. Deze zijn door 

het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van leerlingen of 

ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld.  

De interne contactpersonen inzake klachten van onze school zijn terug te vinden in de 

gekleurde bladzijdes, hoofdstuk 9.8 van deze schoolgids.   

Elke ouder, elk kind en leerkracht kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Het 

gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw 

toestemming. De contactpersoon inzake klachten gaat met u verkennen op welke wijze 

er het beste met uw klacht kan worden omgegaan.  

Wanneer dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe 

vertrouwenspersonen van SKOzoK. Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste 

instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of 

is de klacht dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de 

klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de 

besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.  

Het is mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de klachten/klankbordgroep of de 

externe vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie.  

De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig, te verkrijgen bij de directie en 

bij de contactpersonen inzake klachten en terug te vinden op de website van SKOzoK, 

www.skozok.nl (onder het kopje ouders).  

Voor contactgegevens zie hoofdstuk 9.8.  

Samengevat:  

1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2.  

2. Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3.  

3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4.  

4. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOzoK. Bij onvoldoende 
resultaat naar 5.  

5. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO.  

 

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunnen ouders/ verzorgers terecht voor advies 

en klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en 

psychisch geweld (zoals grove pesterijen), signalen inzake discriminatie, 

onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke. 
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4.8 Verzekeringen 
SKOzoK heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 

ongevallen- en  een aansprakelijkheidsverzekering.  

Het is geen juridisch sluitend geheel waaraan rechten kunnen worden ontleend. 

Ongevallenverzekering: 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (alle 

leerlingen, onderwijzend en niet onderwijzend personeel en hulpouders) verzekerd. 

Het betreft een ongevallenverzekering met de zogenaamde schooltijdendekking. Dit 

houdt in dat alle hierboven genoemde personen voor ongevallen verzekerd zijn tijdens de 

schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij thuis 

komen, tot een maximum van 15 minuten vóór en ná schooltijd.  

Tevens vallen alle activiteiten, die door de school georganiseerd worden, zoals 

sportdagen, schoolreisjes, schoolverlaterdagen etc., onder deze verzekering.  

Aansprakelijkheidsverzekering: 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 

actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten 

gevolge van onrechtmatig handelen. Wij willen ouders in dit verband op twee aspecten 

attenderen, die vaak aanleiding zijn tot misverstand:  

Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 

tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval 

zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden 

vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een 

misverstand. De school heeft namelijk pas een schadevergoedingsplicht wanneer er 

sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten 

dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht.  

Verder is de school niet aansprakelijk voor schade door gedrag van leerlingen. Leerlingen 

(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor 

hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school 

georganiseerde activiteiten schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 

ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.  

4.9 Leerplicht verlof en verzuim 
Als uw kind vier jaar is mag het naar school. Het is niet verplicht. Als uw kind vijf jaar is 

geworden, moet het wel naar school. Op de eerste schooldag van de maand na de vijfde 

verjaardag, is ieder kind leerplichtig.   

4.9.1 Schoolleiding en leerplicht 

Behalve de regels uit de leerplichtwet die voor ouders, voogd of verzorgers van een kind 

van belang zijn, staan in deze wet ook regels waaraan de schoolleiding zich moet 

houden. In de leerplichtwet staat o.a. dat de schoolleiding verplicht is:  

 in- en uitschrijvingen binnen één week te melden aan de leerplichtambtenaar. Dit 

betekent dat de directie aan het einde van elk schooljaar verplicht is om binnen één 

week een opgave te doen van alle leerlingen die zijn school verlaten vanwege 

doorstroom. 

 De aanwezigheid van leerlingen bij te houden en gevallen van ongeoorloofd 

schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Schoolverzuim is een 

verantwoordelijkheid van ouders en school.  

 Contact met de leerplichtambtenaar op te nemen zodra men van plan is een leerling 

van school te verwijderen en als men overgaat tot definitieve verwijdering van een 

leerplichtige leerling. De leerplichtambtenaar dient een afschrift van een afgesloten 

leerovereenkomst te krijgen.  
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 Jaarlijks aan de minister opgave te doen van het ongeoorloofd schoolverzuim binnen 

de school.  

 

4.9.2 Verlof buiten de schoolvakanties  

Toestemming voor extra verlof t/m 10 schooldagen per schooljaar moet bij de directie 

van de school schriftelijk worden aangevraagd. Formulieren hiervoor zijn op school (en 

op de website) verkrijgbaar. Dit wordt echter alleen in zeer bijzondere gevallen 

(gewichtige omstandigheden) verleend.  

Voor verlofperiodes langer dan deze tien dagen per schooljaar beslist de 

leerplichtambtenaar. Hierbij wordt natuurlijk veel waarde gehecht aan het advies van de 

directie van de school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie of 

de leerplichtambtenaar.  

De mogelijkheden tot het opnemen van extra (vakantie) verlof zijn beperkt:  

 Geen verlof gedurende de eerste twee weken van het schooljaar  

 Geen verlof vanwege een (extra) vakantie.  

 

Alleen in gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van een van de 

ouders, voogden of verzorgers het onmogelijk maakt om in de schoolvakantie op 

vakantie te gaan, kan eenmalig voor maximaal tien schooldagen extra vakantieverlof 

worden verleend en wel onder de volgende condities:  

- De aanvraag voor verlof dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) worden 

ingediend; Let wel op dat vanwege de landelijke vakantiespreiding de schoolvakanties elk 

jaar op een ander tijdstip beginnen;  

- Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als 

ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.  

 Gewichtige omstandigheden zijn:  

- Het bezoeken van een medicus, voor zover dit niet mogelijk is buiten de lesuren.  

- Bij verhuizing binnen de gemeente: één dag;  

- Bij huwelijk van bloed- en aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: één dag;  

- Bij overlijden van bloed- en aanverwanten van de leerling van de eerste graad: vier 

dagen. Van de tweede t/m de vierde graad: één dag;  

- Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de tweede graad: 

één dag;  

- Voor leerlingen, woonachtig buiten Bergeijk, bij zeer extreme weersomstandigheden, 

ten gevolge waarvan zij de school niet kunnen bereiken;  

- Bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, dit ter beoordeling van een medicus;  

- Bij een 25-, 40-, 50- of 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van de bloed- en 
aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: één dag;  

- Voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van 

nationale feest- en gedenkdagen.  

 

Controle  

Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.  

 

Ziekmelding en bezoek aan een arts  

Als een kind vanwege ziekte of bezoek aan een arts niet naar school kan komen, is het 

heel belangrijk dat de ouders dit tijdig aan ons doorgeven. Anders mist de leerkracht het 

kind en maakt zich ongerust terwijl dit misschien niet nodig is.  

Wij stellen het op prijs als ouders proberen om afspraken bij dokter of tandarts buiten 

schooltijd te plannen. Mocht een kind onder schooltijd onverhoopt ziek worden dan bellen 

we de ouders om het kind op te komen halen als dit nodig mocht zijn. In ons 

administratiesysteem bestaat de mogelijkheid om ook andere telefoonnummers van 

grootouders, buren etc. op te geven als tweede telefoonnummer. We sturen kinderen 
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nooit alleen naar huis.  

 

4.10 Voor-, tussen- en naschoolse opvang 
Voor leerlingen van onze school bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van voor-, 

tussen en naschoolse opvang.  

4.10.1 Voor- en naschoolse opvang 

Nummereen Kinderopvang verzorgt op onze school voorschoolse opvang en naschoolse 

opvang, genaamd de Clup. De Clup is 52 weken per jaar geopend, dus ook tijdens 

schoolvakanties en op studiedagen. In vakantie is de Clup op een andere locatie in 

Bergeijk.  

Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen, gebaseerd op de pijlers cultuur, 

natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! 

De Clup is geopend tot 18.30 uur. 

De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.30 uur. Kinderen eten nog even hun 

meegebrachte boterham of doen een rustige activiteit voordat ze naar de klas gaan. 

Meer informatie leest u op www.nummereen.com.  
 

4.10.2 Tussen schoolse opvang  

Op onze school bieden we tussen schoolse opvang, welke georganiseerd wordt door 

overblijfcoördinatoren. Om de organisatie rond het overblijven zo soepel mogelijk te 

laten verlopen hebben we samen een aantal afspraken gemaakt.  

 

Leerlingen kunnen gebruik maken van de tussen schoolse opvang op maandag, dinsdag 

en donderdag. Opgeven van leerlingen kan, bij voorkeur tenminste 1 dag van te voren, 

per sms of whatsapp op nummer 06-10239148 of per e-mail op 

overblijvenbeisterveld@skozok.nl. Leerlingen die structureel overblijven kunnen eenmalig 

aangemeld worden en dienen, als ze niet overblijven b.v. bij ziekte, afgemeld te worden, 

bij voorkeur op bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail. Vaste overblijvers hebben 

of krijgen een gezinsnummer op de lijst bij het overblijven. Bij aanmelding kunt u er 

zeker van zijn dat uw kind kan overblijven, u ontvangt geen bevestiging terug. 

 

Betalen voor overblijven gaat als volgt:                                                                         

Op maandag- en vrijdagochtend tussen 8.15 uur tot 8.30 uur kunnen er, in de aula, 

bonnetjes gekocht worden om over te blijven. Per 5 stuks betaalt u € 7,50 of een 

veelvoud daarvan. Elke keer dat uw kind gebruik maakt van de tussen schoolse opvang, 

geeft u uw kind 1 bonnetje, voorzien van naam en evt. nummer, mee in de 

broodtrommel (bij voorkeur met een plakbandje aan de binnenkant van het deksel). 

 

Wanneer leerlingen  tussen de middag overblijven brengen zij een lunchtrommeltje van 

thuis mee naar school. Bij de lunch graag boterhammen meegeven en fruit en/of 

groente. Als drinken bieden we de kinderen halfvolle melk, thee, bouillon en water aan.  

U hoeft dus zelf geen drinken mee te geven voor de lunch. 

 

Als afsluiting van het overblijven, na het buitenspelen, krijgen de kinderen een beker 

drinken (water met een licht ranjasmaakje) en een voedzaam kleinigheidje zoals een 

stukje ontbijt, eierkoek of een rijstwafeltje. 

     

Tijdens de tussen schoolse opvang gelden dezelfde  gedragsregels als onder schooltijd: - 

orde en netheid, - respect, en beleefdheid. We eten samen en ruimen samen op. 

Bij eventuele problemen wordt overleg gevoerd met de overblijfcoördinatie en  

n de ouders hiervan op de hoogte gebracht.   

Als uw kind klachten of opmerkingen over de tussen schoolse opvang heeft, dan horen 

wij dat graag en kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinatoren Sandra Leijten 

(0497-572714 of 06-22641332 ) en Sabine Spier (06-44952615).   

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=g8rmXAirJEyNYE5M7Thid9rz1O7QjdMIeUqPFhfzRDpW1npaqaeFI1SJGPcSuPCe3e9wiZr1h8g.&URL=mailto%3aoverblijvenbeisterveld%40skozok.nl
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4.11 Afspraken rond veiligheid 
Om het halen en brengen van onze leerlingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het 

volgende van belang; 

-Alle leerlingen komen naar school via de poorten op het grote schoolplein.  

-Leerlingen die op de fiets zijn, stappen op de stoep af. We lopen met de fiets aan de 

hand over het schoolplein en de fietsen worden geparkeerd in de stalling achter de 

school.  

-Ouders die met de auto komen parkeren hun auto op de parkeerplaats voor de school 

en lopen met hun kind naar het schoolplein.  

4.12 Hoofdluis 
We streven ernaar om na elke vakantie een hoofdluiscontrole te laten uitvoeren door een 

ouderwerkgroep. Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden dan wordt u zo 

snel mogelijk hiervan door de leerkracht op de hoogte gesteld om maatregelen te kunnen 

nemen en het kind op te halen. Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis geconstateerd hebben 

dan gaan wij er van uit dat uw kind pas ná de behandeling naar school komt om 

verspreiding te voorkomen. 

Graag altijd even melden bij de groepsleerkracht om verdere verspreiding tegen te gaan. 
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5. Ondersteuning en begeleiding van leerlingen 

 
5.1 Algemeen 

Op Bs. Beisterveld kijken we vooruit: wat zijn de doelen voor de komende periode en wat 

hebben onze leerlingen nodig om deze doelen te bereiken? De doelen worden 

omschreven in groepsplannen. Na afloop van een groepsplan wordt deze geëvalueerd en 

besproken in de groepsbespreking die de leerkracht en kwaliteitsondersteuner drie keer 

per jaar samen hebben. Duidelijk moet daarin worden of doelen bereikt zijn en of 

werkwijzen aangepast zouden moeten worden.   

 

5.1.1 Basisondersteuning  

Leerlingen met extra of specifieke ondersteuningsbehoeften krijgen op Bs. Beisterveld 

extra ondersteuning en begeleiding. Naast het basisaanbod in het groepsplan, creëert 

elke leerkracht ruimte voor een herhaalde of aangepaste instructie en ondersteuning in 

de verwerking van opdrachten.   

 

5.1.2 Ondersteuningsteam (OT)  

Wanneer de basisondersteuning op school niet voldoende is om een leerling optimaal in 

ontwikkeling te brengen kan, indien nodig, door de kwaliteitsondersteuner extra 

ondersteuning aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. In veel gevallen 

plannen we een Ondersteuningsteam(OT)-gesprek waar ook ouders bij aanwezig zijn. 

Samen met eventuele andere betrokkenen (zoals een logopediste, een hulpverlener uit 

de thuissituatie of een orthopedagoog die recent onderzoek heeft gedaan) zoeken we 

gezamenlijk naar mogelijkheden om het onderwijs beter af te kunnen stemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerling. In het OT gesprek worden afspraken gemaakt en 

worden, waar nodig, naar de mogelijkheden van extra ondersteuning gezocht. De 

afspraken worden vertaald naar een arrangement in de vorm van de toekenning van een 

lichte-, of zware ondersteuning.  Ook kan geconstateerd worden dat de school niet kan 

voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling en dat een andere basisschool of een 

school voor speciaal (basis)onderwijs beter aansluit.    

5.1.3 Lichte Ondersteuning (LO) 

Wanneer een LO wordt toegekend kan er een expert aan de school worden toegewezen 

die de leerkracht kan helpen en ondersteunen bij het realiseren van een passend 

onderwijsaanbod voor de leerling. Een expert is een deskundige collega die in de groep 

mee komt kijken en de leerkracht van advies en/of coaching voorziet. Het gaat bij LO om 

kortdurende trajecten. Zowel bij de aanvraag van een LO-traject als ook bij het verloop 

en de evaluatie van een LO-traject worden ouders nauw betrokken.  

 

5.1.4 Zware Ondersteuning (ZO) 

Wanneer de LO niet het beoogde resultaat heeft, kan ZO worden toegekend worden, het 

gaat dan om complexere begeleidingsbehoeften van een leerling. Deze ondersteuning 

kan worden toegekend door het Samenwerkingsverband, altijd voor de periode van een 

jaar. In de praktijk betekent het dat zowel de leerkracht als ook de leerling begeleiding 

krijgt. Elk ZO-traject ziet er anders uit en wordt altijd in overleg met ouders, 

leerkrachten, kwaliteitsondersteuner en eventueel externen vorm gegeven.  
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In het schema ziet u de ondersteuningsroute van SKOzoK.   

  

5.2 Passend Onderwijs   
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Met passend Onderwijs 

streven we naar een zo passend mogelijke onderwijsplek voor alle leerlingen dus ook 

voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs is gebaseerd 

op 3 pijlers:  

1. Zorgplicht 2. Samenwerken 3. Verandering in de bekostiging.   

5.2.1 Zorgplicht  

SKOzoK heeft zorgplicht voor alle leerlingen die ingeschreven of aangemeld zijn op één 

van onze scholen. Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is het onze 

plicht om te streven naar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Welke 

ondersteuningsmogelijkheden we op de scholen kunnen bieden, is vastgelegd in het 

ondersteuningsprofiel. In veel gevallen kan een school zelf de ondersteuning realiseren 

die nodig is. Het kan ook zijn dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft om zich 

goed te kunnen ontwikkelen niet op de betreffende basisschool geboden kan worden. 

Dan gaan we, samen met de ouders/verzorgers, op zoek naar een meer passende school. 
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We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing komen voor uw 

kind.  

5.2.2  Samenwerken  

Sinds 1 augustus 2014 is SKOzoK deel uit gaan maken van een nieuw 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen. In dit nieuwe 

Samenwerkingsverband werken schoolbesturen voor regulier basisonderwijs en speciaal 

(basis)onderwijs samen. Gezamenlijk zijn we ervoor verantwoordelijk dat alle leerlingen 

in de regio passend onderwijs kunnen volgen. Voor meer informatie zie: 

www.podekempen.nl   

Er is niet alleen samenwerking met onderwijspartners in de regio maar ook met de 

zorgpartners. Beiden versterken elkaar. De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 

verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en daar werken we dan ook intensief 

mee samen. Eén kind / één plan is het streven.  

5.2.3  Verandering in de bekostiging  

Daar waar eerder landelijke criteria waren om vast te stellen of een leerling recht had op 

extra ondersteuning, ontvangen Samenwerkingsverbanden nu een vast bedrag per 

leerling waar alle ondersteuning in de regio van bekostigd dient te worden. Daarbij 

onderscheiden we Lichte Ondersteuning en Zware Ondersteuning. In onze regio is ervoor 

gekozen de Lichte Ondersteuning door de schoolbesturen zelf uit te laten voeren. Dat 

geeft ons de ruimte om lichte en preventieve arrangementen voor kinderen en of 

groepen zelf vorm te geven passend bij onze visie en werkwijze. Voor Zware 

Ondersteuning, denk aan plaatsingen op het speciaal (basis)onderwijs en zeer intensieve 

arrangementen op de basisschool, blijft het Samenwerkingsverband in ieder geval tot 1 

augustus 2016 verantwoordelijk.   

LGF Cluster 1 en 2  

Ondersteuning voor leerlingen cluster 1 (blind en slechtziend) en cluster 2 (doof, 

slechthorend, spraak/taal moeilijkheden) valt buiten de wet Passend Onderwijs. Met deze 

besturen zijn  samenwerkingsafspraken gemaakt.  

Meer informatie cluster 1 zie www.visio.org  

Meer informatie cluster 2 zie www.taalbrug.nl   

Meer informatie  

De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is meer concreet uitgewerkt in het 

schooljaar 2015-2016. Dit zal in het schooljaar 2016-2017 verder doorontwikkeld 

worden. De regering zal ook dit schooljaar nog vele aanpassingen en aanvullingen op de 

huidige wet bekend maken. Schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende 

thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op termijn 

opgenomen in de schoolgids. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling 

van de schoolgids, vandaar dat we u graag wijzen op belangrijke aanvullende 

informatiebronnen, te weten: - www.steunpuntpassendonderwijs.nl - 

www.passendonderwijs.nl   

 

5.3 Zieke kinderen op school 
Een school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een 

rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen 

wel naar school mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten 

bepalend: namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de 

andere kinderen van de groep. 
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Welbevinden van het zieke kind 

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de 

lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het 

beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Daarentegen kan een kind met 

lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag meestal wel meedoen in de 

groep. Het ongemak dat het van deze verschijnselen heeft hoeft op school niet erger te 

zijn dan thuis. 

 

Gezondheid van de andere kinderen 

Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet 

naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en leerkrachten om 

ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege 

het besmettingsrisico voor anderen wordt 'wering' genoemd. Wering is alleen zinvol als 

besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere 

manier te voorkomen is. Het weren van deze kinderen gebeurt in overleg met de GGD. 

 

Wanneer worden ouders/verzorgers gewaarschuwd? 

Als een kind duidelijk ziek is en niet meer met de les kan meedoen, neemt de school 

contact op met de ouders met het verzoek om het kind op te halen. Belangrijk is te 

melden waarom het kind niet kan blijven en af te spreken hoe laat de ouders komen en 

wat er tot die tijd met het kind gebeurt. Om in geval van nood de ouders snel te kunnen 

bereiken, moet vastgelegd zijn waar en hoe zij bereikbaar zijn. Het kan ook gebeuren dat 

de leerkracht bij het kind bepaalde ziekteverschijnselen opmerkt die extra aandacht of 

medische behandeling vragen. Dit kan de leerkracht bespreken als de ouders het kind na 

schooltijd komen ophalen. Eventueel kan de leerkracht de ouders ook bellen of het kind 

een briefje meegeven. 

 

Wanneer wordt er een huisarts ingeschakeld? 

In principe zijn bij ziekte van een kind de ouders degenen die bepalen wat er moet 

gebeuren. Zij nemen de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen. Alleen als er 

acuut gevaar dreigt, schakelt de school direct een arts in. Voorbeelden van dergelijke 

gevallen zijn: 

 

 een kind dat het plotseling benauwd krijgt; 

 een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert; 

 een kind met plotseling hoge koorts; 

 een kind dat plotseling ernstig ziek lijkt; 

 ernstige ongevallen. 

 

5.3.1 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  

Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan is het 

van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen met 

u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan 

gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent 

onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het 

academisch ziekenhuis.  

Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te 

zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die 

situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. 

Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling 

dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort, namelijk: onderwijs. Hierdoor 

wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt.  

Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen 

aan de leerkracht van uw kind. U kunt ook informatie hierover vinden op de website van 

Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs, www.ziezon.nl.  
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5.3.2 Medicijngebruik en beleid t.a.v. verstrekking en medisch handelen  

Leerkrachten mogen in principe geen medicijnen aan kinderen verstrekken of medische 

handelingen uitvoeren. Dit geldt ook voor het verstrekken van paracetamol of een 

kinderaspirine.  

Heeft uw kind behoefte aan zo’n medicijn dan zal altijd contact opgenomen worden met 

de ouders.  

Heeft uw kind (regelmatig) medicijnen nodig dan zullen de nodige afspraken gemaakt 

worden conform het protocol. Dit protocol is op school beschikbaar. 

 

5.4 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Iedere school heeft een meldcode “kindermishandeling en huiselijk geweld”. Deze 

meldcode is opgesteld door het overkoepelend bestuur van Skozok en is dan ook te 

vinden op de betreffende website: www.skozok.nl 
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6. Resultaten van ons onderwijs 
 

6.1 Doorstroming 

6.1.1 Het voortgezet onderwijs 

Alle leerlingen verlaten na groep 8 de basisschool om hun onderwijsloopbaan in het 

voortgezet onderwijs te vervolgen. Ons doel is leerlingen zo goed mogelijk begeleiden bij 

het maken van een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs (vo).  

Het is erg belangrijk dat een kind op een school geplaatst wordt waar het ‘thuis’ hoort en 

waar het zich goed bij voelt.   

In groep 7 en 8 worden de leerlingen en hun ouders voorbereid op het voortgezet 

onderwijs. We gaan hierbij als volgt te werk: 

 Eind groep 7 wordt op basis van alle leerling-gegevens vanuit het 

leerlingvolgsysteem, aangevuld met aanvullende toetsen en/of onderzoeken, 

werkhouding en attitude in de groep en gesprekken met collega’s een voorlopig 

advies gegeven.  

 In het begin van groep 8 wordt er tijdens de informatieavond informatie gegeven 

over de procedure ten aanzien van het voortgezet onderwijs.  

 Leerlingen ontvangen een overzicht met relevante data zoals informatieavonden op 

de diverse scholen en inschrijfdata.  

 In februari vinden de definitieve adviesgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek wordt 

het onderwijskundig rapport, dossier over het kind wat meegaat naar het vo en het 

definitieve advies besproken. Het blijft een advies. Ouders kunnen hun kind 

aanmelden bij de school van hun keuze. Door alle gesprekken met ouders willen we 

samen met ouders komen tot een voor het kind zo goed mogelijke keuze.  

 In maart worden de kinderen door hun ouders aangemeld bij een school voor 

voortgezet onderwijs.  

 In april wordt de eindtoets afgenomen.   

Als ouders het advies van school ontvangen hebben, zijn zij zelf verantwoordelijk voor de 

aanmelding bij het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs neemt het 

advies en de verschillende toetsuitslagen mee in de beslissing of een leerling wordt 

aangenomen of wordt afgewezen. Zij nemen de uiteindelijke beslissing.  

De resultaten van ons onderwijs vindt u terug in hoofdstuk 9.11. 

6.1.2 Versnellen en doubleren 
We streven naar een uitdagend aanbod aangepast aan de onderwijsbehoefte van de 

leerling. Voor kinderen die extra aanbod nodig hebben, verdiepen of herhalen we de 

basisstof. Aan de verwerking van deze stof worden net als aan de basisstof eisen gesteld. 

Het kan incidenteel voorkomen dat het voor een leerling beter is om te versnellen of te 

doubleren. Dit gaat altijd in goed overleg met de ouders.  

Wij hanteren, conform afspraken op SKOzoK-niveau een uniform beleid betreffende 

kinderen die instromen in groep 1 en geboren zijn in de maanden oktober, november, 

december. In principe stromen de kinderen die in deze drie maanden jarig zijn na de 
grote vakantie door naar groep 2. Het beleid ligt ter inzage op school.  
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7. Activiteiten en vieringen 

 
Festiviteiten zijn onderdeel van ons onderwijs. We denken hierbij bijvoorbeeld 

aan verjaardagen, jubilea, Sinterklaas en Carnaval, maar zeker ook 

evenementen zoals de sportdag en het schoolreisje. 

7.1 Verjaardagen 
De verjaardag van kind is een bijzondere dag en daar willen we graag gepast bij 

stilstaan. Alle kinderen mogen op school trakteren als zij jarig zijn. Wij verzoeken u 

echter om zoveel mogelijk een verantwoorde traktatie mee te geven en deze klein en 

beperkt te houden. Liever geen speelgoed of snoep, er zijn genoeg gezonde 

alternatieven. Ouders/ verzorgers zijn in groep 1 en 2 tijdens de viering uiteraard van 

harte welkom. 

Als de leerkracht jarig is, zijn cadeaus echt niet nodig. Uw kind kan zelf bijv. een leuke 

tekening maken of eventueel iets knutselen. De klassenouder zorgt voor een cadeau 

namens de groep bij de viering op de meester – of juffendag. 

7.2 Schoolreis en schoolkamp 
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 vinden ieder jaar plaats in de maand mei/ juni.  

Voor de leerlingen van groep 8 wordt de basisschoolperiode afgesloten met een 

schoolkamp. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van €75,00 gevraagd.  

7.3 Excursies 
Excursies worden door de verschillende groepen gemaakt, waarbij de inhoud zal 

aansluiten bij wat leeft bij de leerlingen en aansluit bij ons onderwijs.  

Aansluitend aan het, jaarlijks terugkerende, culturele thema worden er diverse culturele 

activiteiten georganiseerd.  

7.4 Overige activiteiten 
In de loop van het schooljaar worden er voor de leerlingen tal van activiteiten op touw 

gezet die wel met school te maken hebben, maar niet direct in de groep plaatsvinden.  

Deze buitenschoolse activiteiten worden door werkgroepen, waarin ouders en 

leerkrachten zitten, georganiseerd.  

Hieronder vindt u een greep uit deze activiteiten die in grote lijnen, jaarlijks, in het 

programma worden opgenomen.  

  

 Sinterklaas op school   

 Excursies  

 Kerstviering  

 Schoolkamp  

 Schoolreis  

 Carnavalsfeest  

 Koningsdag 

 Thema-avond oudervereniging  

 Musical en afscheid groep 8  

 Bedankmoment voor hulpouders  
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8. De school en ouders 

 

8.1 Ouders en onderwijs 
Om de juiste zorg aan kinderen te kunnen geven is het van belang dat school en ouders 

met elkaar samenwerken. Contacten met de ouders vinden wij erg belangrijk want zij 

zijn degenen die hun kinderen voor een periode van acht jaar aan onze school 

toevertrouwen. We streven ernaar om samen met ouders te kijken naar wat het beste is 

voor hun kind, door op een open en eerlijke manier samen te werken aan deze 

ontwikkeling. 

Daarnaast kunnen ouders een actieve bijdrage hebben, door mee te praten en mee te 

beslissen over allerlei schoolzaken in de Medezeggenschapsraad of door het bieden van 

praktische hulp o.a. middels de Ouderraad.  

 

8.2 De medezeggenschapsraad 
De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om 

de belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het 

bestuur. De directie wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordiger van het 

bestuur op school. 

 

De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de 

school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, 

wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om een advies dan wel om 

instemming gevraagd.De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school 

aangaan. 

In het medezeggenschapsreglement is de inspraak van de MR vastgelegd. 

 

Als MR willen wij ons constructief en positief-kritisch opstellen. 

De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding van ieder drie leden. De 

zittingsduur van een MR-lid op onze school is drie jaar. 

 

Deze MR-vergaderingen zijn openbaar. 
 

De samenstelling van de leden van de MR vindt u in hoofdstuk 9.10. 

 

8.3 De oudervereniging 
Als u uw kind op onze school inschrijft wordt u daarmee automatisch lid van de 

oudervereniging.  

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering kiezen zij een bestuur:   

de ouderraad.   

De oudercommissie is een zeer actieve groep ouders die nauw samenwerkt met het 

team, de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.  

De oudercommissie is dicht betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school en we 

zien dat zij hierin een heel positieve rol speelt.  

De oudercommissie vindt het belangrijk dat zij op de hoogte is van wat er onder de 

ouders leeft.  

Bij een heleboel activiteiten zijn ouders van de oudercommissie aanwezig, niet alleen om 

hulp te bieden maar ook om te luisteren naar uw mening.  

De organisatie van heel wat gebeurtenissen door het jaar heen wordt in samenwerking 

tussen oudervereniging en team gerealiseerd.  
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Ouderbijdrage  

  

Naast een financiële bijdrage die de oudervereniging van de school ontvangt, vraagt zij 

aan ouders een bijdrage voor de bekostiging van haar “buitenschoolse” activiteiten.  

Het geld wordt besteed om aan de vieringen van bijvoorbeeld kerstmis,   

St. Nicolaas en carnaval een extra tintje te geven.  

Maar ook de excursie die elke groep jaarlijks maakt, vervoerskosten, de schoolreis, de 

sport- en speldag, een kleine bijdrage in de toneelvoorziening enz., worden van dit geld 

betaald.  

De hoogte van de bijdrage is € 25,- per kind met een maximum van 3 kinderen per gezin 

tot en met groep 7. (voor groep 8 leerlingen is de bijdrage €12,50 want zij gaan niet op 

schoolreis)  

Alle ouders worden ondanks het vrijwillige karakter van de bijdrage toch dringend 

verzocht om deze te betalen.  

Wij hopen dat alle ouders de verantwoordelijkheid nemen om te betalen en niet anderen 

voor de kosten op laten draaien: Het geld komt in zijn geheel aan de kinderen ten goede 

en we willen kinderen, waarvoor niet betaald is, liever niet uitsluiten.  

Op de jaarvergadering legt de oudercommissie verantwoording af over de besteding van 

het geld.  

 

De samenstelling van de oudervereniging vindt u in hoofdstuk 9.10. 

 

8.4 Ouderhulp 
Het is fijn als ouders hun steentje willen bijdragen aan ons onderwijs. Hierbij kunt u, 

buiten bovenstaande geledingen, denken aan de volgende mogelijkheden: 

 klassenouder 

 hulp bij het (voor-)lezen  

 schoolreis / excursies 

 handvaardigheid/ expressie 

 hulp bij verkeersprojecten  

 buitenschoolse activiteiten  

 vervoer  

 

8.5 Ouder- en leerlingtevredensheidsmeting 
De ouder- en leerlingtevredenheidsmeting is in maart 2015 uitgevoerd. Deze is terug te 

vinden op de website van de school.  
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9. Praktische informatie (gekleurde bladzijdes) 
 

9.1 Privacy 
In school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij behoren. 

Met die informatie gaan wij zorgvuldig om. Aan derden wordt geen informatie verstrekt 

over leerlingen zonder toestemming van ouders/verzorgers. Uitzondering hierop zijn 

gevallen waarin de wet ons verplicht om informatie te verschaffen. Uiteraard hebben 

ouders/verzorgers altijd het recht om te informeren, welke gegevens wij hebben 

geregistreerd. Ouders/verzorgers kunnen desgewenst het dossier van het eigen kind 

inzien. Binnen ons bestuur is een en ander vastgelegd in het privacyreglement met 

betrekking tot verwerking van leerlinggegevens en personeelsgegevens.  

Bij de inschrijving wordt gevraagd of ouders bezwaar hebben tegen het plaatsen van 

foto’s op de website. 

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind op de 

website van de school en/of bezwaar hebben dat hun kind gefilmd wordt voor 

onderwijskundige doelen, dan kunnen zij dit kenbaar maken aan de leerkracht van de 

groep.  

Tijdens enkele activiteiten, bijv. verjaardagen van leerlingen, worden er foto’s door 

ouders gemaakt. Wij gaan er van uit dat ouders zorgvuldig met deze foto’s omgaan. Wij 

nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft het delen van foto’s op social 
media. 

9.2 Groepsbezetting 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1/2A  

 Juf 

Jacqueline 

Juf 

Jacqueline, 

juf Judith 

(ochtend) 

Juf Judith Juf Judith Juf 

Jacqueline 

groep 1/2B 

 Juf Karien Juf Karien Juf Karien Juf Karien Juf Karien 

groep 3 

 Juf Olga Juf Olga Juf Olga Juf Olga Juf Olga 

groep 4 

 Juf Marieke Juf Marieke Juf Ans Juf Marieke, 

Juf Ans 

Juf Ans 

groep 5 

 Juf Ingrid Juf Ingrid 

(ochtend),  

Juf Daisy 

Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Daisy 

groep 6 

 Meester Jan  Meester Jan Meester Jan Meester Jan, 

Juf Melinda 

Juf Melinda 

groep 7 

 Juf Annelies Juf Annelies Juf 

Stephanie 

Juf 

Stephanie 

Juf Annelies, 

Juf 

Stephanie 

(deels) 

groep 8 

 Meester Nick Juf Linda,  

Meester Nick 

(ochtend) 

Juf Linda,  

Meester Nick 

Juf Linda,  

Meester Nick 

Meester Nick 
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9.3 Bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs wordt verzorgd door een vakdocent gym. Op donderdagen 

vinden de gymlessen plaats die door de vakdocent gegeven worden.  

 

9.4 Schooltijden en vakantieregeling 
De groepen 1 tot en met 8 moeten voldoen aan de verplichting van 7520 uur les in 8 

jaar.  

Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

8.30-12.00  8.30-12.00  8.30-12.30 8.30-12.00  8.30-12.30 

13.15-15.15  13.15-15.15   13.15-15.15   

 

Vakantierooster 2016-2017  

Eerste schooldag   5 september 2016  

Herfstvakantie   24-28 oktober 2016  

Kerstvakantie   26 december 2016 - 6 januari 2017  

Voorjaarsvakantie   27 februari 2017 - 3 maart 2017  

Pasen     16 en 17 april 2017  

Meivakantie    24 april 2017 - 5 mei 2017  

Hemelvaart    25-26 mei 2017  

Pinksteren    4-5 juni 2017  
Start zomervakantie   17 juli 2017 

Naast de vakantieperiodes zullen er een aantal studiemomenten plaatsvinden. 

De studie(mid)dagen voor de leerlingen zijn; 

- woensdag 12 oktober 

- maandagmiddag 7 november 

- donderdagmiddag 29 juni 

9.5 Veiligheid in de school 
Naast het je veilig voelen in de groep en op school is het ook belangrijk dat leerlingen en 

leerkrachten, zich fysiek veilig kunnen voelen. Op school zijn een aantal collega’s 

opgeleid tot BedrijfsHulpVerlener, kortweg BHV-er.  

Indien er een calamiteit op school plaatsvindt, dan handelen we conform het BHV-

protocol. Dit houdt in dat er opdracht tot ontruiming wordt gegeven. De kinderen 

verzamelen zich bij de leerkracht op een afgesproken plek. De leerkrachten controleren 

of iedereen aanwezig is. Geen enkel kind mag daarbij de groep of deze locatie verlaten. 

Pas op het moment dat de leidinggevende (directeur of zijn/haar plaatsvervanger) 

akkoord is gegaan (na overleg met officier van dienst bij calamiteiten) mogen kinderen 

door ouders mee genomen worden.  

Indien in de naaste omgeving een calamiteit plaats vindt volgen we nadrukkelijk de 

opdrachten van de officier van dienst/brandweercommandant. 

Alle kinderen blijven in de school, tenzij anders bevolen. Buiten spelende kinderen (bijv. 

in de pauze) gaan naar binnen naar hun eigen groep of werkplek.  

Ook hier geldt dat kinderen niet met hun ouders mee mogen gaan. 

Het mag duidelijk zijn dat we ervan uitgaan, naar werken en hopen dat we hier nooit 

mee te maken krijgen.  
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9.6 Regels en afspraken 

9.6.1 Administratie 

Het is van belang dat ouders bij wijziging van de leerling-gegevens (verhuizing, andere 

huisarts, scheiding e.d.) deze doorgeven aan de administratief medewerkster e/ of aan 

de leerkracht. Dit geldt zeker ook voor mobiele nummers (of noodnummers). 

Doen zich situaties voor m.b.t. de gezondheid van een kind dan verwachten wij hierover 

ook de noodzakelijke informatie te ontvangen (denk aan allergie, medicijngebruik etc.).  

9.6.2 Algemene regels en afspraken 

Omdat we het heel belangrijk vinden dat elk kind zich op onze school thuis voelt hebben 

we een aantal regels en afspraken met elkaar gemaakt.  

Deze afspraken gaan over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we in een prettige, 

ordelijke en rustige sfeer op school met elkaar kunnen werken. In ons dagelijks werk is 

onze aandacht voortdurend gericht op hoe we omgaan met elkaar. In iedere groep zijn 

de gemaakte afspraken zichtbaar.  

  

9.7 Gegevens team 
Het team  

Linda van den Boogert  LWeerts@skozok.nl  

Annelies Borrenbergs  ABorrenbergs@skozok.nl 

Ingrid Burgmans   IBurgmans@skozok.nl 

Melinda van den Eijnden  MvandenEijnden@skozok.nl 

Marieke Heeren   MHeeren@skozok.nl 

Karien Kolen    KKolen@skozok.nl 

Daisy de Laat    DdeLaat@skozok.nl 

Jacqueline Loohuis   JLoohuis@skozok.nl 

Jan van Nunen   JvanNunen@skozok.nl 

Nick Raijmakers   NRaijmakers@skozok.nl 

Ans van Rooy    AvanRooy@skozok.nl 

Olga Timmermans   OTimmermans@skozok.nl 

Stephanie v.d.Wouw   SvandeWouw@skozok.nl 

Judith v. Zanten   JWintermans@skozok.nl 

 

Directie a.i. 

Nicol van Tongeren   NvanTongeren@skozok.nl  

Kwaliteitsondersteuner 

Maartje Ampts   MAmpts@skozok.nl  

Onderwijsondersteunend personeel 

Yvonne van Hoof  YvanHoof@skozok.nl  Administratief medewerkster 

Piet Ooms       Conciërge 

Nelly Scheerens      Interieurverzorgster 

Marij van Berlo      Interieurverzorgster 

9.8 Klachtencommissie  
Interne vertrouwenspersonen: (hoofdstuk 4.7) 

Marijke van Hout  (ouder)   jhout47@upcmail.nl 

Ans van Rooy   (teamlid)   AvanRooy@skozok.nl 

Linda van den Boogert  (teamlid)   LWeerts@skozok.nl 

Externe vertrouwenspersoon:  

Astrid Kraag   Tel. 06-81879368  info@astridkraag.nl 

 

 

 

mailto:JLoohuis@skozok.nl
mailto:JWintermans@skozok.nl
mailto:NvanTongeren@skozok.nl
mailto:MAmpts@skozok.nl
mailto:YvanHoof@skozok.nl
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Onafhankelijke klachtencommissie:  

Secretariaat klachtencommissie  

Landelijke Klachtencommissie KBO,  

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.  

Tel. 070-3568114 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs  

Tel. 0900 – 1113111 (lokaal tarief) 

 

9.9 Inspectie 
Inspectie van het onderwijs 

Postbus 2730  

3500 GS Utrecht 

Tel. 088-669 60 00 

E-mail: info@owinsp.nl 

Internet: www.onderwijsinspectie.nl 

 

9.10 Samentelling MR en oudervereniging 

9.10.1 Samenstelling MR 

Nick Raijmakers (voorzitter) namens het team NRaijmakers@skozok.nl 

Ans van Rooy (secretaris)  namens het team AvanRooy@skozok.nl 

Marieke Heeren (lid)   namens het team MHeeren@skozok.nl 

Jaap Burgmans (lid)   namens de ouders Jaap.Burgmans@kpnmail.nl  

Jeroen van Hout (lid)  namens de ouders jhout47@upcmail.nl 

Marleen Bos (lid)   namens de ouders MarleenBos82@hotmail.com  

 

9.10.2 Samenstelling Oudervereniging 

Ellen Franken (voorzitter)     E.franken@upcmail.nl  

Angela Peters (secretaries)     a.derks87@chello.nl  

Femke Heijmans (penningmeester)   Femke.heijmans@outlook.com  

Erica Nabben        Erica.nabben@gmail.com  

Anneke van de Ven       Avandeven@skozok.nl  

Wilma Smets        wilma_dams@hotmail.com  

Jolanda Luijten       Jolandaluijten@chello.nl  

Carina Bottram       fwjbottram1968@kpnmail.nl 

Marijke van Hout       jhout47@upcmail.nl  

Marieke Verhoeven       mariekebloks@hotmail.com  

 

9.11 Resultaten van ons onderwijs 
De resultaten van ons onderwijs.   

De uitslagen van de eindtoets de afgelopen drie jaar in relatie tot de inspectienormen. 

Schooljaar Cito Eindtoets Inspectienorm 

Landelijk 

gemiddelde 

Inspectienorm 

Ondergrens 

Inspectienorm 

Bovengrens 

2013-2014 537,7 536,6 533,7 537,7 

2014-2015 529,2 536,2 534,2 538,2 

2015-2016 532 536,2 534,2 538,2 

 

De uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs is vmbo-basis/ kader, 

vmbo-gemengd/theoretisch en havo/vwo niveau.  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:NRaijmakers@skozok.nl
mailto:AvanRooy@skozok.nl
mailto:MHeeren@skozok.nl
mailto:Jaap.Burgmans@kpnmail.nl
mailto:jhout47@upcmail.nl
mailto:MarleenBos82@hotmail.com
mailto:E.franken@upcmail.nl
mailto:a.derks87@chello.nl
mailto:Femke.heijmans@outlook.com
mailto:Erica.nabben@gmail.com
mailto:Avandeven@skozok.nl
mailto:wilma_dams@hotmail.com
mailto:Jolandaluijten@chello.nl
mailto:fwjbottram1968@kpnmail.nl
mailto:jhout47@upcmail.nl
mailto:mariekebloks@hotmail.com
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Uitstroom 01-08-2014 01-08-2015 01-08-2016 

Praktijkonderwijs    

VMBO basis (1) 5% (2) 5% (3) 15% 

VMBO basis / kader (1) 5%  (3) 15% 

VMBO kader (2) 10% (8) 19%  

VMBO kader/ gemengd 

theoretisch  

 (2) 5% (1) 5% 

VMBO gemengd 

theoretisch  

(1) 5% (14) 32% (3) 15% 

VMBO gemengd 

theoretisch / HAVO 

(5) 25% (3) 7% (1) 5% 

HAVO  (3) 7%  

HAVO / VWO (7) 35% (10) 23% (5) 25% 

VWO (3) 15% (1) 2% (4) 20% 

     (20)       (43)          (20) 

9.12 Evaluatie van ons onderwijs 
Het afgelopen schooljaar hebben we de volgende ontwikkelingen doorgemaakt: 

 De visie/ missie zijn opgefrist en op papier gezet.  

 Het directe instructiemodel is inhoudelijk vormgegeven met het team. Er is concrete 

invulling gegeven aan de verschillende fases. 

 We hebben een oriëntatie op verschillende rekenmethodes gedaan en een keuze 

gemaakt. 

 De didactiek van Spelling/ fonemisch bewustzijn is opgefrist. Borgingsafspraken 

rondom aanpak van spellingsonderwijs zijn gemaakt.  

9.13 Plan van ontwikkeling voor dit schooljaar 
Dit schooljaar zullen alle acties direct gerelateerd zijn aan het verbeteren/ ontwikkelen 

van de onderwijskwaliteit; 

 Implementatie Wizwijs; vernieuwing rekenmethode. 

 Inhoudelijk aan de slag met de verdieping van ons spellingsonderwijs, borging van 

gemaakte afspraken. 

 SVIB (School Video Interactie Begeleiding); observatie rondom leerkrachthandelen; 

versterken en doorontwikkelen hiervan. 

 Verdieping in het analyseren van gegevens om het onderwijsaanbod nog beter af te 

stemmen op de behoefte en niveaus van de leerlingen.  
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10.Bijlagen 

 

10.1 Jeugdgezondheidszorg Gemeenschappelijke 

Gezondheidsdienst  

Gelukkig gezonde kinderen 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw 

kind? 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen 

vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan 

opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool 

ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. 

Dan kan Jeugdgezondheid helpen.  

 

Jeugdgezondheid 

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. 

Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 

gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van 

de school. 

 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een 

gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar 

de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, 

gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft 

u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  

 

Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het 

moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn 

kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan 

tafel…..  

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 

deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij 

bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is 

verwijzen ze door.  

Extra informatie… 

Betrouwbare en actuele over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 

www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 

samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door 

ouders.  

 

Inentingen  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP 

(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar 

krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor 

uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. 

 

Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of 

gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid  

Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 

Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
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Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 

Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 

17.00 uur.  

 

De GGD doet meer… 

De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, 

pesten en seksualiteit.   

Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. 

Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. 

Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 

Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 

0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze 

onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid 

en activiteiten ontwikkelen.  

 

10.2 Centrum voor Jeugd en Gezin – CJG Bergeijk 

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In de Jeugdwet is vastgelegd dat 

de gemeente verantwoordelijk is voor:  

- Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, hulp voor jongeren met een 

verstandelijke beperking en hulp voor jongeren met geestelijke problemen.  

- De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; 

- De uitvoering van de jeugdreclassering. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin+ 

De Kempengemeenten  Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de 

uitvoering van de Jeugdwet ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin+. De + 

staat voor meer Kempengemeenten die samenwerken en meer taken om uit te voeren. 

Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij het CJG+ terecht voor hulp en 

ondersteuning. In sommige situaties is een uitloop naar 23 jaar mogelijk. 

Jeugdhulpteams 

In het Centrum voor Jeugd en Gezin+ zijn vijf teams met jeugd- en gezinswerkers actief. 

Elke gemeente heeft een eigen Lokale Ondersteuningsteam (LOT). Dit is een team met 

professionele jeugd- en gezinswerkers die dichtbij jongeren en hun gezinnen 

ondersteuning kan bieden. Dit team zorgt ook voor contacten met onder andere scholen, 

kinderopvang, verenigingen, politie, huisartsen en is in de buurt aanwezig. Bij een 

ondersteuningsvraag in opvoeden of opgroeien zijn de jeugd- en gezinswerkers van deze 

teams  de aangewezen professionals om de ondersteuning te bieden of samen te 

bekijken wat nodig is. 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op de website www.cjgplusdekempen.nl of 

stuur een e-mail (afhankelijk van uw woonplaats) aan één van onderstaande adressen; u 

krijgt binnen drie werkdagen een reactie: bergeijk@cjgplusdekempen.nl of 

bladel@cjgplusdekempen.nl of eersel@cjgplusdekempen.nl of 

reuseldemierden@cjgplusdekempen.nl . 

 

10.3 Buitenschoolse Opvang 

 
Kinderopvang  

Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang . Nummereen Kinderopvang 

biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), 

buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma.  Ook coördineert Nummereen 

http://www.cjgplusdekempen.nl/
mailto:bergeijk@cjgplusdekempen.nl
mailto:bladel@cjgplusdekempen.nl
mailto:eersel@cjgplusdekempen.nl
mailto:reuseldemierden@cjgplusdekempen.nl
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Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen genaamd TSO De Kempen én 

verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.  

 

Voor kinderen van onze school biedt Nummereen Kinderopvang buitenschoolse opvang 

aan. 

 

Buitenschoolse opvang: de Clup 

Nummereen Kinderopvang verzorgt op onze school buitenschoolse opvang (bso), 

genaamd de Clup.  De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens 

schoolvakanties en op studiedagen. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de 

kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er 

ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide 

vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer 

informatie leest u op www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier 

voor de bso te vinden. 

 

 

 

http://www.nummereen.com/

