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Een woord vooraf. 
 

Binnen het door het bestuur vastgestelde beleid heeft het team, in samenspraak met 
vertegenwoordigers van de ouders, deze gids samengesteld om u, ouders, de noodzakelijke 

informatie over onze school te verstrekken. 
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar Basisschool "de Elsenhof" 
voor staat. Hij laat zien wat ouders van onze school mogen en kunnen verwachten en wat de 

school voor het kind kan betekenen. De gids beoogt een heldere presentatie te geven van "de 
Elsenhof" 

In deze gids komt in verschillende onderwerpen ook aan de orde wat de school van de ouders 
verwacht. De verwachtingen die de school van de ouders heeft lopen uiteen van eenvoudige en 
voor de hand liggende zaken, zoals het melden dat uw kind ziek is, tot het uitnodigen mee te denken 
en mee te beslissen over zaken die van belang zijn voor onze school en het onderwijs op onze school. 
Tevens kunt u lezen welke aspecten "de Elsenhof" belangrijk vindt en hoe deze in de praktijk 
gestalte krijgen. Daarnaast treft u praktische informatie aan. 
Het is onze bedoeling dat u, na lezing van deze gids, een duidelijk beeld hebt van onze school. 

 

 
 

Uitnodiging aan ouders om te reageren. 
 

Om een zo volledig mogelijke schoolgids samen te kunnen stellen, is het voor ons belangrijk te 

weten, wat de ouders van onze leerlingen interesseert, wat zij graag van de school willen weten. 
Mocht u, tijdens of na het lezen van onze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties hebben, 

dan nodigen wij u van harte uit om daarover met ons te komen praten. Wij stellen uw reactie erg 
op prijs. 
Ouders en school moeten immers samen zorgen voor de opvoeding van kinderen. 

U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met de leerkracht of de directie.
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1 Algemene gegevens 

B.S. de Elsenhof, 
v.d. Elsenplein 17, 

4845 EB Wagenberg. 
Tel.: 076 – 5938130 / Mobiel: 06 - 44373098 
Email: bsdeelsenhof@skod.org   

Website: www.elsenhof.nl 
 

Onze school is een katholieke school voor Basisonderwijs. Omdat het de enige school in het kerkdorp 
Wagenberg  is,  staat  onze  school  open  voor  alle  geloofsovertuigingen  en  gezindten,  mits  ouders  de 

identiteit van onze school, onze doelstellingen en uitgangspunten onderschrijven en respecteren. 
 

Logo en geschiedenis van de school 

 
 

 

In Wagenberg waren vroeger drie scholen: de R.K. Jongensschool, de R.K. Meisjesschool en de R.K. 
Kleuterschool.  Alle  scholen stonden  onder  het  bestuur  van het  R.K. Kerkbestuur  ter  plaatse.  In 1967 

werden de jongens- en meisjesschool samengevoegd tot één R.K. Gemengde School voor Lager Onderwijs.  
Steeds meer kwam de wens naar voren om kerk- en schoolbestuur te splitsen. In goed overleg is dit ook in 
Wagenberg  gebeurd  en  per  1  januari  1974  kwam  het  bestuur  van  de  R.K.  Lagere  School  en  de 

Kleuterschool in handen van de Stichting R.K. Onderwijs Wagenberg. Al spoedig daarna werd de wens 
uitgesproken om te komen tot de bouw van een nieuwe school. Dat was hard nodig want de leerlingen 

zaten verspreid over drie gebouwen, die niet aan de eisen van de tijd voldeden. Met ingang van het schooljaar 
1980 - 1981 kon de nieuwe R.K. School voor Kleuter- en Lager Onderwijs, die toen tevens de naam "de 
Elsenhof" kreeg, aan het v.d. Elsenplein in gebruik worden genomen. Vooruitlopend op de komst van de 

Basisschool kregen leerlingen van 4 t/m 12 jaar op deze school al les in één gebouw, onder één dak. In 1997 
is onze school een besturenfusie aangegaan met de katholieke scholen in Made en Terheijden en zijn we 
opgegaan in de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD). Met ingang van 1 augustus 2010 is de 

peuterspeelzaal geïntegreerd in onze school. Ook de tussenschoolse (TSO) en naschoolse opvang (BSO) 
vinden onderdak binnen onze school. 

In het kader van onderwijskundige vernieuwing zijn in de zomervakantie van 2013 de groepen toegankelijker 
geworden d.m.v. schuifdeuren met ramen. Het samenwerkend leren is  u ook vanuit de aula mogelijk.  
Tevens heeft de buitenkant van de school een frisse kleur gekregen. Schooljaar 2013-2014 is het schoolplein 

opgeknapt en voorzien van twee nieuwe speeltoestellen. Het lokaal voor groep 2-3 is vergroot d.m.v. het 
weghalen van een tussenwand. In 2015 is een  schuifdeur  tussen  de  groep  1-2  en  de  peuterspeelzaal  

geplaatst  om  zo  de  samenwerking  te bevorderen. In 2017 is de BSO verplaatst naar de teamkamer. Doel 
hiervan is om de  leerlingen beter te kunnen begeleiden bij het buitenspelen en het huiswerk maken.   

mailto:bsdeelsenhof@skod.org
http://www.elsenhof.nl/
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1.1  Organisatie 

  1.1.1. Directie 
De directie van onze school wordt gevormd door: 
Directeur: 

Hennie van Groezen  hennievangroezen@skod.org 
Tel.: 06 – 44373098 
Management Advies Team:     

Dymphy van Strien  dymphyvanstrien@skod.org 
Heidi  van Prooijen  heidivanprooijen@skod.org 

Hannie van Drunen  hannievandrunen@skod.org 
 

1.1.2. Teamleden    

Groep 0-1: Deborah Marijnissen 
Irene Ligthart 

Allisha van Asten   

Groep 1-2: Annemiek de Bont Engelien van Dongen   

Groep 2-3: Dymphy van Strien Hannie van Drunen Allisha van Asten 
Groep 4: Lieke Lotstra Iris v.d. Wildenberg Hennie van Groezen 
Groep 5-6: Louisette Merkx Ingrid de Feijter  
Groep 7: Irene Ligthart             Allisha van Asten  

Groep 8: Heidi van Prooijen Deborah Marijnissen 
Irene Ligthart 

 

Onderwijsassistent: Henny van Oosterhout   

Intern Begeleider : Hannie van Drunen    

 

Onderwijsondersteunend personeel: 
Administratief medewerkster:                             Elsbeth van Mook 
Conciërge:                                                                André Schipperen 
Conciërge assistent:                                               Jurgen Loonen 
Vrijwilligers:                                                            Paula Damen, Louis Schenning, Rieki Broere. 
 

Specialisatie: 
Annemiek de Bont     Coördinator stage, BHV-er 

Dymphy van Strien     Coördinator gr. 1-2-3, BHV-er 
Hannie van Drunen                     Coördinator rekenen, SoVatrainer, vertrouwenscontactpersoon  
Heidi van Prooijen    Coördinator ICT, spelling en begrijpend lezen, BHV-er 

Hennie van Groezen      Coördinator cultuur/verkeer, SoVatrainer, beeldbegeleider 
Henny van Oosterhout    SoVa trainer, BHV-er 

Ingrid de Feijter     Coördinator rekenen, beeldbegeleider 
   Irene Ligthart      Coördinator  gym , Engels en wereldoriëntatie  

Iris van den Wildenberg    Vertrouwenscontactpersoon, Coordinator VVE 

Lieke Lotstra      Coördinator hoogbegaafdheid en plusklas 
Louisette Merkx     Coördinator taal en techniek, beeldbegeleider 
 

 

mailto:hennievangroezen@skod.org
mailto:dymphyvanstrien@skod.org
mailto:heidivanprooijen@skod.org
mailto:hannievandrunen@skod.org
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1.1.3. Plattegrond bs. de Elsenhof 
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2 De school als leefgemeenschap 
 

Onze school werkt vanuit een schoolplan zoals de wetgever dat heeft voorgeschreven en dat per  1 
augustus 2015 bij de inspectie is ingediend. 
De ontwikkelingen die de laatste jaren in gang zijn gezet en de aanpassingen en veranderingen die het 
onderwijs steeds van ons vraagt zijn mede gebaseerd op het Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO) van 2009 en 
2014, het jaarlijkse onderzoek dat door de inspectie wordt uitgevoerd, de ouder en de leerlingen enquête, 

ontwikkelingen die vanuit het Regionaal  Regionaal Samenwerkings Verband Breda RSV tot ons komen, 
onderwijsvernieuwingen, veranderende inzichten m.b.t. onderwijs en didactiek, ontwikkelingen binnen SKOD en 

voortschrijdende richtlijnen vanuit de overheid. 

Missie: Samen bereiken we meer 

 
Ons doel is het bieden van inspirerend onderwijs, zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van de 

leerlingen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt is dat we met elkaar, 
leerlingen, leerkrachten en ouders de verschillende kwaliteiten van onze leerlingen zo positief en optimaal 
mogelijk leren ontdekken en benutten. Hierdoor kunnen zij gelukkig en zelfstandig functioneren in de sociale 

en maatschappelijke context. Samenwerken en van elkaar leren vinden we belangrijk. We werken binnen een 
veilige en stimulerende leef- en werkomgeving voor kinderen én personeel. Hierbij gaan we uit van 

gezamenlijke verantwoordelijkheden. 

De visie van de school 

 

2.1.1. Algemeen 
Onze school, basisschool de Elsenhof, is een school voor regulier basisonderwijs in de kern Wagenberg. 
Onze schoolpopulatie zijn de kinderen die in Wagenberg en omgeving wonen en in de basisschoolleeftijd vallen. 
De Elsenhof is de enige school voor basisonderwijs in Wagenberg. De school is een katholieke school Alle 
kinderen in de basisschoolleeftijd zijn op de Elsenhof welkom. In onderling overleg met de ouders zal worden 

bekeken of de Elsenhof de aangewezen school is om een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Indien 
de vraag onze grenzen overschrijdt zullen wij constructief op zoek gaan met de ouders naar een school die dat 

passend arrangement wel kan garanderen. 
Onze school is sterk maatschappelijk geëngageerd. Wij vinden dat de Elsenhof een school moet zijn die midden 
in onze samenleving van Wagenberg moet staan. Dat uit zich in het ondersteunen van activiteiten die in de 

gemeenschap van Wagenberg worden ondernomen. De school staat open voor verenigingen voor zover hun 
doelstellingen zijn te verenigen met die van de school. De school is actief op zoek naar partners in de opvoeding, 
uiteraard de ouders, maar ook de opvang, de peuterspeelzaal, de bibliotheek etc. om de gemeenschapszin en 

het sociaal klimaat positief te beïnvloeden. 

 
Veiligheid en geborgenheid. 
De Elsenhof wil een school zijn waar kinderen zich geborgen weten. Kinderen moeten op school een veilig 
pedagogisch klimaat ervaren waarin zij zich thuis kunnen voelen. De ouders moeten hun kind zonder zorgen op 

de Elsenhof achter kunnen laten in de wetenschap dat zij daar de aandacht en zorg krijgen die nodig is voor 
verdere ontwikkeling. De Elsenhof is een school waar vertrouwelijkheid en vertrouwen hand in hand gaan. Een 

veilig pedagogisch klimaat wordt vooral door de leerkrachten in onderlinge samenwerking en in gesprek met 
de kinderen vorm gegeven. In een dergelijk klimaat worden kinderen aangesproken op wat zij kennen en 
kunnen (competentie), worden zij aangemoedigd te ondernemen en te ontdekken wat zij nog niet kunnen en 

worden zij bemoedigd door complimenten en positieve 
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feedback. Op de Elsenhof mogen kinderen “anders” zijn. We realiseren ons dat kinderen en hun ouders niet 
allemaal gelijk zijn maar wel gelijkwaardig. Op de Elsenhof zoeken we naar adequate antwoorden op die 

ongelijkheid en proberen we rekening te houden met die verschillen. In een veilig pedagogisch klimaat sluiten 
kinderen en volwassenen elkaar niet uit. Zij doen zelfstandig wat zij zelfstandig kunnen en zij zijn 
er op uit elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Een veilig sociaal emotioneel klimaat zal tevens 
zorg dragen voor een goede basis om te leren in de brede zin van het woord, cognitief, sociaal emotioneel, 
motorisch en moreel. Ouders zijn partners in de opvoeding en we verwachten dat ze achter de 

uitgangspunten van onze school staan. 

 
Resultaat gericht. 
Op de Elsenhof willen we met kinderen en medewerkers ook resultaten bereiken. Het uiteindelijke doel is om 
de kinderen op weg te helpen zichzelf optimaal te realiseren als mens zodanig dat zij gelukkig en  

zelfstandig kunnen functioneren in de sociale en maatschappelijke context. Dat is ook het doel bij de 
medewerkers. Daarvoor is nodig dat er in het leer en opvoedingsproces heldere en concrete doelen worden 
geformuleerd voor zowel leerlingen als medewerkers. Wij vinden het in ieder geval van belang dat de kinderen 

en leerkrachten vaardigheden en kennis zich eigen maken. Op de onderscheiden vakgebieden doen wij daartoe 
een gedetailleerd onderwijs aanbod. In kleine stappen en met heldere tussendoelen. Bij al onze activiteiten, 

klassenniveau, schoolniveau en bovenschool niveau stellen we onszelf de volgende vragen: 
 

  Waarom ondernemen we deze activiteit 

  Welk doel wil ik er mee bereiken? 

  Wat is daarbij mijn norm? 

  Hoe toets ik of ik het doel bereikt heb? 

  Wat doe ik met die wetenschap? 
 

Wij realiseren ons dat kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. Die behoeften zijn afhankelijk van hun 
aanleg, belangstelling, milieu achtergrond etc. Op de Elsenhof proberen we op die onderwijsbehoeften van de 

kinderen zoveel mogelijk in te spelen. Dat heeft tot gevolg dat niet ieder kind met hetzelfde aanbod wordt 
geconfronteerd. In onze didactiek vinden wij het van belang dat kinderen kansen krijgen om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Ontdekkend leren realiseren daar waar mogelijk. We halen 

graag het optimale rendement op alle gebieden (cognitief, sociaal emotioneel, motorisch, moreel) uit ieder kind. 

 
Samen. 
We realiseren ons nadrukkelijk dat we het niet alleen kunnen. Onze maatschappij is dermate ingewikkeld 
geworden en snel aan verandering onderhevig dat we behoefte hebben aan kennisdeling en samenwerking. 

Hoewel onze maatschappij sterk is geïndividualiseerd is samenwerken een belangrijke maatschappelijke 
waarde. Wij willen op de Elsenhof dan ook expliciet werk maken van “het werken aan het samen” omdat wij 

van mening zijn dat dat vooraf gaat aan het samenwerken. Die samenwerking en ondersteuning vinden we in 
eerste instantie bij elkaar. Leerkracht bij leerkracht en directie. Delen van informatie en praktijkervaring is 
daarom vanzelfsprekend. Ook kinderen kunnen veel van elkaar leren. 

Tutorleren en samenwerkend leren zullen daarom vaste vormen zijn in onze onderwijspraktijk. Ook ouders 
hebben vaak veel te zeggen over hun kind. We willen hun informatie serieus nemen. Ook kunnen ouders vanuit 

hun specifieke expertise soms incidenteel bijdragen aan het onderwijs leerproces. Daarnaast zijn er vele andere 
partners in de opvoeding, onderwijs en zorg die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van 
het onderwijsproces op de Elsenhof. De Elsenhof zal in die netwerken participeren en gebruik maken van die 

expertise om te streven naar optimale resultaten. 

 
Duidelijkheid. 
De Elsenhof wil ook staan voor duidelijkheid en structuur. In onze wereld die snel verandert en de neiging heeft 
oppervlakkiger te worden, is behoefte aan duidelijkheid en structuur. Die duidelijkheid treft u aan in  
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afspraken en regels waarvan wij vinden dat we ze moeten maken en nakomen. Afspraken tussen collegae, 
leraar en kinderen, kinderen en ouders, school en ouders etc. Wij willen duidelijk zijn in onze mogelijkheden 

maar ook in het aangeven van onze grenzen. Die duidelijkheid mag u ook aan treffen in onze communicatie. Als 
we iets te zeggen hebben zullen we dat ook doen op een open en eerlijke maar respectvolle wijze ook als het 
pijnlijke informatie betreft. Transparantie is daarbij de beste garantie voor onze oprechtheid en 

betrouwbaarheid. Die structuur mag u ook aantreffen in de ordentelijkheid van ons schoolgebouw en zijn 
omgeving, het gebruik van onze materialen etc. 

 
 

 
Duidelijkheid: 

 
1.   Wij zijn duidelijk en bieden 

structuur. 
2.   Wij communiceren duidelijk, open, 

eerlijk en respectvol. 
3.   Wij zijn transparant. 
4.   Wij zijn duidelijk over onze 

mogelijkheden en onmogelijkheden. 
5.   Wij stellen regels. 
6.   Wij maken afspraken met elkaar: 

collegae, leraar / kinderen, kinderen 
/ ouders, school / ouders 

7.   Wij houden de school netjes en 

ordelijk. 
8.   Wij bekijken samen met ouders of 

een passend onderwijsarrangement 

te bieden is. 

 

 
 

 
 

Maatschappij: 

 
1.  Wij staan midden in de gemeenschap 

van Wagenberg. 
2.  Wij staan open voor samenwerking 

met verenigingen. 
3.  Wij werken samen met partners in de 

opvoeding zoals bibliotheek, 
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 
Voortgezet Onderwijs. 

 
Veiligheid en geborgenheid: 

 
1.   Wij werken samen aan een veilig 

pedagogisch klimaat 
2.   Wij zorgen ervoor dat wij ons thuis 

voelen. 
3.   Wij gaan in gesprek met elkaar. 
4.   Wij moedigen elkaar aan te 

ondernemen en te ontdekken. 
5.   Wij geven elkaar complimenten en 

positieve feedback 
6.   Wij leren zelfstandig te werken en 

waar nodig elkaar te helpen 

7.   Wij houden rekening met verschillen 
8.   Wij zien ouders als partners die 

achter de uitgangspunten van de 
school staan. 

 
Resultaat gericht: 

 
1.   Wij stellen als doel dat we gelukkig 

en zelfstandig kunnen functioneren 
als mens in de sociale en 

maatschappelijke context. 
2.   Wij willen vaardigheden en kennis 

eigen maken. 
3.   Wij formuleren heldere en concrete 

doelen. 

4.   Wij werken in kleine stappen. 
5.   We werken daarbij met heldere 

tussendoelen. 
6.   Wij stimuleren ontdekkend leren. 
7.   Wij zorgen voor een 

onderwijsaanbod gericht op de 

onderwijsbehoeften. 
8.   Wij creëren kansen zodat we zelf de 

verantwoordelijkheid nemen voor 

ons leerproces. 

 
Samen: 

 
1.   Wij hebben behoefte aan 

kennisdeling en samenwerking 
2.   Wij werken aan het samen. 
3.   Wij werken samen en ondersteunen 

elkaar. 

4.   Wij delen informatie en 
praktijkervaring. 

5.   Wij leren te werken met vormen van 
tutor leren en samenwerkend leren. 

6.   Wij nemen de informatie van ouders 
serieus. 

7.   Wij vragen de ouders hun expertise 
met ons te delen. 

8.   Wij maken gebruik van de expertise 
van onze partners en netwerken. 

 

 

2.1.2. Theoretische uitwerking: 
Het pedagogisch/onderwijskundig concept van onze school gaat uit van het adaptieve onderwijs: onderwijs 
waarbij de individuele leerling centraal staat. M.a.w. we gaan uit van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van elke individuele leerling voor zover dit binnen het klassikale systeem zoals wij dat op onze 

school nog steeds hanteren mogelijk is. 
We werken vanuit drie componenten: 

1.   De behoefte van de leerling; 
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2.   De kenmerken van het pedagogisch klimaat; 
3.   De aansturingmogelijkheden van de leerkracht.  

 
1 Basisbehoeften: 

Het kind moet zich op onze school veilig en geborgen weten, zodat elk kind optimale kansen heeft om zicht te 
ontwikkelen. 

 
Competentiegevoel: 
Elk kind vindt het fijn dat hij/zij iets (goed) kent en dat het kind daarop ook gewaardeerd wordt. Wij vinden het 

van belang dat onze leerlingen dit competentiegevoel opdoen en dat leerkrachten en leerlingen waardering 
opbrengen en uitspreken over de competenties van anderen. Het zal het positieve zelfbeeld en het zelfvertrouwen 
bevorderen. 

Relatie: 
Elke mens, dus zeker ook elk kind, heeft behoefte aan relaties: warm, intermenselijk contact. Dit warm 

intermenselijk contact moet uitstralen dat je er voor elkaar mag zijn en bent en dat het bestaan van de ander voor 
mij van belang en de moeite waard is. 
Zelfstandigheid/Onafhankelijk: 

Van belang is het ook dat kinderen onafhankelijk kunnen zijn. Zelfstandig keuzes kunnen maken en initiatieven 
kunnen ontplooien zonder dat daarbij steeds over de schouder wordt meegekeken, zodat ze leren steeds meer 

zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. 
 

 2  Pedagogisch Klimaat: 

Willen we aan de basisbehoeften voldoen, dan moeten er eisen gesteld worden aan het pedagogisch klimaat. In 
ons streven naar competentie, relatie en zelfstandigheid moet het pedagogisch klimaat zich kenmerken door 

uitdaging, ondersteuning, vertrouwen en waardering. 
Uitdaging om zelf op verkenning uit te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken. 
Ondersteunen bij datgene wat de kinderen nog niet zonder hulp en/of op eigen kracht kunnen. 

Vertrouwen  hebben  in  de  goede  afloop van  het  leerproces,  vertrouwen hebben  in  de  drang en  het 
vermogen van kinderen om te leren beseffen en accepteren dat het ene kind er langer over zal doen dan het 

andere en zijn/haar doel misschien langs een andere weg zal bereiken en dat dit doel op een ander niveau kan 
liggen en dat de inspanning van een kind niet altijd evenredig is aan het bereikte resultaat. Dit hebben van 
vertrouwen in, geldt zowel voor leerling als voor leerkracht. 

 
3 Aansturingmechanismen: 

Om  bovenstaande te  kunnen bereiken speelt de leerkracht een cruciale rol. Hij/zij is degene die het 
onderwijs aan de groep en de individuele leerling aanstuurt en richting geeft. De leerkracht heeft daartoe een 
aantal belangrijke middelen in handen: 

    Instructie: 
De manier waarop de leerkracht uitleg geeft, de variatie en differentiatie die hij/zij daarin aanbrengt. 
Belangrijk hierbij zijn de uitgangspunten die op schoolniveau hierbij gehanteerd worden en zoals die eerder 

zijn beschreven. De manier waarop methodes worden gebruikt. De doelen die ermee bereikt willen worden. 
Kinderen blijven uitdagen door de juiste leervormen te gebruiken en leervormen te variëren.  Te  werken  

volgens  het  cyclisch  model:  signaleren  –  observeren  –  diagnosticeren  – remediëren – evalueren – 
feedback geven. 

    Interactie: 

Is de manier waarop de leerkracht met zijn/haar leerlingen omgaat en de contacten met hen onderhoudt. 
Deze omgang moet aansluiten bij de belevingswereld van het kind, adequaat en prikkelend zijn. Het kind als 
persoon wordt geaccepteerd en als uitgangspunt voor zijn/haar handelen genomen. De leerkracht is 

nieuwsgierig naar de leerling, toont interesse in en stelt zich open voor datgene waar de leerling behoefte 
aan heeft. De leerkracht kan gedragingen van de leerling als signal herkennen en inschatten wat de 

emotionele betekenis daarvan is. Vervolgens probeert hij/zij in zijn/haar pedagogisch handelen daar 
adequaat op te reageren. De leerkracht reageert vaak en direct, wanneer een leerling daar behoefte aan 
heeft en laat zijn/haar reactie aansluiten op de initiatieven van de leerling. 
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    Klassenmanagement: 

De manier waarop de leerkracht het verloop van de lessen organiseert en de leeromgeving inricht: het 
materiaal en de inrichting afstemmen op de initiatieven van de leerlingen, zelfstandig werken, werken op 
adaptief werk- en verwerkingsniveau en werken volgens en met de afspraken die op teamniveau hieromtrent 

gemaakt zijn (o.a. instructie tafel – klassenregels – verlengde instructie). 
 

Om zoveel mogelijk aan adaptief onderwijs tegemoet te komen is er op onze school de laatste jaren veel 

aandacht besteed aan: 
  Zelfstandig werken: 

Momenten binnen de onderwijstijd dat de leerlingen zelfstandig leerstof verwerken op eigen niveau en naar eigen 
tempo. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling een minimale hoeveelheid verwerkingsstof afwerkt. Leerkrachten 
kunnen hierbij werken met dag-, week- en/of maandtaken. 

  instructie volgens het IGDI model: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie 
Start van de les (gezamenlijk)                              3 -  5 min 
Instructie geven                                                            10 min 

Begeleide (in)oefening                                          5 - 10 min 
Zelfstandige verwerking                                      15 - 20 min 

Geven van verlengde instructie                         10 - 15 min 
Afsluiting en vooruitblik (gezamenlijk)               3 -   5 min 
  instructietafel: 
Aan  de  instructietafel  wordt  de  leerstof  nogmaals  aangeboden  en  eventueel  samen  geheel  of 
gedeeltelijk verwerkt. Terwijl de leerkracht aan de instructietafel met de leerlingen aan het werk is, kan er niet 

gestoord worden 
Deze manier van werken vereist zowel van leerkrachten als van leerlingen enkele vaardigheden: 
- de leerkracht moet goed op de hoogte zijn van het niveau van zijn/haar leerlingen; 
- leerlingen moeten goed zelfstandig kunnen werken; 

- er moeten binnen de groep duidelijke regels en afspraken zijn m.b.t. wanneer wel/niet naar de 
instructietafel wanneer wel/geen hulp gegeven kan worden; 

- met name voor de leerlingen die geen of weinig instructie nodig hebben moet er voldoende 

uitdagende extra leerstof zijn. 
 

2.1.3. Vertaling naar school- en groepsniveau. 
Doelen: 
Onderwijsdoelen: 
De doelen van ons onderwijs worden ontleend aan: 
- Een programma gericht op functies van kinderen. 

De volgende ontwikkelingsgebieden komen daarbij in beeld: 

Spraak- en taalontwikkeling, Zintuiglijke-motorische ontwikkeling, Cognitieve ontwikkeling, 
Creatieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling. 

- Eigen ervaring- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 

- De kerndoelen. 
Tussendoelen. 
Naast de screening m.b.t. de kerndoelen hebben we ons als team ook moeten buigen over het vaststellen 
van minimum doelen en tussendoelen. 
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2.2 Onze zorg voor kwaliteit 

 

2.2.1. Opvoedings- en onderwijsstijl. 
In het onderwijsleerproces neemt de leerkracht een centrale plaats in. Hij/ zij is degene die het proces 
aanstuurt en begeleidt. Zijn/haar gedragingen/handelingen naar kinderen zijn van groot belang. In het handelen   
heeft   de   leerkracht   een   grote  mate  van   autonomie,   daarmee  rechtdoend   aan   ieders individualiteit en 
professionaliteit. Een aantal gezamenlijke afspraken gelden voor iedereen. Houdingen, handelingen  en  

taalgebruik  naar  leerlingen  (maar  ook  van  en  naar  leerlingen  onderling)  is  altijd omkeerbaar: zoals de 
leerkracht zich naar de leerling opstelt mag en kan de leerling zich ook naar de leerkracht opstellen. 
De leerkracht bepaalt de activiteiten in overeenstemming met het vooraf opgesteld rooster. De regels die wij in 

dit proces hanteren worden beperkt tot de volgende vijf, waaraan alle leerlingen en leerkrachten zich hebben 
gecommitteerd: 

1.   Er wordt niemand buitengesloten. 
2.   Bij ruzie of onenigheid proberen we het eerst zelf op te lossen. 
3.   Pesten mag op onze school niet voorkomen. 

4.   Als dat toch gebeurt, houden we daar onze mond niet over. 
5.   We proberen van iedere dag voor iedereen een feestdag te maken. 

Overige regels zijn daar direct of indirect van afgeleid en worden door de leerkracht in overleg met de leerlingen 
vastgesteld. In zijn/haar onderwijs richt de leraar zich op het bevorderen van het competentiegevoel dat betekent: 

merk het goede op, negeer het verkeerde. 
De leerkracht schept een sfeer van veiligheid en acceptatie waarin effectief gewerkt kan worden. 

 

2.2.2. Op schoolniveau. 
Onder zorg voor kwaliteit valt eigenlijk alles wat op school gebeurt. Alles wat je doet, organiseert, je als 
school voorneemt, verandert enz. heeft invloed op elkaar. 

 

2.2.3. Op leerlingenniveau. 
Voor de voortgang, begeleiding en bewaking van de kwaliteit van de zorg voor de leerling is al heel wat 
bereikt maar blijft een onderwerp van aanhoudende zorg. M.n. het geven van instructie op niveau blijft de 
komende schooljaren onze speciale aandacht vragen. 

 
 

2.2.4. Op leerkrachtniveau. 
Wil je de kwaliteit op school- en leerlingniveau verbeteren dan moet je de kwaliteit van het personeel 
verbeteren en/of optimaliseren. Belangrijk 

daarbij is dat men werkt aan: 

   een goed en aanvaardbaar niveau van collegialiteit; 

   omgaan met positieve feedback; 

   omgaan met klassenconsultatie; 

   bespreken van verschillen van inzicht; 
   een functiegericht nascholingsbeleid. 
 

2.3 Aandacht voor de individuele leerling 

 

2.3.1. De leerling in de groep: 
Het ontwikkelen van de zelfstandigheid, van sociale vaardigheden, het omgaan met zelfredzaamheid, het komen 
tot samenwerking en het omgaan met emoties, zijn aspecten die in het omgaan van leerkrachten met leerlingen 

en in de omgang van leerlingen met elkaar, dagelijks voorkomen en aan de orde komen. Vaak zal dit spontaan 
gebeuren, regelmatig wordt er vanuit het onderwijs aandacht aan besteed. 
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Al vanaf de eerste dag dat het kind op school komt wordt juist aan deze aspecten veel aandacht besteed. 

Soms wijzen toetsen uit dat leerlingen op het onderwijsproces vooruit lopen. Ook deze leerlingen zouden extra 
hulp moeten krijgen. Het opstellen van het protocol “Hoogbegaafdheid” was een eerste aanzet om ook  deze  
leerlingen  extra  uitdaging  te  geven.  Ook  het  werken  met  instructie  op  niveau  komt  deze leerlingen ten 

goede. 
 

2.3.2. Verjaardag van het kind: 
Aan de verjaardag van elk kind op onze school wordt natuurlijk aandacht besteed. In de lagere groepen zal 
dat meer zijn dan in de hogere. Bovendien gebeurt dat in elke groep op verschillende wijze. Natuurlijk mag uw 
kind trakteren. Het is de bedoeling dat er een gezonde tractatie wordt uitgedeeld. Uw kind trakteert alleen de 

leerlingen van de eigen groep. 
 

2.3.3. De zorg voor het zieke kind: 
Het komt ook voor (gelukkig niet vaak) dat een kind belemmeringen ondervindt als gevolg van (langdurige) 
ziekte. In geval van ziekte van een kind neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders van een leerling 
indien betreffende leerling 5 schooldagen afwezig is wegens ziekte. 
Hij spreekt met hen over de aard van de ziekte, het te verwachten ziekteverloop en de wijze waarop het 
onderwijs gecontinueerd gaat worden. 

2.4. Doelstellingen van het onderwijs 

 

2.4.1. Doelstelling van het onderwijs, volgens de wet op het Basisonderwijs: 
Het onderwijs dient zodanig te worden ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen  doorlopen.  Het  wordt  afgestemd op  de  voortgang  in  de  ontwikkeling  van  de  leerlingen.  Het 

onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van 
creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

Ons onderwijs richt zich voor wat betreft het leergebied overstijgende en het leergebied specifiek op de 
kerndoelen. Kennis en vaardigheden op het gebied van cognitieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling kunnen 
goed vertaald worden in de kerndoelen die tot bepaalde leergebieden behoren. Daarnaast zijn er ook algemene 

vaardigheden die betrekking hebben op alle leergebieden. Deze algemene vaardigheden vormen de basis voor de 
leergebied specifieke doelen: je kunt ze daarom omschrijven als algemene doelen of onderwijskundige doelen. 
 

Wij beperken ons in deze schoolgids tot een beknopt aangeven van de door de overheid voorgeschreven 
kerndoelen. 
Onder onze onderwijskundige doelen verstaan wij: 
 De  leerlingen  hebben  belangstelling  voor  de  wereld  om  hen  heen  en  zijn  gemotiveerd  deze  te 

onderzoeken. 

    De leerlingen kunnen een plan opstellen en er naar handelen. 

    De leerlingen kunnen bij activiteiten uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken. 

    De leerlingen leren met hun eigen mogelijkheden en grenzen om te gaan. 

    De leerlingen leveren een positieve bijdrage in een groep. 
 De  leerlingen  maken  verantwoord  en  doelbewust  gebruik  van  communicatiemiddelen  waaronder nieuwe 

media. 

 De  leerlingen  de  gelegenheid  bieden  zich  te  ontwikkelen  naar  volwassenheid,  waarbij  rekening 

gehouden wordt met de mogelijkheden van iedere leerling. 

    De leerling de ruimte bieden zich in de schoolsituatie prettig en thuis te voelen. 
 
Deze kerndoelen en de doelstellingen uit de wet hebben wij voor onze school als volgt vertaald: 

- Onze  school  staat  open  voor  alle  leerlingen  vanaf  4  jaar,  die  als  leerling  bij  onze  school  worden 
aangemeld, mits hun ouders aanvaarden en accepteren dat dit een Katholieke School is. 
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- Wij  begeleiden  kinderen  van  4  tot  12  jaar  zowel  klassikaal,  groepsgewijs  als  individueel,  in  hun 
ontwikkeling naar volwassenheid, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van elk kind. 

- Het kind moet zich prettig voelen in de schoolsituatie, wat veronderstelt dat het geaccepteerd wordt en ruimte 
krijgt om, binnen bepaalde afspraken, zichzelf te zijn. 

- In  beginsel  kunnen  leerlingen  in  een tijdsbestek  van  8  aaneengesloten  jaren de  school  doorlopen hebben, 

waarbij gestreefd wordt minimaal zoveel kennis en vaardigheden bij te brengen dat de aansluiting op enigerlei 
vorm van voortgezet onderwijs gerealiseerd kan worden. 

- Naast kennisoverdracht willen wij de kinderen in de gelegenheid stellen zich naar eigen aard en aanleg te 

ontwikkelen. Hierbij trachten wij de creatieve vorming, de ontwikkeling van het kritisch denken en de 
gemeenschapszin tot zijn recht te laten komen, om zodoende ook een bijdrage te leveren tot de 

vorming van zelfstandige mensen. 
- De  school  heeft  tot  taak  de  kinderen  in  te  leiden  en  vertrouwd  te  maken  met  de  culturele 

verscheidenheid van de samenleving van vroeger en nu, ook al komen ze er op school niet zo direct mee in 

aanraking. Tevens willen wij de kinderen in contact brengen met zoveel mogelijk opvattingen en 
levensbeschouwingen in onze multiculturele samenleving. 

- Onze school wil ook het zelf-ontdekkend-leren bevorderen en zodoende de doorstroming van lagere naar 

hogere groepen bevorderen. 
- Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk om tot een goede afstemming te komen van 

schoolmilieu en thuismilieu. 

- Wanneer er zich bij een leerling stagnaties in het ontwikkelings- en/of leerproces voordoen, trachten wij deze 
in eerste instantie en in het kader van Passend Onderwijs, zelf op te lossen.                

                                                                    2.5. Identiteit 

 

In onze scholen vormen alle leerlingen, ouders, leerkrachten en het ondersteunend personeel één grote 
gemeenschap. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een aangenaam leer- en leefklimaat waarin 
kinderen gelukkig zijn, zich geborgen weten en zich thuis voelen. 
Wij zorgen er voor dat onze leerlingen uitgedaagd en bemoedigd worden om zich ten volle te ontwikkelen. Wij 

willen in onze scholen zorgen dat kinderen groeien in intellectuele en sociale vaardigheden, creativiteit, eerlijkheid 
en solidariteit. 
Zo trachten bestuur en scholen op een eigentijdse wijze gestalte te geven aan haar christelijke identiteit binnen 

het vormings- en opvoedingsproces. 
Wij willen kinderen begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden in respect voor 

verscheidenheid en ieders begaafdheid. Wij laten ons daarbij inspireren door Bijbelse waarden. Onze 
christelijke levensopvatting kleurt de manier waarop wij onze medemens, de werkelijkheid rond ons, andere 
culturen benaderen en levenswaarden als liefde, vrijheid, gerechtigheid en solidariteit ter sprake brengen. 

Om al deze doelstellingen te bereiken staan ons de lessen maar ook andere opvoedings- en 

vormingselementen ter beschikking. 

 
Parochiële werkgroep coördinatie School-Parochie. 
Om de verbondenheid tussen de scholen en de parochie groter te maken, heeft de werkgroep op de taak op zich 
genomen om projecten te gaan ontwikkelen waarbij zowel kinderen en leerkrachten als pastores en vrijwilligers 

betrokken zijn. De projecten worden vanuit de parochie aangeboden aan de scholen. Wanneer leerkrachten dit 
willen, kunnen zij zich inschrijven met hun groep. 
Inmiddels heeft de werkgroep gezorgd voor een gevarieerd aanbod van projecten. 
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3 Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 

Onderstaande informatie komt van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen en is van 
toepassing op de 6 basisscholen onder ons bestuur.   

3.1. Bestuur 
Onze organisatie 
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) heeft zes scholen ieder met zijn eigen directeur. Bij onze stichting 
werken ongeveer 140 medewerkers. De zes aangesloten scholen worden bezocht door ongeveer 1600 leerlingen. 

 

De Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen kunt u vinden op het navolgende adres: Bezoekadres:                                                                                                                
Postadres: Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. 

Romboutsstraat 72,                                                                                                      Postbus 23 
4921EJ Made                                                                                                                4920 AA Made 

Telefoon      :                                            0162 – 684990 
E-mail           :                                            inf o @sko d. o rg  
Website       :                                            w w w . sko d. o rg  

 

Als u het bestuur wilt aanspreken kunt u contact zoeken met:  
Dhr. Reint Bos , directeur-bestuurder. 

 

De raad van toezicht van de stichting bestaat uit: Dhr. Paul van Schijndel, voorzitter. 
Dhr. Henri Peters  
Mevr. Yvonne Dijkman Mevr. Sylvana Coumans Dhr. Ko Beulens 

 

Identiteit 
De scholen van SKOD geven op eigentijdse wijze invulling aan modern onderwijs vanuit de christelijke identiteit 

van de stichting. Allereerst door een verbindende factor te zijn met de directe omgeving (de wijk of de kern), maar 
ook door kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Respect voor culturele 

diversiteit en voor de individuele kwaliteiten van ieder kind, vormen hierbij de uitgangspunten. 
 

Missie & Visie 
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen stelt zich ten doel inhoudelijk en kwalitatief goed primair onderwijs op 

de scholen onder haar bestuur te waarborgen. De stichting ziet het tot haar specifieke taak om in de verschillende 
kernen van de gemeente Drimmelen het katholieke primaire onderwijs in stand te houden en te bevorderen. Dit 

alles op een bestuurlijk open en financieel gezonde manier. 
 

Iedere school binnen SKOD heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en een hoge mate van autonomie. Elke 

directeur geniet de vrijheid om zelf inhoudelijke en onderwijskundige keuzes te maken. Kenmerkend is dat iedere 
school inzet op het creëren van een prettige sfeer. Dit leidt tot een goed leerklimaat waarin kinderen worden 
gestimuleerd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. 

 

Kernwaarden 
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen zet in op een viertal kernwaarden: 
 

Verbindend 
De stichting hecht veel waarde aan de school als verbindende factor met de omgeving. Ouders worden daarnaast 

actief betrokken bij de groei en de ontwikkeling die hun kinderen op onze scholen doormaken. 
 
Verantwoordelijk Vakmanschap 
De stichting onderscheidt zich door een hoge mate van deskundigheid en warme onderlinge 
arbeidsrelaties. De samenwerking binnen de stichting wordt gekenmerkt door een structurele, gelijkwaardige, 

eerlijke en open communicatie. 
 

Lerend Ondernemen 

mailto:info@skod.org
http://www.skod.org/
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SKOD probeert organisatiebreed antwoorden te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Leren 
gebeurt voorts binnen alle aspecten van het menselijk bestaan. 

 

Vertrouwen 
De directeuren van de verschillende scholen hebben veel beleidsruimte, evenals de directeur/ bestuurder. 
Vertrouwen speelt hierin een sleutelrol; vertrouwen in de ontwikkeling en de mogelijkheden van kinderen, 
vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten 

 

3.2 Regeling diagnose en behandeling dyslexie 
Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor door de zorgverzekeraar vergoede diagnostiek en behandeling van 
dyslexie. Deze regeling geldt voor leerlingen met een ernstig lees- en spellingprobleem, als de zorg is gestart voor 
het negende levensjaar en de school op basis van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie al extra begeleiding 

heeft gegeven. Elk jaar wordt de leeftijdscategorie met 1 kalenderjaar uitgebreid. Op basis van de onderzoek wordt 
bepaald welke problemen er zijn en of de aard van het lees- of spellingsprobleem ernstig genoeg  is om tot 
behandeling over te gaan die vergoed wordt. Als blijkt dat de problemen niet ernstig hardnekkig zijn, wordt de 

diagnostiek wel vergoed, maar de behandeling niet. 
 

Afspraken 

Het bestuur/ onze school heeft, om deze regeling goed uit te voeren, ervoor gekozen samen te werken met 
verschillende partners. Deze partners moeten gecertificeerd zijn door de zorgverzekeraars.  

Ouders mogen overigens zelf kiezen aan wie zij de vraag naar vergoede diagnostiek en behandeling voorleggen.  
 
Het is voor onze school niet mogelijk om haar lesaanbod aan behandelingen van verschillende hulpaanbieders aan 

te passen. Wij zullen bij de problemen van dyslectische aard, ook als ouders een andere keuze maken ( die wij altijd 
respecteren) in overleg met de ouders en de behandelaar doorgeven wat wij al aan extra hulp hebben verricht en 

wat daar over in ons dossier is opgenomen. 
 
Praktische zaken 

Wanneer de behandeling onder schooltijd gebeurt moeten de ouders aan de school vooraf toestemming vragen.  
De school is niet verplicht hieraan medewerking te verlenen. De school zal hier alleen dan toestemming voor 
kunnen geven wanneer de behandeling het leren op school kan ondersteunen en de behandeling het doorlopende 

eerproces op school niet schaadt  
Wij stellen het op prijs dat er eerst overleg met de school plaatsvindt, voordat wordt overgegaan tot aanvraag van 

diagnose/ behandeling. Bij aanmelding moeten zowel de ouders als de school vragenlijsten invullen. Dit houdt in 
dat ouders zonder ondersteuning door de school niet zelfstandig zo’n traject in kunnen gaan.  
In een aantal gevallen kan het zijn dat de school al een Checklist Onderkenning Dyslexie Edux (“CODE”) heeft 

afgegeven. Er is dan officieel een vermoeden van dyslexie afgegeven. De CODE wordt op school afgegeven in 
samenwerking met de onderwijsadviseur van Edux. Indien er bij een leerling reeds op school een CODE is 
afgegeven, kan er bij de aanmelding gebruik gemaakt worden van een verkorte vragenlijst.  

 
Indien u informatie wenst over deze regeling en over de manier waarop de school u in dit proces kan helpen, kunt u 

het beste contact opnemen met de intern begeleider (IB’er) van onze school. Op de school is ook een protocol ter 
inzage dat de relatie regelt naar de externe aanbieder van deze zorg.  
 

3.3   Passend onderwijs 
Inleiding. 

Ons schoolbestuur maakt deel uit van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs “RSV Breda O.O.K”  
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of 
bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te 
organiseren. 

De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband moet regelen, 
anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven hebben de scholen 
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gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een passend 
onderwijsaanbod krijgt. Dit ondersteuningsplan kunt u inzien op www.rsvbreda.nl 

 
Zorgplicht 
Scholen zorgen er voor dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra 

ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Als de school de ondersteuning niet zelf kan 
bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u,  
zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. 

Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  
 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan 
bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het 

toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden, als zij op zoek 
zijn naar een school voor hun kind. 
 

Verwijzingscommissies 
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband is er een commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Deze commissie 

bepaalt de toelaatbaarheid voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. 
 
 

Meer informatie nodig? 
Over de Wet Passend Onderwijs vindt u meer informatie via deze bronnen: 

• www.rsvbreda.nl (website van het eigen samenwerkingsverband) 
• www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
• www.passendonderwijs.nl 

 
Uiteraard kunt u contact opnemen met de directie van de school 
  

3.4 Leerplicht en verlof 
Ouders, scholen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de leerplichtwet. Met elkaar 

moeten wij er voor zorgen dat uw kind zoveel mogelijk doorlopend onderwijs krijgt. Het recht op onderwijs geeft 
ook plichten. Deze zijn geregeld in de leerplichtwet. Zo moet u als ouders of verzorgers er voor zorgen dat uw kind, 

van zijn vijfde jaar tot en met het jaar waarin het zestien wordt, naar school gaat. U bent er ook verantwoordelijk 
voor als uw kind, om welke reden dan ook, niet naar school gaat. Dit moet u melden aan de school. De school is 
verantwoordelijk voor het registreren van de afwezigheid van uw kind. Ongeoorloofd verzuim wordt bij de 

gemeente gemeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van het schoolverzuim. 
 
Ongeoorloofd verzuim 

De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook 
verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet gemeld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een leerling 

onterecht ziek wordt gemeld. In sommige gevallen is dat ter beoordeling aan de school. Wanneer een leerling 
voortdurend te laat komt of weigert deel te nemen aan lessen, is er duidelijk sprake van ongeoorloofd verzuim. In 
ieder geval meldt de school het verzuim bij de leerplichtambtenaar als een leerplichtige leerling op drie dagen 

achtereen verzuimt.  
 

Vrijstellingsgronden 
De leerplichtwet kent een aantal omstandigheden waaronder een leerling geoorloofd afwezig mag zijn. De school 
kan (eventueel na overleg met de leerplichtambtenaar) vrijstelling van onderwijs geven in de volgende gevallen: 

 De school is gesloten. Vanzelfsprekend kan er dan voorlopig geen onderwijs worden gegeven. Ook kan het 
gebeuren dat niemand de school in mag, bijvoorbeeld na een brand 

 De leerling is geschorst 

http://www.rsvbreda.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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 De leerling moet in schooltijd voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging 

 De leerling kan door het beroep van beide ouders slechts op vakantie buiten de schoolperiode 

 Als er andere gewichtige omstandigheden zijn 

 De leerling is ziek 
 

Extra verlof 
De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor extra verlof: 

 Verhuizing: maximaal 1 dag 

 Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal een dag 

 Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee 
dagen 

 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksdatum van ouders of grootouders: maximaal een dag 

 Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met 
directie 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal een dag 

 Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de leerplichtambtenaar van de 
gemeente 

 
Verlof voor vakantie 
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt zelden gegeven. Slechts één keer per schooljaar wordt 

hiervoor verlof gegeven. Deze regeling is alleen voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk 
maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen 

met een werkgeversverklaring. Ouders moeten het verzoek hiertoe acht weken van tevoren indienen bij de 
schooldirectie. Verlof voor extra vakantie of voor een bezoek aan het geboorteland van allochtone ouders wordt 
niet meer gegeven. De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval geen verlof gegeven. Hiermee 

wordt voorkomen dat een leerling bij de start de aansluiting met de andere leerlingen mist.  
 
Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u op school halen of van de website downloaden. U kunt dit formulier 

inleveren bij de schooldirectie. Binnen twee weken ontvangt  u antwoord. 
 

Leerkrachten en verlof 
Alle leerkrachten werken volgens een (les)urenrooster. Daarnaast zijn er nog veel voorschoolse en naschoolse 
activiteiten die alle leerkrachten uit moeten voeren. Ook moeten alle leerkrachten voldoen aan een vast aantal 

nascholingsuren.  
Het personeel heeft verlof tijdens het grootste gedeelte van de schoolvakanties. We streven naar zo min mogelijk 

lesuitval. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. Dat extra verlof  
heeft meestal te maken met persoonlijke omstandigheden zoals een bruiloft of zorgverlof voor een familielid. 
Leerkrachten kunnen ook uitvallen door ziekte. In alle gevallen zal de school proberen voor deskundige vervanging 

te zorgen, bij voorkeur door eigen parttimers of vaste vervangers. In uitzonderlijke gevallen zou het voor kunnen 
komen dat groepen worden samengevoegd of zelfs naar huis worden gestuurd. 
 

3.5 Opvoeden doen we samen 
School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat over de opvoeding van kinderen. U 

hanteert daarbij bepaalde opvoedingsidealen net als de school. Die zullen niet altijd op elkaar aansluiten. Wij 
verwachten van u dat u het pedagogisch klimaat dat de school voorstaat mee draagt en ondersteunt.  

Een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tijdens schooltijd is dat zij uitgerust zijn en 
voldoende energie hebben. Als ouders heeft u hierin een belangrijke rol door te zorgen voor voldoende (nacht) rust 
en een regelmatig en gezond voedingspatroon. 
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Kinderen hebben de verantwoordelijkheid om de sfeer op school goed te houden en positief te beïnvloeden. Wij 
verwachten van u en uw kind dat ieder zich aan de regels houdt die op onze school zijn afgesproken. Dat betekent 

dat wij ervan uit gaan dat verschillen worden gerespecteerd; dat onenigheden niet met verbale en/ of fysieke 
bedreigingen of geweld worden opgelost. Leerkrachten treden op tegen pestgedrag in welke vorm dan ook.  
Doet gedrag wat wij niet toestaan zich voor, dan zullen wij u en uw kind daar altijd op aanspreken. Wij maken het 

liefst gebruik van een positieve benadering, maar ontkomen er in bepaalde gevallen ook niet aan om kinderen te 
corrigeren. Wij verwachten daarbij van kind en ouder dat er wordt meegewerkt om eventuele problemen goed op 
te lossen  

Een goed contact tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. Ten slotte zijn wij, u als ouders en wij als 
leerkrachten van de school, partners in de opvoeding van de kinderen. Wij proberen daar waar mogelijk aan te 

sluiten bij uw opvoedingsidealen en wij waarderen het als u meedenkt en meewerkt aan de wijze van de opvoeding 
op onze school.  
                     

3.6 Schorsing en verwijdering 
Schorsing en/ of verwijdering van school komt gelukkig bijna nooit voor. We hopen dan ook dat we nooit een 

leerling hoeven te schorsen. 
Als een leerling zich niet gedraagt, kan hij of zij in aanmerking komen voor een time out. De leerling wordt dan voor 

een korte periode, die kan variëren van enkele uren tot maximaal een dag, niet toegelaten tot de groep waar hij/ zij 
zit. Dat besluit neemt de directeur van de school. Hij/ zij laat dit aan de ouders weten. De betreffende leerling 
wordt opgevangen binnen de school. De school zorgt in dat geval voor opdrachten die op school in afzondering 

moeten worden uitgevoerd. Het lesproces blijft daarbij zo goed mogelijk doorlopen. 
Als er sprake is van ernstig wangedrag en / of herhaling daarvan kan een leerling worden geschorst. Een schorsing 
kan één dag tot maximaal drie weken duren en maximaal met 2x3 weken worden verlengd. 

Het besluit tot schorsen wordt door de directeur-bestuurder gegeven na de ouders gesproken te hebben. Het 
besluit tot schorsing wordt ook doorgegeven aan de ambtenaar leerplichtzaken. Ook bij schorsing draagt de school 

zorg voor werk dat thuis wordt uitgevoerd door de leerling.  
Indien het wangedrag niet stopt en er geen zicht is op verbetering kan het bevoegd gezag overgaan tot 
verwijdering. Het besluit tot verwijderen kan alleen door het bevoegd gezag worden genomen na de ouders 

gesproken te hebben. Het bevoegd gezag gaat dan met de ambtenaar leerplichtzaken en met de ouders op zoek 
naar een andere school waar de betreffende leerling geplaatst kan worden. Bij verwijdering wordt ook altijd de 
inspectie van het primair onderwijs geïnformeerd. 

Bij gevallen van ernstige bedreiging, fysiek gewelddadige of ongewenste handtastelijkheid, ontvreemding of 
vernieling van andermans eigendom zullen wij bovendien aangifte doen bij politie.  

Op alle SKOD-scholen is het protocol inzake schorsing en verwijdering aanwezig en kan, als u dat wilt, door u 
worden ingezien.  

 

3.7 Klachtenregeling 
Vanaf 1994 zijn scholen verplicht maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen tegen elke 
vorm van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Sinds 1998 moet een schoolbestuur over een klachtenregeling 
beschikken en de behandeling van een klacht bij een klachtencommissie mogelijk maken.  

De klachtenregeling van SKOD is bedoeld voor klachten van en over alle personen die bij de school betrokken zijn 
en uiteraard worden daar klachten mee bedoeld die samenhangen met de schoolsituatie.  

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, 
personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als dit vanwege de aard van de klacht 
niet mogelijk is, of als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kunt u een beroep doen op de 

klachtenregeling. 
U kunt zich in dit geval met een klacht contact zoeken met: 
De schoolcontactpersonen 

Iedere school heeft contactpersonen bij wie u terecht kunt met een klacht.  
Zij zorgen voor de eerste opvang en verwijzen u door naar de vertrouwenspersoon van het bestuur. Voor klachten 

of vermoedens van machtsmisbruik, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn de contactpersonen voor 
onze school: Iris van den Wildenberg en Hannie van Drunnen 
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Voor alle overige klachten is een lid van de directie de contactpersoon. 
 

Het bestuur van SKOD 
Het bestuur van SKOD kan na overleg met de klager de klacht zelf afhandelen of zij kan de indiener van de klacht 
doorsturen naar een externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. 

Het secretariaatsadres is: Postbus 23, 4920 AA Made, tel.: 0162 – 68 49 90. 
 
De externe vertrouwenspersoon 

Deze onderzoekt de klacht en bekijkt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden. Indien nodig of 
gewenst verwijst de vertrouwenspersoon u door naar de klachtencommissie en naar hulpverlenende instanties.  

De vertrouwenspersoon zorgt desgewenst ook voor de begeleiding bij de verdere procedure. 
De externe vertrouwenspersoon van SKOD is:  
 

GGD west brabant  
Telefonisch te bereiken via: 076 – 5282241 
Via email: Externe.vertrouwenspersoon@ggdwestbrabant.nl 

 
De klachtencommissie 

SKOD is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. 
Het secretariaatsadres is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; tel. 070 – 392 55 08. 
 

De volledige klachtenregeling is op iedere school aanwezig ter inzage. 
 

3. 8     Onze zorgprocedure in een stappenplan 
Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling, maar dat is niet eenvoudig. Het 

ene kind heeft namelijk meer begeleiding en zorg nodig dan het andere. Daarom is de zorg in onze basisschool 
georganiseerd in een stappenplan. 
Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag 

Als het niet goed gaat met uw kind in de klas zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt door 
te observeren en belemmeringen in de ontwikkeling te signaleren. Er vindt overleg met u plaats om tot een aanpak 
te komen die voor verbetering zorgt.  

Stap 2: De interne begeleider en collega’s helpen mee 
Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de zorg over uw kind met de intern begeleider 

(IB’er) van de school, en natuurlijk met u. Vaak werken ook nog andere collega’s mee. Er komt een handelingsplan. 
De leerkracht en uw kind gaan daarmee aan de slag.  
Stap 3: Het Intern Ondersteunings Team (IOT) van de school wordt ingeschakeld 

Soms is meer hulp nodig. De leerkracht en de intern begeleider bespreken de zorg voor uw kind met specialisten 
die deel uitmaken van het zorgteam van de school.  Dit overleg is erop gericht om tot een bijstelling van het 
handelingsplan te komen. Het gaat daarbij vooral om een werkwijze in de klas die tot betere resultaten kan leiden. 

Soms is daar een onderzoek voor nodig om de zaken die van belang zijn voor het kind, de leerkracht en de school 
goed in kaart te brengen. Er komt een duidelijk advies voor de ouders en eventueel aanvullende zorg door 

specialisten binnen de school. Soms zal hulp gevraagd worden van bijvoorbeeld het centrum voor jeugd en gezin 
(CJG). 
Stap 4: Externe specialisten in het ZAT adviseren 

Als de zorg die de school kan bieden onvoldoende is voor uw kind, vindt overleg met externe specialisten plaats in 
het Extern Ondersteunings Team (EOT). In het zorgadviesteam kan men advies vragen aan vertegenwoordigers van 

het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGD. In dit team wordt besproken wat voor zorg uw 
kind nodig heeft, hoeveel zorg uw kind krijgt en hoe die nodige zorg geboden kan worden. Dit kan leiden tot nader 
onderzoek, indicatiestelling door de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) en het aanbieden van extra 

voorzieningen in de eigen basisschool. Ook is mogelijk dat overplaatsing wordt geadviseerd naar een andere school 
voor basisonderwijs, naar speciaal basisonderwijs (SBO) of naar een REC-school (een Regionaal Expertise Centrum). 
Dit gebeurt allemaal in overleg met u. 
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Stap 5: Nazorg en evaluatie 
De zorg voor de kinderen staat nooit stil. Na elke stap in de zorgprocedure wordt bekeken of de voorgestelde 

aanpak (het handelingsplan) tot succes heeft geleid. Is de zorg geboden? Met het juiste resultaat? Wat kan er 
verbeterd worden? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe gaan we dat organiseren? Door deze nazorg en evaluatie 
kan de zorg voor onze kinderen steeds beter worden. 

 

3.9 Kleding 
Niet alle mode is geschikt om op school te dragen. Op school wordt in allerlei werkvormen gewerkt. Daarbij hoort 
dus kleding die praktisch is en past bij de werksfeer zoals die op school heerst. Wij vragen ouders erop toe te zien 
dat onze leerlingen correct gekleed op school komen.  

 

3.10 Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar 
De GGD West-Brabant is in de gemeente Drimmelen verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen 

van 4 t/m 19 jaar. Wij doen dat onder het motto: ‘ieder kind in beeld’. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele 
gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via 
deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met school, zicht op de lichamelijke, 

geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen in West-Brabant. 
Gezondheidsonderzoeken 

De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. U en uw 
kind ontvangen automatisch een uitnodiging.  
De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u steeds per post toe. Daarnaast noteren wij ze in het Digitaal 

Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een 
vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of een andere partij naar aanleiding van de 
uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.  

 
Wat doen we tijdens het onderzoek?  

Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker Jeugd en Gezin 
controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Op 5/6-jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. 
Dat gebeurt ook bij kinderen van 10/11 jaar als er aanleiding toe is. Voordat de onderzoeken beginnen, legt de 

medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en 
ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien 
nodig nemen we daarover contact met u op. 

Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt u dan contact op met het afsprakenbureau 
Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. 

 
Jeugdgezondheidszorg op school 
Op basisscholen zijn wij onder andere op de volgende manieren actief: 

 
• Spreekuren voor leerlingen en hun ouders / verzorgers. 

• Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig hebben. 
• Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede ventilatie op school.  
• Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en seksualiteit. 

• Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis.  
 
Contact 

U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Of stuur 
uw vraag per e-mail naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl. Of neem een kijkje op onze website: 

www.ggdwestbrabant.nl, thema ‘Mijn Kind’. 
 

 

mailto:jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
http://www.ggdwestbrabant.nl/
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3.11 Beleid in het kader van sponsoring 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bevoegd gezag, directie, 

leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in school of 
bestuursverband.  
Als incidentele vormen van sponsoring zich voordoen op schoolniveau zal de directeur van de school  het bestuur 

daarover direct informeren.  
Het bestuur zal bij beoordeling van het voorstel de volgende richtlijnen gebruiken:  

• De sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.  

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school  

• Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het 
onderwijs stelt.  

• Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de doorgang van het onderwijs niet beïnvloeden.  

• Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen.  

• Sponsoring mag geen schade veroorzaken aan de geestelijke en/ of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.  
 
Een incidenteel voorstel tot sponsoring zal op schoolniveau worden besproken in de medezeggenschapsraad van 

de school en op bestuursniveau in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de SKOD. Zowel de 
oudergeleding als de personeelsgeleding moeten daaraan hun goedkeuring geven. 
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht 

indienen bij de klachtencommissie van de school.  
 

3.12 Tussen schoolse opvang/ overblijven 
Veel kinderen op de basisschool blijven tussen de middag over. Dat maakt overblijven een belangrijk onderdeel van 

de schooldag voor kinderen. In de gemeente Drimmelen verzorgt ESKADEE het “overblijven” bij de SKOD-scholen. 
Het overblijven 
Wij vinden het belangrijk dat overblijven in een ontspannen sfeer gebeurt, zodat uw kind in alle rust kan eten. Het 

overblijven gebeurt in de ruimte van de school en wordt door het overblijfteam begeleid.  
De kinderen nemen zelf hun eigen lunch mee in een broodtrommel (graag voorzien van naam). Na het eten kunnen 
ze nog even spelen, buiten of binnen, dit alles onder begeleiding uiteraard. Kortom: een goede opvang, zodat de 

kinderen weer goed aan de middaglessen beginnen.  
 

Op welke dagen overblijven? 
Uw kind kan op maandag, dinsdag en donderdag overblijven.  
Gezonde lunch meegeven 

Als de kinderen overblijven, nemen ze zelf van thuis hun lunch mee. Iedere ouder maakt natuurlijk een eigen keuze 
wat er in de lunchtrommel gaat. De scholen en ESKADEE willen wel aangeven dat een gezonde en verantwoorde 

lunch erg belangrijk is. 
Aanspreekpunt per school 
Elke basisschool heeft een eigen overblijfteam en aanspreekpunt. Het overblijfteam bestaat uit een gediplomeerde 

beroepskracht en een aantal overblijfkrachten op vrijwillige basis. Het aanspreekpunt is bereikbaar via het 
telefoonnummer van de school, tussen 11.45 – 13.15 uur. 
 

Aanmelden en Administratie 
Uw kind kan op een vaste dag overblijven, maar uw kind kan ook, als dat nodig is, een enkele keer overblijven. Wij 

vragen uw kind in te schrijven. Voor de werkwijze van aan- en afmelden en/of incidentele aanmeldingen verwijzen 
wij u naar Murlen Dienstverlening, waarmee ESKADEE samenwerkt m.b.t. administratie en inschrijving.   
 

telefoon:   085 – 273 4910 
website:   www.murlendienstverlening.com 
e-mail:                 murlen@murlendienstverlening.com 

http://www.murlendienstverlening.com/
mailto:murlen@murlendienstverlening.com
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Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang  

Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen heeft met de Stichting Kinderopvang Drimmelen 
(ESKADEE) een overeenkomst gesloten om de buitenschoolse opvang voor de kinderen van hun scholen te regelen. 
Kinderopvang ESKADEE heeft de volgende BSO-vestigingen beschikbaar voor de SKOD scholen:  

 
Made:   BSO Twister  (voor kinderen van BS de lage weide, tevens centrale opvang en vakantieopvang) 
  BSO Mikado  (voor kinderen van BS de Stuifhoek) 

  BSO Zeeslag (voor kinderen van BS Den Duin) 
Terheijden:  BSO Windekind (voor kinderen van BS de Zonzeel en BS de Zeggewijzer) 

Wagenberg:  BSO Hofpleintje  (voor kinderen van BS de Elsenhof) 
 
Kinderopvang ESKADEE verzorgt naast naschoolse opvang, ook vakantieopvang en voorschoolse opvang met 

ontbijtservice. Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met Kinderopvang 
ESKADEE. Ook kunt u surfen naar de website: www.eskadee.nl voor aanvullende informatie.  
 

Het centraal bureau van Kinderopvang ESKADEE kunt u vinden: 
 

Bezoekadres   Middelmeede 38, 4921 BZ, MADE   
Postadres:  Postbus 153,  4920 AD MADE 
telefoon:.  0162 -68 6179 

e-mail:    info@eskadee.nl 
website:   www.eskadee.nl 

 

3.13 Zorg voor Jeugd 
Als basisschool zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om 
problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te ontdekken en 
vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden 

voorkomen en kan in het belang van het kind en zijn ouders/verzorgers, hulp beter op elkaar worden afgestemd.  
Binnen onze organisatie kunnen de intern begeleiders, de directeur en de interne contactpersonen een zorgsignaal 
afgeven in “Zorg voor Jeugd”. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij het kind en/of zijn/haar ouders/verzorgers 

hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In 
het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een kind. Als er twee of meer signalen in het systeem staan 

over hetzelfde kind, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een 
professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij kijkt wat er aan de hand is met het kind en of het nodig is om 
in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer 

informatie over Zorg voor Jeugd.  
 

3.14     Meldcode - Protocol: omfgaan signalen huiselijk geweld.  
Hoe SKOD-medewerkers om moeten gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling   

Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijke geweld of kindermishandeling. Het hoort volgens SKOD tot de 
verantwoordelijkheid van de medewerkers dat zij in contacten met kinderen en hun ouders/verzorgers alert zijn op 
signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. 

Deze meldcode is bedoeld ter ondersteuning van alle medewerkers van SKOD, zodat vastgelegd wordt welke stappen 
van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij 
voorhanden is. Het volledige protocol “Meldcode” kunt u, als u dat wenst, opvragen bij de directie van de school. 

3.15 Stichting Leergeld  
Stichting Leergeld kan helpen … 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee 

laten doen! Wij bieden kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals 
lid worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de scouting. Ook de kosten voor 

http://www.eskadee.nl/
mailto:info@eskadee.nl
http://www.eskadee.nl/
http://www.zorgvoorjeugd.nu/
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schoolmaterialen, schoolreizen kunnen voor gedeeltelijk vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel 
een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) of een tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden verstrekt.  

Indien u in de gemeente Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen of Oosterhout, Werkendam of 
Woudrichem woont, kan Stichting Leergeld  voor kinderen van 4 tot 18 jaar een oplossing bieden. De medewerkers 
van Stichting Leergeld verwijzen in eerste instantie altijd naar voorliggende voorzieningen via de gemeente, als die 

van toepassing zijn. 
Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan huis om samen met de aanvrager de 
mogelijkheden te bespreken en eventueel te informeren over andere instanties.  

Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning in aanmerking kunt komen.  
Voor meer informatie zie  www.leergeldwestbrabantoost.nl of maak gebruik van de folder die op onze school 

aanwezig is. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 0162-45 84 87  van ma t/m do 9.00-11.30 uur. 
 

4 De organisatie van het onderwijs 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we in het kort  hoe het een en ander op onze school organisatorisch geregeld wordt. 
Het gaat dan vooral om die zaken die te maken hebben met de gezamenlijke verantwoordelijkheid, die wij als 
school met de ouders/verzorgers delen. 

 

4.1. De Organisatie van de school. 
- De school is onderverdeeld in onderbouw (gr.1-2-3) en bovenbouw (gr.4-5-6-7-8). 
- De school heeft  combinatiegroepen en  homogene groepen : een groep  1-2 met gedurende het schooljaar de instroom van 

4 jarigen,  een groep 2-3 , een groep 4-5, een groep 5-6, een groep 7 en een groep 8. 

Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep zitten. 

- Wanneer blijkt dat een kind het reguliere onderwijs niet meer kan volgen, wordt er in overleg met de ouders, 
IB-er en leerkracht bekken hoe we de leerling het beste kunnen begeleiden. 

- Soms blijkt dat er verwezen moet worden naar speciaal onderwijs en dan wordt met betreffende school 

contact gezocht. 
- Blijkt dat kinderen op een bepaald vakgebied uitvallen en extra begeleiding nodig hebben, wordt dit 

besproken met de leerkracht en de IB-er. Er wordt dan bekeken op welke wijze en met welk materiaal het 
kind extra ondersteuning krijgt. 

- Er wordt gewerkt met begeleiding en inzet van stagiaires van de Pabo, stagiaires onderwijsassistenten 
en gymstagiaires. Deze studenten kunnen op onze school praktijkervaring opdoen. 

 

4.2. Kansrijke combinatiegroepen. 
Het werken met Kansrijke combinatiegroepen steekt in op het verminderen van het aantal instructies, het 
waarborgen van de kwaliteit van de instructie en het verbreden van interactief en sociaal leren. Dit door vakken 

en/of jaargroepen met elkaar te verbinden, leerlijnen te clusteren om zo te zorgen voor hoge opbrengsten. 
Maar ook om rust, ruimte en overzicht te krijgen. 
De leerkracht moet in een kansrijke combinatiegroep dus gedifferentieerde instructie kunnen geven 
volgens het IGDI-model ( Interactief,Gedifferentieerd, Directe Instructie) en hierbij coöperatieve werkvormen 

kunnen toepassen, beiden de basis voor goed onderwijs, zeker in een kansrijke combinatiegroep. De essentie van 
het IGDI-model en het functionele gebruik van coöperatieve werkvormen speelt een belangrijke rol. Dit is een 
duidelijke stap verder dan instructie geven en laten samenwerken.  
 

De visie van kansrijke combinatiegroepen. 
Door minder, maar betere instructies en meer sociaal en interactief leren krijgt de leerkracht de tijd terug die hij 
of zij nodig heeft voor de specifieke onderwijsbehoeften van individuele kinderen. De kern van de aanpak is het 

verbinden van de leerstof voor verschillende jaargroepen of verschillende vakken. 
De verschillende jaargroepen krijgen in gecombineerde lessen een gezamenlijke instructie. Dat betekent voor 
jongere groepen dat zij alvast een kijkje kunnen nemen in de leerstof voor het komende jaar, terwijl de oudere 

http://www.leergeldwestbrabantoost.nl/
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kinderen een herhaling van de stof van het vorige jaar krijgen. In de opdrachten brengt de leerkracht vervolgens 
weer de nodige differentiatie aan. 

Als de leerkracht wat verder is, kan hij of zij het idee van jaargroepen verder loslaten en kijken waar de 
leerlingen in hun ontwikkeling staan en de instructie naar deze clusters organiseren. 
Voor zowel het verbinden van jaargroepen als vakken moeten leerkrachten de volgorde waarin inhouden binnen 

de leermethoden aan de orde komen aanpassen. Afhankelijk van de specifieke combinatie betekent dat soms 
gepuzzel. Dat vraagt van leerkrachten inzicht in de leerlingen en leerdoelen, een portie 
creativiteit en een goed organisatievermogen. 
Verbeterde instructie 
In een goede instructie worden de didactische stappen zorgvuldig doorlopen met behulp van een model. 
Anderzijds hoeft de leerkracht de methode niet volledig om te zetten. In het ideale geval maakt hij of zij 

keuzes afgestemd op de behoeften van de leerlingen. 
Sociaal en interactief leren 
Ook sociaal en interactief leren, ofwel coöperatief leren, kan de leerkracht meer lucht verschaffen. Coöperatief 

leren stimuleert bovendien het interactief verwerken van leerstof, waardoor het geleerde beter blijft hangen, 
en traint de sociale competenties van leerlingen. Een goede lesvoorbereiding en goed klassenmanagement 
leiden de interactie tussen kinderen in goede banen. 

De verbonden spellingles 
Spellingonderwijs geven aan een combinatie van twee of meer jaargroepen is een hele uitdaging. Met de 

verbonden spellingles is het mogelijk in meerdere jaargroepen tegelijkertijd hoogwaardige instructie te geven 
waarbij rekening wordt gehouden met: 
- het verbinden van de spellingstrategie en –categorie 

- de onderwijsbehoefte van de leerlingen (op drie niveaus) 
- de jaarplanning met de spellingmethode in combinatie met CITO 

- sociaal en samenwerkend leren 
Het team wordt begeleidt door Anne van Bijnen en Pierre Pas, BCO Onderwijsadvies. 
Kansrijk verbinden, groep 2 en 3 

Ook dit schooljaar gaan we verder met de mogelijkheden van het verbinden van groep 2 en 3. Zo op het oog een 
bijzondere combinatie. Want hebben kleuters niet hun eigenheid in leren, waardoor samen leren met groep 3 

eigenlijk niet kan? En kan het wel, een kind van groep 3 dat in een groep 2 zich moet concentreren? Ja, het kan! 
Vorige schooljaren hebben we ervaring opgedaan met deze combinatie. 
 

4.3. Vervanging bij ziekte van een leerkracht. 
Het vinden van een vervanger in geval van ziekte van een van onze leerkrachten is va a k  een probleem. 
Invallers worden ingezet vanuit een organisatie waarbij SKOD is aangesloten. Soms zijn deze invallers maar een 
beperkt aantal dagen per week beschikbaar of mogen zij niet langer ingezet worden i.v.m. de wet werk en 

zekerheid. Dit laatste heeft als consequentie dat het voor kan komen dat, gedurende de afwezigheid van de 
vaste leerkracht er meerdere inval-leerkrachten aan de groep les gegeven. In geval van ziekte of afwezigheid  van  

de  vaste  leerkracht  zijn  er  een  aantal  mogelijkheden  om  er  voor  te  zorgen  dat  uw kind(eren)  verstoken  
blijven  van  onderwijs.  Op  het  moment  van  ziekte  of  afwezigheid  wordt,  in  de volgorde zoals hier vermeld, 
bekeken hoe wij het onderwijs zoveel mogelijk onbelemmerd voortgang kunnen doen vinden: 

1.  Het zoeken van een invalkracht van buitenaf. Als dit betekent dat een invalkracht beperkt beschikbaar is, dan 
wordt er mogelijk gebruik gemaakt van meerdere invalkrachten. Ook komt het voor dat je wel de beschikking 
hebt over een invalkracht die bv. alleen in de groepen 1 t/m 4 les wil geven. In dat geval wordt er intern 

geschoven. (Is de leerkracht van bv groep 6- 7 afwezig, dan gaat de leerkracht van bv groep 2-3 naar groep 6-7 
en de invalkracht komt dan in groep 2-3). 

2.  Is er geen invalkracht beschikbaar, dan zullen groepen bij elkaar geplaatst worden: 
3.  In elke groep is een  groepsmap en een klassenmap aanwezig. Hierin zitten aanwijzingen waarmee  het  

lesprogramma  direct  kan  worden  opgepikt,  zodat  de invaller of de leerkracht die er plotseling een gedeelte 

van een groep bij krijgt er voor kan zorgen dat leerlingen aan het werk kunnen en de leerkracht even de tijd 
krijgt de nodige maatregelen kan nemen om het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Mochten 
bovenstaande maatregelen niet afdoende zijn dan kan het gebeuren dat een groep leerlingen “naar huis”  
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gestuurd wordt. Dit zal nooit de eerste dag van een afwezigheid zijn en nooit zonder dat de ouders vooraf op 
de hoogte zijn gesteld. Is deze maatregel voor meerdere dagen noodzakelijk dan zal er steeds een andere groep 

naar huis gestuurd worden, zodat het leerproces van de groep van de afwezige leerkracht niet te veel onder 
druk komt te staan. 

 

4.4. Taakverdeling binnen de school. 
De leiding van de school berust bij de directeur. Zij wordt bijgestaan door drie teamleden. Dit zijn Dymphy van 
Strien, Heidi van Prooijen en Hannie van Drunen. Zij vormen samen het managementteam. Binnen dit 
managementteam zijn de verschillende taken verdeeld, maar de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de  

directeur. Natuurlijk is verantwoordelijkheid van de gang van zaken op school een zorg voor het gehele team. 
Iedere leerkracht heeft naast de verantwoording voor zijn groep ook nog taken die met de school te maken  
hebben. De Interne Begeleider, Hannie van Drunen, verzorgt in het kader van de leerlingenzorg alle contacten 

(o.a. met de individuele hulpverlener, school voor speciaal onderwijs). 
De cultuurcoördinator Hennie van Groezen, behartigt het cultuuronderwijs binnen en  buiten  onze  school.  De  

techniek  coördinator  Louisette Merkx heeft  de  zorg  voor  de  verdere ontwikkeling van het techniek 
onderwijs op onze school. Verkeercoördinator,  Hennie van Groezen, verzorgt de Brabants Veiligheid Label- 
activiteiten i.s.m. de BVL werkgroep vanuit de gemeente. Heidi van Prooijen is de ICT coordinator en maakt deel 

uit van het bovenschools netwerk. Dymphy  van  Strien  is  betrokken  bij  de  Vroeg  en  Voorschoolse  Educatie  
en  maakt  deel  uit  van  het gemeentelijke VVE werkgroep. Lieke Lotstra is zowel voor de Elsenhof als voor het 
bestuur de coördinator in het kader van Hoogbegaafde leerlingen. Deze coördinatoren onderhouden dus zowel 

binnen de school als bovenschools de externe contacten. Aan onze school is voor 10 uur per week een conciërge 
verbonden. Naast de conciërge wordt het personeel ondersteund door “hulpconciërges” die op vrijwillige basis 

aan de school verbonden zijn. 
 

4.5.  Aantal uren verplichte onderwijstijd: 2018-2019 

  Groep 1 t/m 8  
3x dag  5,92 17,75  
2x ochtend 3,67 7,33  
middag 2,25    

 Per week 25,09  
  52  

Jaartotaal klokuren onderwijs: 52 x 25,09 1304,42  
Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018 25,09  
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 50,17  
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m  01-03-2019 25,09  
Paasvakantie  19-4-2019 ( goede vrijdag) 3,67  
Koningsdag 27-4-2019   
Meivakantie  22-04-2019 t/m 07-05-2019 50,17  
Hemelvaartvakantie 30-05-2019 t/m 31-05-2019 9,58  
Pinkstervakantie 10-06-2019 (2e Pinksterdag) 5,92  
Zomervakantie   08-7-2019 t/m 16-08-2019 150,51  

  320,19  
Studie- overleg dagen:     

wo 12-9-2018 ochtend  3,67   

ma 22-10-2018 dag 5,92   

do 15-11-2018 dag  5,92   

vrij 16-11-2018 ochtend  3,67   

ma 28-01-2019 dag 5,92   

ma 11-03-2019 dag  5,92   
vrij 10-05-2019 ochtend  3,67   
Totaal vrije dagen en vakanties   354,86   

Jaartotaal klokuren onderwijs: 52 x 25,09 1304,42   
Af vrije dagen    354,86   
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Totaal lesgebonden uren  949,56  
calamiteiten dag   5,92  

  943,64  
Verplicht te halen lestijd onderwijs i.v.m. 7520 uur 940  

3.5.2. Schooltijden: 

 

3.5.3 

Ontwikkelings-vakgebieden: 

In de onderbouw (gr.1-2) wordt vooral aandacht besteedt aan: 
-     Taalontwikkeling. (verhalen, versjes, prentenboeken, werken met schatkist ) 
-     Fonemisch bewustzijn (werken met schatkist) 

-     Spel en beweging. (gymlessen, spellessen) 
-     Werken met ontwikkelingsmateriaal en expressie. 

-     Verkeer, biologie en G.V.O. 
-     Muzikale vorming. 
-     Rekenen ( werken met schatkist) 

-     Engels  

    Activiteiten in groep 3 t/m 8: 
-     Basisvaardigheden: taal, lezen, schrijven, rekenen. 
-     Wereld oriënterende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. 

-     Expressievakken (tekenen, handvaardigheid). 
-     Lichamelijke opvoeding. 
-     Muzikale vorming. 
-     Verkeer 

-     Engels 
-     Geestelijke stromingen 
-     Techniek 

 

    Lesoverstijgende vieringen en acties: 

Jaarlijks organiseren we een aantal vieringen met een godsdienstig karakter nl. een openingsviering bij het begin 
van het schooljaar, een kerstviering, een paasviering en een slotviering. 

 
4.6. Bijzondere aangelegenheden en activiteiten. 

3.6.1. St. Nicolaasfeest. 

In samenwerking met de St. Nicolaascomité en de Oudervereniging wordt het bezoek van 
Sinterklaas aan de school geregeld. Wij streven ernaar dat de Sint zo dicht mogelijk rond 5 december de 
school bezoekt. 

3.6.2. Schoolkamp/ Schoolverlaterdagen. 

Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de contributie van de OV. De kinderen 
zelf komen met een bloemenactie actie. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan dit kamp. U wordt over 
deze activiteit tijdig op de hoogte gebracht. 

3.6.3. Schoolreis. 

Voor de groepen 1 t/m 7 wordt, in overleg met de OV een schoolreis georganiseerd.de data staan vermeld op de 
kalender. Wat betreft kosten: zie schoolfonds. 

 
3.6.4. Schoolsportdag, Themadag, schaatsmiddag . 

De groepen 5 t/m 8 nemen deel aan de grote scholensportdag in Made. Aan deze sportdag doen de groepen 5 
t/m 8 van de Madese scholen en de school in Drimmelen mee. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt een speldag 

georganiseerd. Donderdagmiddag voor carnaval gaan de groep 5 t/m 8 schaatsen. 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

08.30-12.10 08.30-12.10 08.30-12.10 08.30-12.10 08.30-12.10 
13.15-15.30 13.15-15.30  13.15-15.30  
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3.6.5. Nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief is een beknopt informatiebulletin welke op de website verschijnt. Het 
groepsnieuws krijgt u toegestuurd via de e-mail en via klasbord. 

3.6.6. Website. 

De Elsenhof heeft een eigen website. Ga hiervoor naar: www.elsenhof.nl 

3.6.7. Acties. 

In het kader van overige goede doelen proberen we 1 keer per jaar in het een geldinzamelingsactie te organiseren. 
Het goede doel wordt jaarlijks, voorafgaande aan de actie vastgesteld. Om extra inkomsten te genereren voor de  
Oudervereninging wordt om de 2 jaar deelgenomen aan de actie “Jantje Beton”. Daarnaast wordt er voor dit doel 

ook wel incidenteel een actie gehouden.  

3.6.8. Schoolfoto’s 

Eén maal per jaar worden er schoolfoto’s genomen.  Het geheel wordt verzorgd door een werkgroep 
bestaande uit leerkrachten en ouders. Er worden groepsfoto’s, individuele foto’s. Tevens krijgt u de gelegenheid 

om na schooltijd een broertje /zusjesfoto te laten maken. U bent niet verplicht deze foto’s ook af te nemen. 

3.6.9. Schoolshirt. 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen van onze school een schoolshirt hebben. Het is een paars shirt met het 

logo van onze school erop. De shirts worden gedragen wanneer we als school naar buiten treden: sportdagen, 
schoolreizen e.d. Om voor de ouders de kosten zo laag mogelijk te houden gebeurt de aanschaf via de school op 
twee momenten in het schooljaar nl. voor de meivakantie en voor de herfstvakantie. U kunt het shirt dus slechts 

2x per jaar bestellen. Het bestelformulier kunt u downloaden via de website www.elsenhof.nl Het ingevulde 
bestelformulier met het benodigde bedrag geeft u door aan Juffr. Dymphy. Een gym shirt kost € 10,00. U kunt 

een shirt bestellen in de maten: 104-116-128-140-152-164- en S ( grote kindermaat / kleine  herenmaat).Na  de  
meivakantie  en  na  de  herfstvakantie  worden  de  shirts  aan  de  leerlingen uitgedeeld. 
 

4.7. Naschoolse activiteiten. 
Er bestaat de mogelijkheid om kinderen vanaf groep 5 blokfluit lessen te laten volgen op school. 
Dit gebeurt door een lid van de harmonie en de kinderen betalen hiervoor lesgeld per maand. Voor groep 7 en 8 is 
er de mogelijkheid om typelessen te volgen. Er zijn ook buitenschoolse activiteiten. Hieronder vallen o.a.: 

kerstviering in de kerk, voetbaltoernooi, Mad science. 
 

5 Begeleiding  voor kinderen door extra ondersteuning 

 

5.1    Aanmelding en plaatsing van leerlingen met een specifieke hulpvraag. 
Indien ouders een kind met een positieve beschikking van een commissie van indicatiestelling of met een 
positieve   beschikking   van   de   permanente   commissie   leerlingenzorg   of   een   leerling   die   wordt 

teruggeplaatst van een speciale school op onze school aanmelden, is het in beider belang om plaatsing van de 
betreffende leerling samen goed te overwegen. De school en de ouders moeten beiden kansen zien om met de 
leerling succesvol te kunnen werken. 

 
Na de aanmelding worden vijf fasen doorlopen. 

1. De ouder meldt de leerling schriftelijk aan in overeenstemming met de aanmeldingsprocedure van de SKOD. 
De directeur nodigt de ouders uit voor een gesprek. Dit gesprek is vooral oriënterend van aard. De ouders geven 
informatie over de leerling en zijn/haar fysieke en/of mentale belemmeringen en hun motieven en verwachtingen 

t.a.v. hun schoolkeuze. De directeur bespreekt de procedure die gevolgd zal gaan worden. Hij/zij licht de visie van 
de school toe en legt de toestemming van de ouders schriftelijk vast om informatie in te winnen bij derden. 
2. De beschikbare relevante informatie wordt ingewonnen bij de verschillende instellingen. 

3.  De   binnengekomen  gegevens  worden  bestudeerd  en  geanalyseerd.  Daarbij  kunnen  de  intern 
coördinator   leerlingenzorg,   individuele   hulpverlener   en   andere   relevante   externe   instanties   en 

http://www.elsenhof.nl/
http://www.elsenhof.nl/
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deskundigen betrokken worden. Eventueel kan besloten worden om het kind te observeren in relevante situaties. 
De directie en het zorgteam zullen in deze fase de afweging maken welke mogelijkheden de school zelf heeft 

en op welke ondersteuningsmogelijkheden zij een beroep kunnen doen om tegemoet te komen aan de hulpvraag 
die het kind heeft. 
Aandachtspunten daarbij zullen in ieder geval zijn: 

- pedagogisch en didactische aspecten 
- mogelijkheden die de zorgstructuur van de school en het samenwerkingsverband “RSV Breda O.O.K” 

waarin de  school participeert biedt 
- de kennis en vaardigheden van team van leerkrachten 
- de organisatie van school en groep 

- de externe ondersteuningsmogelijkheden 
- de gebouwen en materiële omstandigheden. 

4. Het bevoegd gezag neemt op advies van directie en team het besluit of de leerling op school geplaatst kan 
worden. De ouders worden inhoudelijk beargumenteerd schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit. Is het 
besluit negatief dan zal de directeur van de school of diens plaatsvervanger samen met de ouders op zoek gaan 

naar een alternatief zodanig dat een passend onderwijsaanbod aan de betreffende leerling kan worden 
gerealiseerd. Bij afwijzing wordt ook de inspectie daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Is dat besluit positief 

dan wordt de beslissing van de ouders m.b.t. definitieve plaatsing afgewacht. 
5. De school maakt een plan van aanpak en bespreekt dit met de ouders. De afspraken die door beide partijen 
schriftelijk zijn vastgelegd in het plan van aanpak worden ondertekend. 

In voorkomende gevallen kunt u de uitgebreide procedure op school opvragen. 
 

5.2. Voortgangsregistratie: 
Om  de voortgang van onze leerlingen nauwlettend te volgen is meer nodig dan 3 keer per jaar een 
voortgangsrapport op te stellen en uit te reiken. Voor alle leerlingen wordt een   Leerling Volg Systeem 
bijgehouden. In het LVS worden o.a. opgenomen: 

-     de persoonsgebonden gegevens van de leerling; 
-     toetsgegevens 

-     sociaal-emotionele gegevens 
-     observaties (o.a. Kijk – groep 1-2); 
-     rapportgegevens; 

-     vorderingen overzichten; 
-     eventuele medische gegevens; 
-     loopbaan; 

-     gegevens eventueel individueel onderzoek; 
-     afspraken; 
-     eventuele overige relevante gegevens; 
-     signaleringslijst dyslexie; 

-     eventuele handelingsplannen. 
Een dergelijk dossier is uiteraard niet openbaar. Slechts een beperkt aantal personen heeft er inzage in: 

-     de ouders van betrokken leerling; 

-     de IB-er; 
-     de betrokken groepsleerkracht; 

-     de directeur; 
-     de inspectie. 

 

5.3. Hoogbegaafdheid: 
Om leerlingen die hoogbegaafd zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat zij hoogbegaafd zijn beter te 
kunnen begeleiden heeft de school een protocol hoogbegaafdheid opgesteld. Dit protocol is voor elke ouders, 
maar toch zeker voor ouders van een hoogbegaafd kind ter inzage. Wilt u dit protocol inzien dan moet u zich even 
richten tot de IB-er. 

De stichting (SKOD) en het Dongemond College hebben samen het initiatief genomen om een zogenaamde 
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8+  klas  in  te  richten.  Leerlingen  uit  groep  8,  die  hoog  presteren  en  mogelijk  tot  de  categorie hoogbegaafden 
behoren, worden uitgenodigd deel te nemen aan de 8+ klas. Daarvoor gaan zij gedurende 

20  weken  (telkens  om  de  2  weken)  naar  het  Dongemond  College  om  daar  van  docenten  van  het 
Dongemond College en laarkrachten van onze basisscholen les te krijgen in vakgebieden die op de basisschool 
niet aangeboden (kunnen) worden. De ouders van de kinderen die in aanmerking komen voor deze 8+ klas melden 

hun zoon/dochter zelf aan en ondertekenen een verklaring dat zij akkoord gaan met de voorwaarden. Deelname 
aan deze 8+ klas is gratis, het vervoer naar het Dongemond College te Made wordt door de ouders zelf geregeld. 
Op stichtingsniveau is gestart met een 6-7 plusklas en met een 4-5 plusklas. Kinderen die in aanmerking komen 

voor deze 4-5, 6-7 plusklas moeten ook aan een aantal criteria voldoen. Tevens wordt er voor deze leerlingen een 
vragenlijst ingevuld (een gedeelte door het kind zelf, een gedeelte door de ouders en een gedeelte door de 

leerkracht /coördinator 4-5,6-7 plusklas) die mede bepalend is of het kind toegelaten wordt. 
Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor de 4-5,6-7 en 8 plusklas moeten aan de volgende criteria 
voldoen: 

- kinderen moeten in staat zijn zelf tijd vrij te maken 
- ze moeten gerust eens een les kunnen missen  

- zelfstandig kunnen werken 

- 2 van de 3 Cito-toetsen (rekenen – spelling – begrijpend lezen) moeten minimaal een hoge A score 
         zijn (= minimaal een half jaar voorsprong) en het derde vak minimaal een C 

- voor de methode gebonden toetsen moet gemiddeld een 8 of hoger gescoord worden op de 80% 
         schaal; ook hier geldt dat voor 2 van de 3 vakken (rekenen – taal/spelling – begrijpend lezen) en bij 

        2 van de 3 zaakvakken (aardrijkskunde – geschiedenis – natuur/biologie) waarbij voor het derde vak         
        geldt dat het minimaal voldoende moet zijn 

- opdrachten gaan mee naar de klas om er aan verder te werken 

- aan deze kinderen worden ook eisen gesteld (het is niet vrijblijvend) en er kunnen opdrachten aan vast 
zitten die thuis gemaakt moeten worden. 

 

5.4. Scholing voor leraren. 
Jaarlijks zijn er her- en bijscholingscursussen die door leerkrachten van onze school gevolgd worden. 
In het kader van professionalisering van leerkrachten is het niet uitgesloten dat er in de groep van uw kind(eren) 
video opnames gemaakt worden. Dergelijke opnames worden alleen intern gebruikt. 
Onder scholing (professionalisering) van leerkracht wordt ook verstaan het begeleiden van jonge en/of nieuw aan 

de school verbonden leerkrachten en de begeleiding van stagiaires en LIO- stagiaires. Voor de begeleiding van 
nieuwe leerkrachten en LIO - stagiaires wordt gebruik gemaakt protocollen. Deze protocollen zijn op alle scholen 
van het SKOD in gebruik. 

 

5.5. Toelating van nieuwe leerlingen. 
Als een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt heeft, wordt het vanaf de dag van het bereiken van de 4-jarige 
leeftijd op onze school toegelaten tot groep 1. Voor het zover is, krijgt het kind een uitnodiging om een 5 tal 
dagen op school te komen "proefdraaien". De eerste keer zijn de ouders ook van harte welkom. De ouders krijgen 

een vragenlijst waarmee wij informatie willen krijgen m.b.t. ontwikkelingen van het kind tijdens de voorschoolse 
periode. 
De school moet beschikken over het sofinummer van elke leerling. Een kopie van een officieel document waarop 

het sofinummer vermeldt staat moet in de administratie zijn opgenomen. Het sofinummer van het kind is tevens 
zijn/haar onderwijsnummer. 

 

5.6. Beleidskader doorgaande lijn. 
Inleiding: 
Elk schooljaar zitten er in iedere groep wel leerlingen waarvan je je afvraagt: 

-     Hoe komt het dat deze leerling is doorgestroomd naar mijn groep? 
-     Kan deze leerling het niveau van deze groep wel langer volgen? 

-     Moet ik deze leerling aan het eind van dit schooljaar laten doubleren ja of nee? 
- Moet ik deze leerling doorverwijzen naar het Speciaal Basisonderwijs of een andere vorm van 

speciaal onderwijs? 
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Op al  deze  vragen moeten we  als  school  een  eensluidend en  duidelijk  antwoord formuleren  en  een 
gefundeerd standpunt innemen. 

 

Basisuitgangspunten: 
Alvorens beleid vast te stellen t.a.v. doubleren en verwijzen stellen we vast dat we daarbij de volgende 

uitgangspunten in acht nemen: 
-     De capaciteiten van betrokken leerling moeten worden vastgesteld. 

-     Is er sprake van een leerstoornis? 
-     Hoe staat het met de werkhouding van de leerling? 
-     Zijn er sociaal-emotionele indicatoren die belemmerend werken? 
-     Zijn er medische oorzaken? 

-     Hoe is de ontwikkeling van de leerling tot nu toe? 

 
Beleid t.a.v. Basisuitgangspunten: 
At 1: De capaciteiten van betrokken leerling moeten worden vastgesteld: 
Om de capaciteiten van betrokken leerling vast te stellen kan gebruik gemaakt worden van: 

-     Toetsen van het Cito Leerlingen Volgsysteem; 
-     Diagnostische toetsen (afgenomen door de IB-er); 
- Andere relevante gegevens die een bijdrage kunnen leveren aan het vaststellen van de capaciteiten van 

betrokken leerling. 

Als uit onderzoek blijkt dat de leerling over verminderde capaciteiten beschikt heeft het laten doubleren geen zin. 
De leerling wordt bevorderd, maar gaat werken met een eigen, aan zijn/haar capaciteiten aangepast, programma. 
Dit gebeurt vanaf groep 6. Alvorens met dit programma te starten wordt er met de ouders een convenant 

opgesteld en getekend. In dit convenant worden o.a. de minimum doelen omschreven die de school in haar 
begeleiding van de leerling na streeft. 
We noemen dit werken vanuit een groeidocument. Het is een totaalaanpak om individuele 'zorgleerlingen' 

beter en effectiever te begeleiden. Met een groeidocument slaagt de leerkracht erin de ontwikkeling van een 
leerling te stimuleren. De leerling leert zijn of haar ontwikkelingskracht te benutten en méér eigenaar te zijn 

van de eigen ontwikkeling. Juist de positieve kwaliteiten en mogelijkheden van de ' zorgleerling ' worden als 
uitgangspunt genomen ('waar is de leerling sterk in?'). Daarmee geeft roeidocument een praktische invulling 
aan 'pedagogisch optimisme'. Een 'zorgleerling' is in deze optiek vooral een ‘kansleerling’. roeidocument is een 

vorm van begeleiding die zich richt op individuele leerlingen met een hulpvraag of een speciale 
onderwijsbehoefte. Deze aanpak past binnen de huidige ontwikkelingen op onderwijsgebied. We gaan deze 
aanpak gebruiken bij het inrichten van de éénzorgroute en het bieden van Passend Onderwijs. 

 

At 2: Is er sprake van een leerstoornis: 

Voordat gesproken kan worden van een leerstoornis zal een heldere diagnose gesteld moeten worden. Ook 
hiervoor kan gebruik gemaakt worden van: 

-     Toetsen van het Cito Leerlingen Volgsysteem; 

-     Diagnostische toetsen (afgenomen door de IB-er); 
-     Individueel onderzoek door orthopedagoog of psycholoog. 

- Andere  relevante  gegevens  die  een  bijdrage  kunnen  leveren  aan  het  vaststellen  van  de 
leerstoornis van betrokken leerling. 

Naast diagnostisch onderzoek gericht op de cognitieve vaardigheden kan ook medisch onderzoek deel uit 

maken van dit proces. 
Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een leerstoornis dan heeft ook in dit geval doubleren geen zin. 
Deze leerling wordt bevorderd, maar met een eigen, aan zijn/haar leerstoornis, aangepast programma. Dit 
gebeurt vanaf groep 6. 

Alvorens met dit programma te starten wordt er met de ouders een convenant opgesteld en getekend. In dit 
convenant worden omschreven: 

-     de minimum doelen die voor de leerling haalbaar zijn; 

-     de minimum doelen die voor de school haalbaar zijn; 
-     de extra hulp die de school kan bieden, zowel in als buiten de klas; 
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-     de inspanningen die van de ouders gevraagd worden. 
 

Wanneer we voor een leerling, die onder het in 1 en 2 gestelde valt, een aangepast programma gaan 
opstellen moeten we niet alleen kijken naar de capaciteiten of de leerstoornis maar ook naar: 

-     de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling en zijn/haar omgeving; 
-     de organisatie waarin de leerling geplaatst moet worden: groepsgrootte, leerkracht, lokaal. 

-     de werkhouding van de leerling (concentratie – zelfstandigheid); 
-     specifiek materiaal dat voor deze leerling al dan niet beschikbaar is; 

Naast   deze   leerling   kenmerken   moeten   we   ook   goed   kijken   naar   mogelijke   organisatorische 

belemmeringen zoals daar kunnen zijn: 
-     kunnen we een dergelijk programma met deze leerling aan, nu en in de toekomst? 

- wat en hoe moet ik als leerkracht zelf ontwikkelen om deze leerling in voldoende mate te kunnen 
begeleiden? 

-     wat kan/moet de rol van de IB-er zijn in dit traject? 

-     hoeveel leerlingen met een aangepast programma zitten er in een bepaalde groep? 
-     is er voldoende ruimte en gelegenheid voor collegiale communicatie? 

 
At 3: Hoe staat het met de werkhouding van de leerling. 
De werkhouding van een leerling kan nooit de enige grond vormen om deze te laten doubleren. Wel speelt deze 

een rol bij het vaststellen van het vervolgtraject voor een leerling die het normale onderwijs en 
ontwikkelingstraject niet langer kan volgen of belemmeringen ondervindt. 

 
At 4: Zijn er sociaal-emotionele indicatoren die belemmerend werken? 
Kijken  we  naar  de  sociaal-emotionele  ontwikkeling  van  een  leerling  en  stellen  we  vast  d.m.v.  kijk, observatie, 
QuickScan en eventueel verdere diagnostisering dat de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling niet goed 

verloopt, c.q. achterblijft dan nemen we deze gegevens mee in het totale beeld wat we ons van de leerling aan 
het vormen zijn. Ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling stellen we: 

-     een leerling kan op basis van zijn/haar sociaal emotionele alleen niet doubleren; 
- voor  leerlingen  uit  de  groepen  1-2  kan  de  sociaal  emotionele  ontwikkeling  juist  wel  alleen 

bepalend zijn of een leerling nog een jaar in groep 1-2 blijft of niet; 

-     in de groepen 3 t/m 8 kan de sociaal emotionele ontwikkeling juist een basis zijn om over te gaan. 

 
At 5: Zijn er medische oorzaken? 
Medische oorzaken kunnen uiteraard een belangrijke rol spelen rond de vraag doubleren of niet. Belangrijk voor 
de school om deze problemen in de afweging mee te nemen is: 

- de school moet op de hoogte zijn van de medische problemen – het is daarom van belang dat ouders 
op het inschrijfformulier melding maken van medische problemen; 

-     medische problemen moeten zijn vastgesteld door een medicus. 

 
At 6: Hoe is de ontwikkeling van de leerling tot nu toe? 

Gezien bovenstaande moge het duidelijk zijn dat, alvorens besloten wordt een leerling wel of niet te laten 
doubleren we de gehele ontwikkeling van de leerling in kaart proberen te brengen en op basis van het totaalbeeld 
een beslissing nemen. 

Blijft  de  ontwikkeling  van  een  leerling  achter  of  ondervindt  de  leerling  belemmeringen  tijdens  het leerproces  
en  is  er  geen  of  slechts  voor  een  gering  deel  sprake  van  wat  onder  de  punten  1  t/m  5 beschreven is dan 

moet serieus overwogen worden betreffende leerling te laten doubleren. 
Bij het nemen van het besluit speelt wel een rol de vraag of: 
- het laten doubleren van de leerling meerwaarde heeft (“schiet deze leerling er iets mee op?”); 
- heeft deze leerling al eerder gedoubleerd (een leerling een tweede keer laten doubleren heeft geen zin 

– hier zal veeleer sprake zijn van het onder punt 1 gestelde); 
- als een leerling moet doubleren dat zal dat vooral plaatsvinden in de groepen 1 t/m 4, met een enkele 

uitzondering (en goed onderbouwd) in de groepen 5 of 6, maar zeker niet meer in de groepen 7 of 8; 
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- in de hogere groepen moeten we het niveau van de leerling accepteren en proberen met deze leerling 
zover mogelijk te komen gebaseerd op vooraf opgestelde doelen. 

Tot slot: 
Wanneer een leerling tijdens het leerproces belemmeringen ondervindt die mogelijk leiden tot een van de 
hier beschreven trajecten dan is het van groot belang dat er een goed contact is met de ouders van de leerling.  
Er  zullen  4  overlegmomenten  zijn gekoppeld  aan de  opgestelde  groeidocument.  Van al  deze gesprekken 

worden verslagen gemaakt die ook de ouders ter hand gesteld worden en die in het dossier van de leerling 
worden opgenomen. Ook alle resultaten m.b.t. schoolvorderingen, observaties, toetsen testen en onderzoeken 
die in dit kader plaatsvinden moeten in het dossier worden opgenomen. 

 
 

5.7  Voor- en Vroegschoolse Educatie ( VVE) 
Al sinds 2002 bestaat de werkgroep KIND ( Kindgericht Integraal Netwerk Drimmelen). Diverse geledingen 
zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. De afgelopen 10 jaar heeft de werkgroep gewerkt aan een goede, 
betere afstemming en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar. 

In 2010 werd de wet OKE, ontwikkelkansen en educatie, van kracht en sinds 2011 krijgt de gemeente 
Drimmelen een bijdrage van de rijksoverheid om onderwijsachterstanden te bestrijden. 
Deze   ontwikkelingen   geven   aan   dat   de   gemeente   samen   met   scholen   en   kinderopvang   / 

peuterspeelgroepen moet zorgen voor voldoende Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
Omdat de term VVE steeds vaker gebruikt wordt en – nog belangrijker- omdat de  werkgroep KIND  nauw 
betrokken is bij de uitvoering van het gemeentelijk VVE beleid, werd het tijd voor een naamswijziging. KIND werd 
VVE overleg. De kern Made en de kern Terheijden/Wagenberg hebben 4x per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. 
De samenstelling van de werkgroep is niet gewijzigd. In de werkgroep zijn alle scholen, kinderdagverblijven en 

peuterspeelgroepen en consultatiebureau Thebe Jeugdgezondheidszorg  vertegenwoordigd. Dymphy van Strien 
heeft zitting in de kernwerkgroep. Hennie van Groezen neemt deelt aan het overkoepelend overleg namens de 

directies van de SKOD scholen. 
De doelstellingen: 

-     Afstemming en begeleiding van jonge kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar belangrijk. 
Zorgleerlingen staan centraal. We bespreken anoniem zorgleerlingen en geven elkaar feedback op 
eventuele begeleiding. De situatie van kind en gezin kan besproken worden indien ouders daar 
toestemming voor hebben gegeven. Verwijzing naar Schoolmaatschappelijk Werk en/of het kernteam van 
Centrum Jeugd en Gezin is ook een mogelijkheid. 

- Afspraken maken over de organisatie van een doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschoolse 
educatie voorschoolse educatie. Onder andere door gebruikmaking van een overdrachtformulier. Ouders 

zijn daarvan op de hoogte. 
- Extra voorschools aanbod voor kinderen die dat nodig hebben. Kinderen worden naar dit extra aanbod 

verwezen door het consultatiebureau. Wanneer kinderen gebruik gemaakt hebben van VVE dan wordt 

het overdrachtformulier met de ontvangende school doorgesproken. Er is dan een  

zgn. ‘warme overdracht’ Meer informatie over VVE kunt u lezen in de folder die u kunt vinden op de 
site van www.cjgdrimmelen.nl 

- Werkbezoeken en studiebijeenkomst voor medewerkers om van elkaar te leren en werkwijzen op 
elkaar af te stemmen. 

Alle betrokken partijen slaan dus de handen in één om samen te werken rond het jonge kind. 
 

5.8. Overgang van groep 1, naar groep 2, naar groep 3. 
Verlengd in een kleutergroep, vervroegd doorstromen op de Elsenhof. 
Leerlingen die op vierjarige leeftijd onze school komen bezoeken komen niet op basis van hun 
ontwikkelingsstadium, hun aanleg, maar simpelweg op basis van het feit dat ze vier jaar worden. 

Tussen die leerlingen bestaan grote verschillen in aanleg, ontwikkeling, taalvaardigheden, 
milieuomstandigheden,  sociale  vaardigheden,  voorschoolse  scholing  en  dergelijke.  De  leerkrachten  in groep  
1-2  gaan  deze  leerlingen  in  hetrogene  groepen  begeleiden  en  gaan  er  daarbij  vanuit  dat  de  

http://www.cjgdrimmelen.nl/
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leerlingen onderling verschillen. In dit kader is er een verandering opgetreden m.b.t. het toezichtkader van de 
inspectie. Dit toezichtkader schrijft voor dat leerlingen, dat kinderen geboren in oktober t/m december niet 

automatisch verlengt in groep 1 of groep 2 blijven, maar dat aangetoond moet worden dat een verlengde 
“kleuterperiode” van belang is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Om in dit kader zeer zorgvuldig te 
handelen hebben de scholen van het SKOD, dus ook onze school, een protocol opgesteld om deze 

zorgvuldigheid te waarborgen, die voor ouders ter inzage op school aanwezig is. 
 

5.9. Kinderen die van andere scholen komen. 
Kinderen die op onze school nieuw aangemeld worden en die van een andere school komen, worden in 
principe geplaatst in dezelfde groep als waarin ze op de vorige school zaten. 
Op de dag dat het kind wordt aangemeld, krijgen ook deze ouders een aanmeldingsformulier aangeboden, dat zij 

binnen een week volledig ingevuld op school moeten inleveren. Naar de school van herkomst wordt een bericht 
gestuurd, dat betreffend kind op onze school is aangemeld en ingeschreven. 

 

5.10. Protocol overgang Basisonderwijs  (BO) naar Voortgezetonderwijs ( VO). 
- Tijdens de eerste ouderavond van groep 7 wordt aan de ouders verteld dat hun zoon/dochter het meest 

waarschijnlijk in aanmerking komt voor: 

 Of Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) t/m voortgezet middelbaar beroeps onderwijs 
gemengd (VMBO) 

 Of Voortgezet middelbaar beroeps onderwijs(VMBO) gemengd t/m voortgezet wetenschappelijk 

onderwijs (VWO) 
-     De leerkracht van groep 7 adviseert de ouders de “open dagen” van het VO te gaan bezoeken. 
- Aan het eind van groep 7 vindt er een overdrachtsgesprek plaats met de leerkracht van groep 8 waarbij 

het gegeven advies m.b.t. het VO besproken wordt. 
- Aan het begin van groep 8 (medio september) vindt een eerste oriënterend oudergesprek plaats  waarbij 

de ouders hun verwachtingen en wensen m.b.t. hun zoon/dochter wat betreft het VO mogen aangeven. 
-     Medio oktober worden er voorlichtingsavonden georganiseerd over het VO waarvoor de ouders en 
       de leerlingen worden uitgenodigd. 
-     Medio november/december wordt een “proefcito” afgenomen. 
-     Medio januari / februari vindt er een 2e gesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt een advies m.b.t. 
        het VO afgegeven. 
-     Dit advies (dat schriftelijk is vastgesteld middels een overzichtsformulier) is gebaseerd op o.a.: 

    dossier en LVS van betrokken leerling; 
    advies zoals is uitgebracht door de leerkrachten van de groepen 6-7-8 en de directeur; 

    de drempeltest; 
    de proefcito;  

    de sociaal-emotionele kaart van de leerling gebaseerd op de drempeltest 
    indien al afgenomen: de drempeltoets 6-7-8. 

- De ouders en de leerlingen wordt geadviseerd in januari en februari de open dagen van de 
verschillende scholen voor VO te gaan bezoeken. 

- De ouders melden hun kind aan bij de school van zijn/ haar keuze . 
-     De ontvangende school van VO ontvangt de volgende bescheiden: 

 het aanmeldingsformulier; 

 een overstap dossier; 

 uitslag eindtoets basisonderwijs (nagezonden) 
-     Eind april wordt de eindtoets basisonderwijs  afgenomen. 
- Aan deze toets wordt niet deelgenomen door leerlingen die LWOO of speciaal voortgezet 

onderwijs gaan volgen of die leerachterstanden hebben van 2 of meer jaar. 

-     Er vinden overdrachtsgesprekken plaats tussen de leerkracht van groep 8 en een 
vertegenwoordiger van de ontvangende school voor VO. 

- Indien bij dit gesprek gevraagd wordt naar andere relevante schriftelijke gegevens (b.v. onderzoek) dan 
worden deze alleen afgegeven na schriftelijke toestemming van de ouders of voogd van de leerling. 
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- Medio mei krijgen de leerlingen bericht van al of niet definitieve plaatsing op de school van VO van hun 
keuze. 

- Na het eerste en tweede schooljaar VO worden behaalde resultaten vergeleken met de gegeven 
adviezen. 

 

5.11. Schoolkeuze kinderen groep 8. 
Omdat de toekomst van uw kind erg belangrijk is, wordt de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs 
intensief begeleid en bepaald door: 

-     een eerste kenningsmakings-15 min. gesprek aan het begin van het schooljaar (medio september) 

-     informatieavond voor de ouders vanuit het voortgezet onderwijs: medio oktober/november. 
- overleg  ouders/kind/leerkracht:  de  leerkracht  bespreekt  op  school  medio  januari/februari  de 

verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden voor uw kind, samen met de ouders en het kind. 
-     advies van de leerkracht (dit advies wordt mede gegeven n.a.v. gesprekken met de leerkrachten 

van groep 6 en 7 en de directeur). 
- de school baseert een advies op het jarenlang begeleiden van uw kind. Ons advies wordt gezien als het 

belangrijkste criterium bij de toelating tot een school voor voortgezet onderwijs. 

-     afname van de eindtoets in groep 8. 
- wij zien deze toets als hulpmiddel om ons advies naar het voortgezet mede te bepalen, maar zeker ook 

als hulpmiddel m.b.t. het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs op onze school. 
-     na het advies van de school maken ouders, kind en school, in gezamenlijk overleg een keuze. 
-     in groep 7 wordt de Drempeltest afgenomen 

- Om de kinderen een indruk te geven van het voortgezet onderwijs, vinden jaarlijks open dagen plaats 
op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Als de kinderen in de groepen zeven 
en acht zitten, stimuleren wij hen deze open dagen zoveel mogelijk te bezoeken, zodat zij al een bepaald 

idee en een bepaalde indruk krijgen van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. 

 

5.12. Onderwijskundig rapport. 
Wanneer een leerling onze school verlaat, hetzij als schoolverlater, hetzij tussentijds b.v. als gevolg van 
verhuizing, wordt aan de ontvangende school een onderwijskundig rapport verstrekt. Dit onderwijskundige 

rapport wordt door de school opgesteld vanuit het leerlingvolgsysteem. Betreft het een schoolverlater, dan 
wordt gebruik gemaakt van het overstapdossier.   

 

5.13. School-video-interactie-begeleiding 
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert 
om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel 
voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel 
ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan onze 

school zijn momenteel drie gespecialiseerde School Video Interactie Begeleiders (SVIB-ers) verbonden. Binnen 
de stichting zijn er meerdere begeleiders die mogelijk hiervoor in geschakeld kunnen worden. 
SVIB is een methode van leerkrachtbegeleiding waarbij korte video opnames in de groep worden gemaakt, met 
als doel leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden slechts korte fragmenten van de 
opname gebruikt. De video-opnames worden met de leerkracht besproken en samen met de begeleider 

gaan ze na hoe een en ander in de klas verloopt. Soms zullen er dingen worden veranderd. Belangrijke 
uitgangspunten zijn; de sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, de 
wijze waarop de leerkracht lesgeeft. 

Net zo als bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. 
staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden, die in 

de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er. Deze beelden worden niet zonder zijn/haar 
uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht aan anderen vertoond. Indien de methodiek 
wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers 

hiervan in kennis gesteld. 
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Lezen / taal 
Estafette, Bouw 
VLL Kim versie 

Spelling: 
Spelling in beeld 

Taal:  
         Taal in beeld, Snappet  
Begrijpend lezen   

         Nieuwsbegrip XL 

 Voortzetten Ralfi  leerlingen met dyslexie 
 Groep 4-5 en groep 6-7 verder uitdiepen leesweek 
 In Netwerk ervaringen uitwisselen. 
 Bouw ouders zijn ingeschalekeld dit goed coordineren.  Februari groep 2 erbij. 
 Spellingsanalyse uitvallers. Bespreken en doelen stellen  met leerlingen  
 Opzetten leernetwerk om te komen tot werken met leerlijnen 
        groep 4-8 
 Werken volgens IGDI model  
 Zoveel mogelijk verbinding zoeken met andere vakken d.m.v. leesweek 

Rekenen 
Wizwijs, 
Snappet 

 Voortgang snappet in gr. 4 t/m 8 
 Wizwijs: Onderzoek naar de uitval  gr. 4-5-6. De basisstof is niet genoeg geautomatiseerd. 
 Ten minste 1x per week de spellen inzetten i.v.m.  inzicht. 

 Rekenhandboek verder invoeren  
Groepen 3-4-5-6 implementeren  
uitleg handboek en borging   

Wereldorientatie   Wo Blink geïntegreerd invoeren. Planning schooljaar A wordt gevolgd door groepen 5-8 
Groep 4 werkt er afwisselend mee.  

Techniek  Nieuwe impulsen geven in onderzoekend leren. Dit komt ook bij WO aan de orde 
 Werken met 6-8 techniekkisten.  

 Mad-science is ingepland november 

BVL   Besprekingen BVl vergaderingen en MR  Uitvoering in de groepen  
 Aanzet tot praktijklessen. 
 Verkeersplein voor onderbouw  

ICT 
 

 Invoering Parnassys 
Cursussen  Ib-er- Ict-er, Ib-er directie, Rapporten bouwen, Team scholing  

 Werken met chromebooks, snappet en presenter in office 365 
 Verdere implementatie tekst-aid. 
 Week mediawijsheid 

 Bespreken beleidsplan en eerste uitvoering 
 Werken met snappet in groep 4-8 verder implementeren. Opzetten Netwerk bovenschools 

i.v.m. uitwisseling werken met snappet 
 Eerste oriëntatie naar werken met leerlijnen. 

Muziek 
 

 2e jaar muziekimpuls  i.s.m. harmonie 

Schoolklimaat  Workshop resultaten bevlogenheidsonderzoek in okt. 
 Tevredenheidsonderzoek uitvoeren, voor ouders en leerlingen medio november,. 
 SOVA volgens planning uitvoeren 
 Rots en water volgens planning gr 8 5-6 en 4 

Klassenmanagement 
coöperatief werken 

 Doorgaande lijn mbt. effectieve leertijd, klassenafspraken / klassenmanagement . 

Handelingsgericht werken 
systematisch vorderingen 
analyse en afstemming van 
leerlingen Onderwijstijd 

 Toetsanalyse en aanpassing daarvan op lessen.  
 Diagnostische gesprekken leerlingen 

 Zelfstandig werken  zichtbaar maken tijdens alle vakken.  
 Digitale afstemming in dag-/weekplanning.  

Kwaliteitszorg  
     bs De Elsenhof  

Uitvoeren document  kwaliteitszorg.  

 Stappenplan 4 periodes. 
 Opbrengstenanalyse beschrijven per groep en nieuw streefdoel bepalen 

 
 
 
 

 

Passend onderwijs  Groeidocument en plaats in ondersteunigstructuur en uitvoering  door leerkrachten 
 SOP up to date houden 

Samenwerking 
    peuterspeelzaal: 

 Gezamenlijke thema’s opzetten 
 Spel en taalactiviteiten 
 Opendeurenbeleid opzetten en uitvoeren 

 
 

6.   Schoolontwikkelingsactiviteiten 
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7. Betrokkenheid van ouders binnen de school. 

Onze school ziet, evenals veel ouders, het onderwijs op school als een voortzetting van de opvoeding thuis. 
Het is dan ook van belang dat er een goede band bestaat tussen de ouders van onze leerlingen en de 

school. Een band die uit meer bestaat dan uit informatie over het kind naar de ouders. Het verlenen van hand- 
en spandiensten is alom bekend, maar heel belangrijk is dat de school ouders de ruimte biedt om, daar waar 
kan, mee te denken, ideeën te ventileren en adviezen te geven. 

Wij denken dat wij op onze school in de loop der jaren op het gebied van ouderparticipatie al een heel eind 
gevorderd zijn. Op verschillende manieren zijn de ouders bij onze school betrokken: 
 

7.1. De medezeggenschapsraad en GMR 
 

De Medezeggenschapsraad komt op voor de belangen van alle kinderen, ouders en medewerkers van de 

Elsenhof. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een kort verslag kunt u terugvinden op de website en 
zijn ook ter inzage op school aanwezig. De MR wil positief kritisch kijken naar het beleid van de school. De 
MR kan haar taak alleen uitvoeren als zij ook ondersteuning krijgt van ouders. Dus heeft u suggesties, 

wensen of vragen, schroom niet om bij de MR aan te kloppen. De MR houdt zich bezig met specifieke zaken 
van bs. de Elsenhof. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) buigt zich over onderwerpen die 
alle SKOD-scholen aangaan. Een ouder en een teamlid hebben zitting in de GMR. 

De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De MR van onze school 
bestaat uit ten hoogste 6 leden: 3 leden die uit en door het personeel worden gekozen en 3 leden die uit en 

door de ouders gekozen worden.  Nieuwe  leden  worden  in  eerste  instantie  gekozen  voor  een  zittingsperiode  

van  twee  jaar.  Voor  de daarop volgende nieuwe verkiezingen kunnen de dan volgens het rooster aan de beurt 
zijnde  aftredende leden, zich nogmaals voor een termijn van twee jaar herkiesbaar stellen. Ouders kunnen zich 

alleen maar ver- en herkiesbaar stellen, zolang zij een kind op school hebben. Op verzoek van de MR woont de 

directeur de vergaderingen bij. 
De MR bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende personen: 
Namens de ouders:  

Valentijn Peters  
Martine van den Heijkant 

Janneke Custers 
Namens het personeel: 
Lieke Lotstra (leerkracht gr 4) voorzitter +GMR-lid 

Deborah Marijnissen  (leerkracht gr 1-2)  
Heidi van Prooijen ( leerkracht groep 8) 

 
GMR: namens de ouders: Valentijn Peters. Namens het personeel: Lieke Lotstra. 
Mocht u met de MR in contact willen komen dan kan via het onderstaande mail adres: E -mail: 
mr.elsenhof@skod.org  
 

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar, waarop u dan ook van harte welkom bent. De vergaderdata vindt  
u op de  activiteitenkalender.  

De wet geeft aan dat de MR bevoegd is tot bespreking van vele zaken, zoals: onderhoud van de school, 
betrekken van ouders bij het onderwijs, opstellen van het schoolplan en jaarplan etc. 

De verantwoordelijkheid van elk besluit dat genomen wordt ligt bij het bestuur. Zij beslist over wat er wel 
en niet gaat gebeuren.  
De Medezeggenschapsraad heeft: 

a. Adviesrecht: 
Voordat het bestuur, m.b.t. een aantal zaken een besluit kan nemen, wordt de MR in de gelegenheid 
gesteld hierover advies uit te brengen. De MR heeft ook het recht om over zaken ongevraagd advies uit te 

brengen. 

mailto:mr.elsenhof@skod.org
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b. Instemmingsrecht: 
Voor weer anderen besluiten geldt dat het bevoegd gezag de instemming van de MR nodig heeft om tot 

een daadwerkelijk besluit te mogen komen. 
c. Initiatiefrecht: 

De MR kan het initiatief nemen om aan het bestuur al of niet uitgewerkte voorstellen te doen, om te 
komen tot beleid m.b.t. een bepaalde zaak of bepaalde zaken. 
Goed contact met het bevoegd gezag, de OV en het team zijn hiervoor van groot belang. 

 

7.2. De Oudervereniging: 
Onze school heeft een oudervereniging. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Ook is er elk 
jaar een ledenvergadering en een mogelijkheid om belangrijke stukken van de oudervereniging in te zien. Om 

afstemming tussen de oudervereniging en het team te bevorderen zijn bij de vergaderingen steeds  twee leden  
van het  team  aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die gedurende het schooljaar plaats 
vinden besproken en worden de taken verdeeld. Bij activiteiten moet u denken aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, 

enz. De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn eenvrijwillige bijdrage. Van deze gelden worden 
activiteiten voor de school georganiseerd. Mocht u niet in staat zijn de contributie te betalen, maar wilt u wel lid 
zijn van de oudervereniging, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld. Informatie hierover is 

verkrijgbaar via de school. Voor het schooljaar 2018-2019 is de contributie van de oudervereniging vastgesteld 
op  €  36,00 per jaar. Voor groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.  

 
In het schooljaar 2018-2019 hebben de volgende ouders zitting in de oudervereniging: 
Kees Ligthart,   voorzitter 

Michael Peerenboom,  penningmeester 
Renate van Sprundel,  secretaresse 
Antje Huijgens   Natasja van Gils 

Tamara de Heijde  Daniëlla Joosen 
Lenny Biemans    Jessica van der Corput 

Mascha van Westen  Marleen Sliedrecht 
Suzan Havermans 
 

E-mail  secretaresse-ov@elsenhof.nl 

 

7.3. Ouderparticipatie op andere terreinen: 
Naast het lidmaatschap van de oudervereniging kunnen ouders hun betrokkenheid bij onze school ook 
laten blijken door deelname aan één van de werkgroepen: 

- Handenarbeid ouders: 

- Elke dag wordt er wel door een of andere groep aan handenarbeid gedaan. Ook hier maakt de school 
- graag gebruik van hulp door 

ouders. 

- Bibliotheekouders: 
- Onze school heeft een eigen uitleenbibliotheek voor de leerlingen. Deze werkgroep heeft tot taak: 
- Het verzorgen van de uitleen van boeken aan de leerlingen, het kaften van nieuwe boeken, het 

renoveren van beschadigde boeken en het rubriceren van het archief behoren tot de werkzaamheden 
van deze werkgroep. 

- Hulp bij buitenschoolse activiteiten: 
- Gedurende een schooljaar zijn er een groot aantal buitenschoolse activiteiten zoals de sportdag, 

schoolreis, schoolkamp, vieringen enz. Deze kunnen alleen maar slagen met medewerking van en 

dankzij de hulp van een groot aantal ouders. 
- Bijzondere (tijdelijke) werkgroepen: 
- Regelmatig  worden  bijzondere  en/of  tijdelijke  werkgroepen  ingesteld  waarin  ook  een  taak  is 

weggelegd voor ouders. 

mailto:secretaresse-ov@elsenhof.nl
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- Begeleiding tijdens excursies: 
Indien er voor een bepaalde groep een excursie wordt geregeld zal vaak een beroep gedaan worden 
op ouders i.v.m. begeleiding. Afhankelijk van de groep, de tijd van het jaar en de af te leggen afstand 
wordt de vorm van vervoer bepaald: te voet, per fiets, per auto of per bus. 

 

7.4. Verzekering: 
De school heeft voor haar personeel, onderwijs ondersteunend personeel, interieurverzorgsters, 
hulpouders (op welk gebied dan ook) en overblijfouders een WA-verzekering afgesloten. 
Indien een personeelslid of een hulpouder wettelijk aansprakelijk gesteld wordt voor geleden schade dan 
kan in de meeste gevallen een beroep gedaan worden op deze verzekering. Onder hulpouders verstaan we 

alle ouders die in geval van onder 3.6 vermelde activiteiten ondersteunende hulp verlenen. 
 

7.5. Regels voor hulpouders: 
In overleg met de MR en de OV zijn er gedragsregels voor hulpouders opgesteld. Zie bijlage 4in deze gids 
 

7.6. Informatievoorziening aan de ouders: 
Uiteraard is ook de informatievoorziening aan de ouders m.b.t. het onderwijs en de school van uitermate 
belang. 
 Via een kalender worden de ouders op de hoogte gesteld wat van belang is gedurende het schooljaar in de 

nieuwe groep. Dat betreft informatie over vakgebieden, gymtijden, de dag dat een bepaalde leerkracht 

lesgeeft, diverse activiteiten enz. 

 Informatieavond: korte informatieavond ( half uurtje)  m.b.t. de activiteiten betreffende het nieuwe leerjaar  

 Kennismakingsavonden in de vorm van 10 minutengesprekken. Aan het begin van elk schooljaar is er een 

kennismakingsavond. De ouders kunnen kennis maken met de nieuwe leerkracht van hun kind(eren) en 
tijdens het gesprek uitwisselen wat voor het komende schooljaar van belang is voor hun kind. 

 De ouders van groep 8  maken kennis met de leerkracht en bespreken dan ook een eerste oriëntatie naar 

het VO. 

 10-Minuten gesprekken: Twee maal per jaar zijn er 10-minuten gesprekken. Deze worden gehouden in 

februari en in juni voor de groepen 1 t/m 6. Groep 7 heeft deze eind november en in juni. Groep 8 
eindnovember en eind januari. 

 Overdrachtsgesprek: Na de laatste toetsweek en voor het einde van het schooljaar is er nog een 

oudergesprek voor de ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bij dit gesprek zijn in 
elk geval aanwezig: de ouder(s), de leerkracht waar het kind het gehele jaar les van heeft gekregen en de 
leerkracht bij wie het kind het komende schooljaar in de klas komt. Ook komt het voor dat de IB-er en/of de 

individuele hulpverlener en/of de directeur bij het gesprek aanwezig zijn. Van dit gesprek wordt altijd 
een schriftelijk verslag gemaakt i.v.m. de voortgang op het gebied van begeleiding. Het initiatief voor deze 

gesprekken gaat uit van de groepsleerkracht. 

 Ouderavonden: Speciale gebeurtenissen kunnen ook om een specifieke groepsouderavond vragen. 

 Individuele gesprekken: 4x  per  jaar, na  het opstellen  van het  groepsplan, worden de ouders van 

leerlingen  die specifieke begeleiding krijgen uitgenodigd. Dan wordt besproken wat de resultaten tot 
nu toe zijn en welke stappen er de komende periode ondernomen gaan worden. 

 Voorlichtingsavonden VO: Zowel de scholen voor VO te Breda als het Dongemond College verzorgen 

ouderavonden / voorlichtingsavonden voor de ouders en leerlingen van groep 8. De data voor deze avonden 
worden tijdig bekend gemaakt, evenals de locaties waar ze plaats vinden. 

 Informatie: Overige belangrijke informatie wordt via de mailen klasbord  aan de ouders kenbaar gemaakt. 

 Nieuwsbrief:  Een aantal keren per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Deze is bedoeld om u op de hoogte te 
brengen van de laatste nieuwtjes. Kortom de nieuwsbrief is bestemd voor actuele informatie en deze is 

digitaal te lezen op de website. U wordt via de e-mail geattendeerd op deze nieuwsbrief. 

 Naast  deze  "vaste"  momenten  van  informatie-uitwisseling  kan  en  mag  elke  ouder  op  eigen  initiatief 
contact opnemen met de leerkracht en/of de directie wanneer er behoefte is aan een gesprek. 
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7.7. Informatie aan ouders van kinderen die niet meer bij elkaar wonen. 
Ouders die gescheiden zijn hebben volgens de wet en gerechtelijke uitspraken beiden recht over dezelfde 
informatie met betrekking tot hun kind. De school is echter niet verplicht om beide ouders apart uit te 
nodigen  voor  ouderavonden  en  10-min  gesprekken.  Deze  informatie  wordt  aan  de  ouder  met  het 

wettelijke gezag – en in geval het ouderlijk gezag bij beide ouders berust aan de ouder verstrekt waar het 
kind op dat moment verblijft (hoofdverblijf). De belanghebbenden hebben de wettelijke verplichting, bij 

eventueel  gescheiden  wonen,  elkaar  wederzijds  te informeren.  Mochten  beide  ouders  er  samen  niet 
uitkomen dan kan er contact opgenomen worden met de directie. Daarom heeft het SKOD een voor alle 
onder haar bestuur vallende scholen beleid ontwikkeld om hierin te voorzien en op een goede manier mee 

om te gaan. Dit beleidsstuk kunt u te allen tijde inzien of in afschrift ontvangen. Indien van beide ouders 
het e-mailadres bekend is sturen wij de berichten door. 
 

 
 
 

Muziekzomeravond   
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8 De effecten van het onderwijs 

8.1. De sociaal-emotionele zorg: 
Het sociaal-emotionele gebied, waarbinnen kinderen en leerkrachten zich bewegen is geen specifiek "vak" 
dat gedoceerd moet worden. Het is een voortdurende ontwikkeling. Een ontwikkeling die nooit stil staat en 
nooit stil mag staan. Daarnaast is het een moeilijk terrein omdat er vaak geen pasklare onderwijsprogramma’s 
voor zijn, sterker nog, je zou bij elke leerling een voor hem of haar aangepast onderwijs programma moeten 

hebben en dat is en kan niet. 
Om toch te komen tot een begeleidingsprogramma op sociaal-emotioneel gebied zijn de afgelopen jaren 
de  leerkrachten  opgeleid  tot  Kanjertrainer,  zodat  op  onze  school  gestart  kon  gaan  worden  met  de 
“Kanjertraining” 

 

8.1.1. De Kanjertraining: groep 1 t/m 8 
Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen die hun gedrag kan hebben. Ze 

worden niet zozeer attent gemaakt op het lijden en/of verdriet dat ze veroorzaken, maar ze krijgen te 
horen wat de gevolgen kunnen zijn voor hun positie binnen de groep. Deze informatie krijgen ze vooral van 

de groepsleden en niet zozeer van de Kanjertrainer. 
(bv: Aapgedrag is heel irritant. Maar het “aapje” gedraagt zich zo omdat het van de misvatting uitgaat dat 
het er dan bij hoort. Het is voor dit type kind schokkend te ervaren dat kinderen geen enkele waardering 

kunnen  opbrengen  voor  dit  gedrag.  Bovendien  hebben  aapjes  een  grondige  hekel  aan  elkaar.  Deze 
kinderen hebben het zeer moeilijk als ze tot het besef komen dat ze vervelend worden gevonden). 
Binnen de Kanjertraining wordt ruim aandacht besteed aan het geven van kritiek en het omgaan met 

kritiek. De gekozen werkvormen zijn direct en zeer confronterend (en lopen in moeilijkheidsgraad op van 
groep 1-2 naar 8). De kinderen wordt inzicht gegeven in de gevolgen van gedrag, de gevolgen voor de 

ander en de dingen om hen heen, maar vooral de gevolgen voor henzelf. Ze worden geleerd te kiezen. En 
als je kiest, kies dan in de richting van je werkelijke bedoelingen en draai er niet om heen. Word bewust 
van de keuzen die je maakt. Doe je dat niet dan gaan anderen, die wel durven kiezen, voor jou je leven 

bepalen. 
Het spreekt voor zich dat voor de uitvoering van de Kanjertraining vakmanschap vereist is. Vandaar een 
uitgebreide handleiding en de speciale opleiding tot Kanjertrainer. 
In de training worden trainingsafspraken gemaakt: 

-     wij helpen elkaar; 
-     wij zijn te vertrouwen; 
-     niemand is zielig; 

-     niemand speelt de baas; 
-     niemand lacht uit. 

Om van de Kanjertraining een “methode” te maken en niet een eenmalige training krijgt de training een vaste 
plaats in ons onderwijs. Zo wordt de training een werkwijze waarbij aangepast aan de leeftijd van de kinderen 
lessen in sociale vaardigheden centraal staan. 

De lessen worden ondersteunt door de volgende dieren: 

De Pestvogel (zwarte pet): 
De pestvogel vindt zichzelf geweldig: alle 
anderen deugen niet en hij bepaald zelf wel 
wat hij doet. 

De Aap (rode pet): 
Het aapje probeert contact te krijgen door met de 
pestvogel mee te doen en overal grapje van te 
maken. Het aapje gedraagt zich als een vervelende 

malloot
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Het Konijn (gele pet): 

Het konijn denkt dat hij minder waard is dan 
anderen, is vaak bang en heeft last faalangst 

 

De Tijger (witte pet): 
De tijger of Kanjer. Een kind dat assertief maar niet 

agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te 
handhaven, is een tijger 

 

Daarnaast  loopt  de  aandacht  voor  de  sociaal-emotionele  zorg  als  een  rode  draad  door  het  totale 
lesprogramma, wordt er in alle groepen gewerkt met de SEO-Prikkels . 

 

8.1.2 Trainingen Sociale Vaardigheden (SOVA trainingen): 
Vanaf schooljaar 2011-2012 wordt er door leerkrachten die opgeleid zijn tot SOVA trainer individuele SOVA 

trainingen gegeven onder schooltijd voor leerlingen uit de groepen 4,5 ,6,7en 8. Op deze manier kunnen we 
kinderen een extra handreiking geven om zich wat sterker te maken in bepaalde sociale situaties. Het is 
een training in een kleiner groepje in een eigen clublokaal. Dit groepje wordt samengesteld met kinderen uit 

verschillende groepen bestaat uit 6 tot 8 leerlingen. D.m.v. rollenspelen en oefeningen, krijgen de leerlingen 
inzicht hoe zij zich kunnen opstellen in diverse situaties. Omdat het een kleiner groepje is,  zullen de kinderen 
zich sneller kunnen en durven te uiten dan bijv. bij de kanjertraining.  Het is belangrijk, dat zij ervaren dat er 

verschillende kinderen zijn die op verschillende manieren iets moeilijk kunnen vinden. De leerlingen die in 
aanmerking komen worden gekozen volgens bepaalde criteria nl.: 

1. het kind heeft geen, of zeer wisselende, vriendjes of vriendinnetjes 
2. het kind wordt vaker geplaagd 
3. het kind kan zich minder goed verweren tegen leeftijdgenoten 
4. het kind heeft nogal eens  ruzie en vecht regelmatig 
5. het kind conformeert zich sterk aan anderen en laat gemakkelijk over zich heenlopen 

6. het kind heeft een  lage dunk van zichzelf 
7. het kind speelt veel alleen 

8. het kind gaat voornamelijk met veel jongere of veel oudere kinderen om 

 
Rots en Water vanaf groep 4 

Rots & Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd 
wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma kan worden 
beschouwd als een weerbaarheids-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere 

programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de 
training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. 

 
Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en 
communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, 

het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. 
 

Jongens beschikken over een enorme dosis energie die uitnodigt, en soms dwingt, tot bewegen. Daarnaast is 
het zo dat de meeste jongens, vergeleken met de meeste meisjes, meer moeite hebben met het 

verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties. Jongens volgen meer een fysiek-emotionele 
ontwikkelingsweg (zelfkennis door bewegen, doen, onderzoeken). 
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Meisjes volgen meer een verbaal/rationeel-emotionele 
ontwikkelingsweg. (zelfkennis door reflectie en verbale communicatie). 

De psycho-fysieke didactiek van het Rots en Waterprogramma voegt 
beide ontwikkelingswegen samen in één programma. 
 

Het Rots en Waterprogramma kent vier thema's: 

             Zelfbeheersing 
             Zelfreflectie 

             Zelfvertrouwen 
             In actie kunnen en durven komen 
Juffr. Hannie en juffr. Henny geven deze training. 
 

De school heeft verder, in overleg met de ouders (vanuit de OV en de GMR), een klachtenprocedure en een 
protocol tegen pesten opgesteld. Voor leerlingen die een dierbaar familielid of vriend verloren heeft is er 
een draaiboek voor rouw- en verlieservaring. 

 

8.2. De onderwijskundige zorg: 
Om de onderwijskundige zorg op onze school beter in kaart te kunnen brengen en deze beter te kunnen 
begeleiden en sturen, zowel voor het totale onderwijs als voor de ontwikkeling van de individuele leerling, 
wordt er op gezette tijden getoetst. 

Het ziet er als volgt uit: 

 

8.2.1 Toetsen 
a. DMT-toetsen: 
DMT staat voor drie-minuten-toets. Deze toets wordt, samen met de LTT (Leestechniek en Leestempo) 

gebruikt om de vorderingen op het gebied van voortgezet technisch lezen bij te houden. De bedoeling is 
dat de leerling in 3 minuten zoveel mogelijk woordjes (woorden) leest. 

 

b. AVI-toetsen: 
Het leesniveau en de ontwikkeling van het leesniveau van de leerlingen wordt vastgesteld en in kaart 
gebracht. 

 

c. Cito-kleutertoetsen: 

Voor de leerlingen van groep 2 wordt in januari de Cito-toetsen “Taal voor kleuters” en “Rekenen voor 
kleuters“ afgenomen. 

 

d. Spelling: 
Deze toets, ontwikkeld door CITO, wordt afgenomen om de spellingsvaardigheid van de leerlingen te 
meten. De toets wordt twee keer per jaar en voor het eerst afgenomen in groep 3 in januari van betreffend 

schooljaar en voor het laatst in groep 8, ook in januari. De toets wordt klassikaal afgenomen. Het resultaat 
wordt per leerling gemeten. 

 

e. Rekenen-wiskunde-toets: 
Ook hiervoor wordt op onze school de door CITO ontwikkelde toets gebruikt. Evenals de SP-toets wordt 
ook deze toets twee keer per jaar en voor het eerst in groep 3 in januari en voor het laats in groep 8, ook weer 

in januari, afgenomen. Deze toets wordt eveneens klassikaal afgenomen. Het resultaat wordt weer per 
leerling gemeten. 

 

f. Begrijpend lezen: 
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Dit is om het niveau van begrijpend lezen vast te stellen van onze leerlingen. De toets wordt twee maal per 
jaar in januari en juni. Voor het eerst afgenomen in groep 3 in juni van betreffend schooljaar en voor het laatst 

in groep 8, in januari. De toets wordt klassikaal afgenomen. Het resultaat wordt per leerling gemeten 
g. Drempeltest: 

In groep 7 wordt de drempeltest /leermotivatietest afgenomen. Deze afname vindt plaats medio april.  
Deze drempeltoets zegt niet alleen iets van de cognitieve ontwikkelingen van de leerlingen tot op het moment 
van afname, maar de test zegt ook iets over het verwachtingspatroon van de leerling. M.a.w. de drempeltest 

zegt iets over wat we van de leerling mogen verwachten richting Voortgezet Onderwijs. 

 

i. Eindtoets: 

In april (de juiste afnamedata worden opgenomen op de activiteitenkalender) wordt bij de leerlingen van groep 
8 deze eindtoets afgenomen. De afname kan drie ochtenden in beslag nemen . De leerlingen worden getoetst 

op het gebeid van rekenen, taalontwikkeling, begrijpend lezen. De resultaten worden door de 
toetsverstrekker verwerkt  en vergeleken met de landelijke scores en de schoolscores van het voorgaande 
jaar. Daarnaast wordt er van iedere individuele leerling een leerlingenscore (rapport) opgesteld. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van een standaardscore die een indicatie geeft m.b.t. het niveau van vervolgonderwijs. 
 

j. Drempeltoets: 
Het Voortgezet Onderwijs heeft van de overheid opgelegd gekregen een extra toets af te nemen bij die 
leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs die in hun advies Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

of lager mee krijgen. De test is bedoeld als een extra filter om leerlingen die mogelijk Leer Weg Ondersteunend  
Onderwijs (LWOO) moeten gaan volgen in een zo vroegtijdig mogelijk stadium te “op te sporen”. 

 

9 Practische aangelegenheden 

 

9.1. Gymmen. 
Gymtijden: 
De groepen 4 t/m 8 gaan in principe op de maandagen en donderdagen gymmen. 
Voor de groepen 1, 2 en 3 staat er elke dag spel op het lesrooster.  

 
Gymrooster 
Groep      Dag /Tijd   Opmerking 

 maandag   donderdag  

8 8.30 -   9.25 leerlingen starten bij de 
gymzaal 

8 8.30 - 9.25 leerlingen starten bij de 
gymzaal 

4 9.25 – 10.20  4 9.25-10.20  

5-6 10.20 –11.15  5-6 10.20 –11.15  

6-7 13.15 - 14.10 leerlingen starten bij  de 
gymzaal 

6-7 13.15 - 14.10 leerlingen starten bij  de 
gymzaal 

 

Gymschoenen: 
De leerlingen van de groepen 1-2-3 dragen tijdens de spel- en gymlessen geen speciale kleding. Zij spelen 
c.q. gymmen in hun onderkleding mits deze lessen binnen gegeven worden, wat weer afhankelijk is van de 

weersgesteldheid. Wel dragen de leerlingen gymschoentjes. Dit doen we vanwege de koude vloer en om 
hygiënische redenen. Er zijn gymschoenen in de handel met aan de zijkant elastiek, wat voor ons erg fijn is in 
de praktijk (in verband met schoenen strikken). Ook schoenen met klittenband geven weinig problemen. 

Ook de leerlingen van groep 3 t/m 8 dragen gymschoenen. Deze mogen niet voorzien zijn van donkere 
zolen (zwart of blauw - dit op voorschrift van de beheerder van de sporthal, zijnde de gemeente). Ook 
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mogen de gymschoenen niet al eerder buiten gedragen zijn geweest. De leerlingen van groep 4 t/m 8 
gymmen in sportkleding. 

 
Douchen na de gymlessen: 
De bedoeling is dat alle leerlingen na de gymles douchen. Om praktische redenen doen de leerlingen van groep 

4 hier nog niet aan mee, maar wassen wel na afloop van de les de voeten. Enkele punten die hierbij van belang 
zijn: 

- de groepen 5-6 douchen  gemengd; 
- wij raden u om hygiënische redenen aan uw kind badslippers mee te geven; 
- een goede (maar niet nieuwe) badhanddoek; 

- er wordt op gelet dat er kort gedoucht wordt, zonder gebruik van badschuim e.d.; 
- het gebruik van alle mogelijke sprays is niet toegestaan; 

- geen haren wassen; 
- meisjes met lang haar kunnen eventueel een douchemuts gebruiken; 
- kan of mag uw kind, om een of andere reden niet douchen, laat ons dat dan met een kort briefje even 

weten. 
 

9.2. Afspraken in verband met de veiligheid. 
 

9.2.1 Toezicht op de speelplaats: 

Vanaf 10 min. voor aanvang van de schooltijden zal voor het eerst de zoemer gaan. Vanaf dat moment mogen  
de  leerlingen  de  school  binnen.  Zij  gaan  rustig  naar  hun  eigen  klaslokaal.  De  ouders  van  de leerlingen 
van de groepen 1 en 2 kunnen vanaf die tijd hun kind(eren) naar binnen brengen. Om 08.25 uur en 13.10 uur 

gaat de zoemer voor de 2e  keer en gaan alle leerlingen naar binnen zodat de lessen om 8.30 en 
13.15 uur kunnen beginnen. E.e.a. houdt in dat er voor aanvang van de lestijden geen toezicht meer 
gehouden wordt op de speelplaats. Natuurlijk wordt er tijdens de pauzes wel door de leerkrachten toezicht 
gehouden op de speelplaats. Wilt u uw kind(eren) dan ook niet vroeger dan 10 minuten voor aanvang van de 
school, op school laten aankomen. 

 
9.2.2. Leerlingen brengen en halen: 

In verband met de verkeersveiligheid van uw kinderen zijn er een aantal regels voor het brengen en halen. 
Wij willen alle ouders VRIENDELIJK, maar toch ook DRINGEND verzoeken deze regels in acht te nemen: 

A. Ouders die hun kind(eren) met de auto (maar dat is om verschillende redenen af te raden) en/of met de 
fiets (dat is veel beter), of nog beter “te voet” naar school brengen en ze ook weer komen ophalen en die 
dit doen via de Kerkstraat, mogen hun kind(eren) de speelplaats op brengen en afgeven bij de ingang van 

de OB. Na afloop van de schooltijden mogen zij, op de speelplaats op hun kind(eren) wachten totdat ze 
naar buiten komen, maar blijft u wel uit het zicht van de ramen. Bovendien is het niet de bedoeling dat u 
uw kind(eren) binnen op komt halen. 

B. Nog beter zou zijn dat de ouders, die hun kind(eren) met de auto en/of fiets komen brengen en afhalen, 
dit op de hoek van de "van Schendelstraat" doen. Het zou het beste zijn, als u uw auto zodanig parkeert, 

dat deze geen hinder oplevert en dat u uw weg in die rijrichting kunt vervolgen (onnodig draaien en keren 
voorkomen). 
U kunt uw kind(eren) vervolgens, over de speelplaats, naar de goede ingang brengen. In geval u met de 

fiets bent, zet ook deze zodanig weg, dat het geen hinder en/of gevaarlijke situatie(s) oplevert. 
C. Alle kinderen die zelf langs de hoek "van Schendelstraat" naar school komen, mogen langs die kant het 
schoolplein opgaan en weer verlaten. Wel moeten ze met de fiets aan de hand over de speelplaats lopen. 

D. Alle kinderen die zelf langs de hoek "Kerkstraat" naar school komen, mogen aan die kant het schoolplein 
opgaan en weer verlaten. 

In overleg met de politie zullen wij er op toezien dat een ieder zich aan deze afspraken houdt. Zo niet, dan 
zullen wij in overleg met de politie bekijken of andere maatregelen gewenst zijn. 
Deze maatregelen hebben wij genomen in het belang en voor de veiligheid van uw kind(eren). 
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9.2.3. Regels voor het brengen van de leerlingen van de groepen 1 en 2: 
Ouders van de leerlingen van de groepen 1-2 kunnen hun kind(eren) naar binnen te brengen. Wel stellen wij 

het zeer op prijs als u de zelfstandigheid van de kinderen in het oog houdt. Uitgangspunt daarbij is: 

o is het voor mijn kind nodig dat ik het binnen breng? 
o is het nodig dat ik mijn kind elke dag binnen breng? 
o is het nog langer nodig dat ik mijn kind binnen breng? 

Als dan de leerlingen ‘s morgens binnenkomen, mogen ze direct een werkje opzoeken en dit gaan maken. 

Willen ze iets tegen de leerkracht of de andere kinderen vertellen, dan gaan ze gezellig in de kring zitten, waar 
dan gelegenheid is om hun verhaal kwijt te kunnen. Na ongeveer een kwartier gaat, op een teken van de 

leerkracht, het dagprogramma van start. 
 

9.2.4. Moet uw kind zindelijk zijn? 
Deze vraag kunnen wij eenvoudig beantwoorden: ja. Wij gaan er van uit dat een kind, als dat onze school 
gaat bezoeken en 4 jaar is, zindelijk is als het naar school komt. De eerste en belangrijkste taak van 

leerkrachten van een basisschool is “les geven”, lichamelijke verzorging van leerlingen valt daar in eerste 
instantie niet onder. Natuurlijk kan elk kind wel eens een “ongelukje” hebben. Uiteraard wordt het kind 
dan geholpen of wordt u gebeld om uw kind te halen. 

Als er een medische oorzaak is voor het nog niet zindelijk zijn van uw kind, zal er in overleg naar een 
gepaste  oplossing  gezocht  worden.  Mocht  uw  kind  nog  niet  zindelijk  zijn  tegen  de  tijd  dat  het  de 
basisschool moet gaan bezoeken, neemt u dan contact op de uw huisarts en/of de GGD. 

 

9.3. Bibliotheek. 
Gebruik van de bibliotheek staat open voor alle leerlingen, dus van groep 1 t/m 8. Aan het gebruik hiervan zijn 
geen kosten verbonden (zit in het schoolfonds). Gaat door nalatigheid een boek verloren of stuk, dan moet 

hiervoor een boete van € 9,00 betaald worden. 
Wilt u uw kind, leerling groep 1-2-3,een plastic tas meegeven voor zijn/haar bibliotheekboeken. Mochten 
hierover vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Juffr. Louisette. 

 

9.4. Fruit eten. 
Iedere ochtend hebben we in alle groepen een fruitpauze. Zoals de naam al aangeeft verzoeken wij u uw 
kind(eren) voor deze pauze een stuk (schoongemaakt) fruit mee te geven. Andere meegebrachte etenswaren, 

koek of snoep  mogen niet genuttigd worden en worden mee terug naar huis gegeven.   
Uw kind kan voor deze pauze wat te drinken meenemen. Geef echter niet te veel mee. De kinderen willen ook 

nog graag wat spelen. Leerlingen mogen tussendoor ook in de groep wat water drinken.  

 

9.5. Naar huis gaan van kinderen onder schooltijd. 
Tijdens schooluren is de school (het personeel) verantwoordelijk voor het wel en wee van uw kind(eren). 
Toch gebeurt het regelmatig dat leerlingen onder schooltijd naar huis moeten of omdat ze naar de dokter, 
de tandarts enz. moeten, of omdat ze iets vergeten zijn, of omdat de ziek geworden zijn. 

Kinderen die onder schooltijd naar huis moeten i.v.m. een bezoek aan de dokter enz. laten wij alleen dan naar 
huis gaan als er door de ouders daarvoor schriftelijke toestemming gegeven is. Beter is dat u als ouder uw 
kind even op school komt ophalen. 
Om onder schooltijd thuis iets te gaan halen dat vergeten is wordt geen toestemming gegeven. 
Als een kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, wordt eerst contact op genomen met de ouders of, 

indien die niet aanwezig zijn, met diegene die de ouders vervangt. Tijdens dit contact wordt afgesproken 
hoe het kind naar huis gaat (gehaald of door ons gebracht). 

 

9.6. Huiswerk 
9.6.1. Groep 1 t/m 4: 
Wij gaan er van uit dat leerlingen van de groepen 1 t/m 4 het onderwijs leerproces in voldoende mate 
moeten kunnen volgen zonder dat daarvoor het meegeven en maken van huiswerk noodzakelijk is. 
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Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Indien de leerkracht van mening is dat het meegeven en laten 
maken van huiswerk van belang is voor een voldoende ontwikkeling van het kind, kan hiertoe worden 

overgegaan. De leerkracht zal hierover dan altijd afspraken maken met de ouders van de leerling. 
Op het gebied van rekenen wordt een kleine en beperkte uitzondering gemaakt: 

In groep 4 worden, na kerst, de tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10 aangeleerd. Om deze goed te 
automatiseren krijgen de leerlingen in de week dat een bepaalde tafel wordt aangeboden per tafeltje een 
oefenblad mee naar huis. Dit blad kunnen ze tevens gebruiken om de tafel te “leren” zodat deze 

geautomatiseerd wordt. In de loop van het schooljaar houdt elke leerling 1 maal een boekenbeurt. Het 
lezen van de boeken en het voorbereiden van deze boeken- c.q. spreekbeurt gebeurt thuis. 

 
9.6.2. Groep 5: 
Ook voor de leerlingen van groep 5 geldt dat zij onderwijs leerproces in voldoende mate moeten kunnen 
volgen zonder dat daarvoor het meegeven en maken van huiswerk noodzakelijk is.  
Ook hier zijn natuurlijk uitzonderingen. Indien de leerkracht van mening is dat het meegeven en laten 

maken van huiswerk van belang is voor een voldoende ontwikkeling van het kind, kan hiertoe worden 
overgegaan. De leerkracht zal hierover dan altijd afspraken maken met de ouders van de leerling. 
Ook in deze groep wordt op het gebied van rekenen wordt een kleine en beperkte uitzondering gemaakt: 

In groep 5 worden, de tafels van 6 t/m 9 aangeleerd. Om deze goed te automatiseren krijgen de leerlingen 
in de week dat een bepaalde tafel wordt aangeboden per tafeltje een oefenblad mee naar huis. Dit blad 

kunnen ze tevens gebruiken om de tafel te “leren” zodat deze geautomatiseerd wordt. 
Ook in groep 5 houdt elke leerling in de loop van het schooljaar 1 maal een boekenbeurt. Het lezen van de 
boeken en het voorbereiden van deze boeken- c.q. spreekbeurt gebeurt thuis. 
In groep 5 maken de leerlingen voor het eerst kennis met geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie. 
Regelmatig worden er proefwerkjes gegeven over de behandelde stof. Deze proefwerkjes bereiden de 

leerlingen thuis voor (leren ze thuis). 

 
9.6.3. Groep 6: 
Vanaf groep 6 gaan we voor het eerst echt werken met huiswerk, zij het nog op bescheiden schaal. 1 keer 
per week krijgen de leerlingen huiswerk mee. In de loop van het schooljaar houdt elke leerling eenmaal 

een spreekbeurt. Het lezen van de boeken en het voorbereiden van deze spreekbeurt gebeurt thuis. 
Regelmatig worden er proefwerkjes gegeven over de behandelde stof,geschiedenis, natuur/biologie en 
aardrijkskunde. Deze proefwerkjes bereiden de leerlingen thuis voor (leren ze thuis). 

 
9.6.4. Groep 7: 

De hoeveelheid en verscheidenheid van huiswerk neemt in groep 7 verder toe. De leerlingen krijgen 
huiswerk mee voor taal (woordpakket – invullesjes – ontleden en werkwoordschema’s). Daarnaast krijgen 
ze ook huiswerk mee voor rekenen. Op maandag krijgen de leerlingen de opdrachten voor het huiswerk 

mee naar huis en moeten dat uiterlijk vrijdagmorgen ingeleverd hebben (eerder mag ook natuurlijk). 
In de loop van het schooljaar houdt elke leerling eenmaal een spreekbeurt. De spreekbeurt kan gekoppeld 

zijn aan een door de leerling gemaakt werkstuk. Dat werkstuk wordt op school gemaakt. 
Ook in groep 7 krijgen de leerlingen geschiedenis, natuur/biologie en aardrijkskunde en Engels. 
Regelmatig worden er proefwerken gegeven over de behandelde stof. Deze proefwerken bereiden de 

leerlingen thuis voor (leren ze thuis). 

 
9.6.5. Groep 8: 
Groep 8 werkt door op het stramien van groep 7. In groep 8 krijgen de leerlingen huiswerk voor taal – elke 
maandag – en voor rekenen – elke donderdag. Ze krijgen 1 week de tijd om het huiswerk te maken. 

Taal wordt uiterlijk maandag weer ingeleverd en rekenen op donderdag. 
In de loop van het schooljaar houdt elke leerling eenmaal een weekpresentatie. De leerlingen maken op 
school een werkstuk. Ook in groep 8 krijgen de leerlingen geschiedenis, natuur/biologie en aardrijkskunde 

en Engels. Regelmatig worden er proefwerken gegeven over de behandelde stof. Deze proefwerken 
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bereiden de leerlingen thuis voor (leren ze thuis). Alles wat de leerlingen op gebied van huiswerk, spreek- 
c.q. boekenbeurten en proefwerken moet maken en leren wordt genoteerd in de agenda. 

 
Tot slot: 

Ook voor de groepen 6 t/m 8 geldt in deze dat, als de leerkracht van mening is dat het meegeven en laten 
maken van huiswerk van belang is voor een voldoende ontwikkeling van het kind, kan hiertoe worden 
overgegaan. De leerkracht zal hierover dan altijd afspraken maken met de ouders van de leerling. 

Via klasbord geeft de leerkracht aan wanneer er een proefwerk is zodat ook u als ouder op de hoogte 
bent. U kunt het dan controleren. Het blijft wel van belang dat de leerlingen hier zelf verantwoordelijk voor 
worden(zijn). Het is een voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs. 
 

10 .  Externe contacten 

Om in deze tijd en deze maatschappij een school zo optimaal mogelijk te leiden, zich te laten ontwikkelen 

en  te  laten  aansluiten  bij  het  hedendaags  maatschappelijk  gebeuren,  is  het  contact  met  externe 
instellingen om verschillende redenen belangrijk. 

 

10.1. Contacten met de scholen uit de omgeving: 
Het spreekt voor zich dat de scholen die behoren tot het SKOD veelvuldig contact met elkaar hebben m.b.t. 
vele uiteenlopende zaken. Dit contact komt mede tot uiting tijdens het  directieoverleg (DAT) 
o.l.v. de directeur-bestuurder. In het kader van passend onderwijs, BVL en cultuur onderwijs zijn er ook 
contacten met andere scholen binnen de gemeente Drimmelen en binnen de regio. 

 

10.2. Contacten met SO-scholen: 
Mede in het kader van Passend onderwijs, heeft onze school de nodige contacten met scholen voor 
speciaal onderwijs. In geval wij een kind moeten verwijzen naar een SBO-school dan betreft dat vaak: 

SBO “de Wissel” 
Van Oldeneellaan 18 
4902 ZC Oosterhout. : 0162 - 453685. 

Daarnaast wordt onze school ook, in het kader van de collegiale consultatie, bediend vanuit de SBO school 

uit Oosterhout. Wanneer een mogelijke verwijzing naar een SBO school het noodzakelijk c.q. wenselijk maakt 
met een andere school of scholen voor speciaal onderwijs contacten te leggen of samen te werken, wordt dit 

met de grootste zorgvuldigheid gedaan. 

 

10.3. Contacten met welzijnsinstellingen: 
Nederland  kent   een  groot  aantal  welzijnsinstellingen.  Wanneer  onze  school  behoefte  heeft  aan 
samenwerking met, of ondersteuning van een welzijnsinstelling, hetzij op plaatselijk, regionaal of landelijk 
niveau,  dan worden  de  nodige  contacten  gelegd.  Mocht  er  vanuit  een of andere  welzijnsinstellinge n 

behoefte zijn aan contacten met onze school, dan staan wij daar voor open. 

 

10.4. Contacten met de bibliotheek: 
Wagenberg kent geen eigen bibliotheek. Dat is de reden geweest dat de school een eigen 
uitleenbibliotheek voor kinderboeken heeft opgezet. Toch is er, zeker in deze tijd, regelmatig behoefte aan 
professionele ondersteuning. Deze ondersteuning c.q. samenwerking vinden wij via Theek 5. 

 
10.5. Contacten met de onderwijsbegeleidingsdienst: 
Edux: 
Edux-Breda verleent diensten aan de school. Door bezuinigingen van de gemeente Drimmelen zullen wij in 
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de toekomst minder diensten kunnen gaan inkopen. De diensten die Edux aan onze school verleent zijn 
tweeledig: 

Systeembegeleiding: 
Het   is   niet   vanzelfsprekend   dat   de   school   vanuit   Edux   begeleid   wordt   op   het   gebied   van 

onderwijsvernieuwingen middels een schoolbegeleider. De school is vrij om die ondersteuning te kiezen 
die het best past bij de onderwijsvernieuwing of de onderwijsontwikkeling waaraan de school werkt. 
Individuele begeleiding: 

Wanneer er aanleiding is voor een individueel onderzoek van een leerling, moet dit natuurlijk gedaan worden 
door een deskundige. Deze deskundige, we spreken dan van een (school)psycholoog, is een medewerker(ster) 
van Edux. De gelden die wij voor inkoop van ondersteuning bij Edux beschikbaar hebben zullen voor het 

grootste gedeelte aangewend worden om juist deze begeleiding in te kopen. 
 

10.6. Contacten met de geloofsgemeenschap: de parochie 
Onze school onderhoudt een goed en regelmatig contact met de parochie. Dit komt o.a. tot uiting in de 
samenwerking tussen school en parochie op de terreinen van de Communie, Vormsel, gezinsvieringen, 
kerstviering, vastenproject en andere incidentele parochiële gebeurtenissen. 

 

10.7. Contacten met de Gemeente: 
Over de meest uiteenlopende zaken aangaande het onderwijs moet er regelmatig overleg plaatsvinden 
tussen het onderwijsveld en de gemeente. 

Enkele belangrijke zaken die regelmatig aan de orde komen zijn: huisvesting, leerplichtwet, verkeersveiligheid 
(BVL) enz. De contacten kunnen lopen via de afdeling onderwijs of rechtstreeks met betrokken wethouder. 

 

10.8 Stichting Leergeld kan helpen … 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen 

mee laten doen! Wij bieden kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten zoals lid worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de scouting. 
Ook de kosten voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen voor gedeeltelijk vergoeding in aanmerking komen. 

Daarnaast kan eventueel een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) of een tweedehands computer (per gezin 
vanaf 8 jaar) worden verstrekt. Indien u in de gemeente Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen of 
Oosterhout, Werkendam of Woudrichem woont, kan Stichting Leergeld  voor kinderen van 4 tot 18 jaar een 

oplossing bieden. De medewerkers van Stichting Leergeld verwijzen in eerste instantie altijd naar voorliggende 
voorzieningen via de gemeente, als die van toepassing zijn. 

Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan huis om samen met de aanvrager 
de mogelijkheden te bespreken en eventueel te informeren over andere instanties.  
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning in aanmerking kunt 

komen. Voor meer informatie zie  www.leergeldwestbrabantoost.nl of maak gebruik van de folder die op onze 
school aanwezig is. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 0162-45 84 87  van ma t/m do 9.00-11.30 uur. 
 

10.9. Externe personen. 
Inspecteur:               

Inspectie van het Onderwijs 
info@owinsp.nl                       
www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs:   0800 – 8051 (gratis)       
Vertrouwensinspecteur: 0900 - 1113111                                 

Logopediste: 

Mevr. Vera van Gils  
Markstraat 4                                       
4844 CR Terheijden 

 076 - 53436858 

Leerplichtambtenaar:                                                    

Mevr. A. Bruijns                                                               
Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 14   

4800 RH Breda         

Schoolarts:  

Drs. N. Sins /Drs. S. Graven Cor. adres: GGD - 
Oosterhout Postbus 90156                                                                

Dillehof 754907 BG Oosterhout 

http://www.leergeldwestbrabantoost.nl/
mailto:info@owinsp.nl
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 (076) 5298118 (aanwezig op ma, di, do, vr)       
E-mail:  a.bruijns@rblwest-brabant.nl 

www.rblwest-brabant.nl                                 
  

: 0162 - 492080. 

Jeugdverpleegkundige: 
Cor. adres: GGD - Oosterhout 
Dillehof 75, 
4907 BG Oosterhout 
 0162 – 492080 

 

Schoolpsycholoog:  
Mevr. Diddy Bakker 

p.a. Edux-Breda Postbus 2086 
800 CB Breda. 
 076 - 5245500. 

 

Alle medewerkers van de GGD te bereiken via  
GGD - Breda.             
4800 DJ Breda 

Postbus 3369                      076 - 5282000 
  Bezoekadres: Doornboslaan 225-227,  

  4816 CZ, Breda 

 

 
 

11 . Schoolafspraken 

11.1 Schoolreglement. 
Op onze school zijn de volgende regels van kracht: 
1. De leerlingen komen niet eerder dan 10-minuten voor aanvang van de schooltijden op de speelplaats. 
2. Het te voet of met de fiets naar school komen: Het gebied waarbinnen verondersteld wordt, dat de 

leerlingen te voet naar school komen is als volgt aangegeven: 
Noordgrens: het punt waar Brouwerijstraat en Parallelweg bij elkaar komen. 

Oostgrens: tot aan het viaduct in de verbinding Kerkstraat - Wagenstraat. 
Zuidgrens: eerste verbinding tussen de Onderdijk - Dorpsstraat. 
Westgrens: Vogelstraat ter hoogte van het speeltuintje. 

3. De fiets meenemen om b.v. na school naar het zwembad of naar een vriendje of vriendinnetje te gaan is 
in bijzondere gevallen toegestaan, mits de leerkracht hiervan op de hoogte is. 

4. We lopen met de fiets aan de hand op het speelplein.(ook na schooltijd!!). 
5. Tijdens de pauze spelen we met het materiaal dat door de school beschikbaar wordt gesteld. Dus 

voetballen met softballen. We hebben er speciale speelgoedbakken voor die op het plein staan. 

6. De zandbak is bestemd voor alle leerlingen. In de zandspeelgoedbak kan men de scheppen vinden. 

7. Een aantal keren per jaar wordt aangegeven wanneer er  met skelters en skeelers gereden mag worden. 
8. De   leerlingen   mogen   de   speelplaats   alleen   verlaten   met   toestemming   van   de   surveillerende 

leerkracht(en) of overblijfouders. 
9. Van de schommels mogen alle leerlingen gebruik maken. We glijden van de glijbaan en gaan niet op het 

dakje. 

10. Voor en na schooltijd en onder de pauzes zijn de leerlingen buiten. 
11. Tijdens de pauze gooi je je afval (resten fruit, pakjes van drinken, papiertjes e.d.) in de afvalbakken 

op de speelplaats. 

12. Jassen, tassen e.d. worden op de kapstokken gehangen. 
13. In het voor-en najaar geven de leerkrachten aan wanneer er zonder jas buiten gespeeld mag worden.  

14. In de gangen en hallen wordt rustig gelopen en niet meer gespeeld. 
15. Bij aanvang van de pauze en einde schooltijden gaan de leerlingen rustig naar buiten. 
16. Na gebruik van het toilet spoel je door en was je je handen. 

17. Trakteren bij verjaardagen alleen voor de eigen groep. 
18. Eigendommen  van  school (b.v.  bibliotheekboeken) mogen  alleen met gebruik  van een tas worden 

meegenomen. 

mailto:a.bruijns@rblwest-brabant.nl
https://webmail.breda.nl/OWA/UrlBlockedError.aspx
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Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons horen bij de moderne tijd, wat betekent dat ook wij er op De Elsenhof mee te maken 

krijgen. Om het gebruik ervan in goede banen te leiden willen we daar graag enkele afspraken over maken. 
Voor een goed en ongestoord verloop van de lessen willen wij niet dat onze leerlingen een mobiele 
telefoon mee naar school brengen. Wij vinden dat ook niet nodig, omdat de meeste leerlingen dicht bij school 

wonen en er in verreweg de meeste gevallen onder schooltijd geen contact met 'thuis' nodig is. Mocht dat 
toch nodig blijken dan zijn er voldoende telefoontoestellen aanwezig waar de kinderen, na toestemming, 
gebruik van mogen en kunnen maken. In principe hebben leerlingen dus géén mobiele telefoon nodig op 

De Elsenhof. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u als ouders/verzorgers vindt dat uw kind wel een 
mobiele telefoon nodig heeft, dan kunt u dat in een gesprek met de directeur kenbaar maken. Zelfs in het 

geval dat het bezit van een mobieltje op school wordt toegestaan, zullen daaraan bepaalde gebruiksregels 
worden gesteld zoals het afgeven van de telefoon aan de leerkracht tijdens de schooluren. 

 

11.2. Internet protocol. 
De kinderen van onze scholen kunnen gebruik maken van internet en e-mail. Wij maken hiervoor gebruik van 

zoekmachines.  Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken 
en om deskundigen te kunnen raadplegen. De software die bij bepaalde onderwijsmethodes gebruikt wordt op 

de scholen verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internet 
activiteiten worden hiermee steeds meer  onderdeel  van  het  onderwijs  leerproces.    
 

Afspraken en gedragsregels 
De school wil de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en e-mail omgeving laten werken. 

De school heeft daartoe afspraken en gedragsregels met zowel leerlingen als leerkrachten vastgelegd. 
Er wordt geprobeerd de leerlingen zoveel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om 
vrijblijvend “surfgedrag” te beperken en te voorkomen. Chatten wordt alleen toegestaan indien dit een 

functie vervult in het kader van een onderwijsproject van de school. 
De school draagt er zorg voor dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik en misbruik 

van internet en het e-mailadres. 
De school kiest er voor in beperkte mate te werken met filters en afschermen van sites. Daarnaast tracht 
de school samen met de kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde wijze te kunnen werken op 

internetsites. Het samen in de klas erover praten, het maken en vaststellen van regels en afspraken, het 
bijbrengen van een goede attitude en controle spelen hierbij een zeer belangrijke rol. We hanteren daarbij 
een aantal basisuitgangspunten. 

De systeembeheerder/ e-mailbeheerder op school draagt er zorg voor dat – zodra hij/zij melding krijgt van 
mogelijk misbruik – hij/zij dit controleert en vervolgens meldt aan de groepsleerkracht of de directeur van de 
school. 

 
Afspraken rondom Internet en E-mail gebruik 

Afspraken met kinderen: 

   Geef   nooit   persoonlijk   informatie   door,   zoals   namen,   adressen   of   telefoonnummers   zonder 

toestemming van de leerkracht. 

   Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan 
je weet dat het niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld als je zulke 

informatie tegenkomt. 

   Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht. 
   Verstuur bij e-mailberichten nooit foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van de leerkracht. 

   Beantwoord nooit  e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat 
het niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. 

   Verstuur zelf ook dergelijke mailtjes niet. 

   Spreek van tevoren met de leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen. 
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   Het downloaden en uploaden is alleen toegestaan na toestemming van de leerkracht 

   Het bestellen van producten, lid worden van een ‘organisatie’ en dergelijke is alleen toegestaan na 
toestemming van de leerkracht. 

   Het bezoeken van sites waarop kan worden gegokt is niet toegestaan. 

   Het versturen van SMS of MSN berichten is niet toegestaan. 

   Chatten is niet toegestaan. Alleen wanneer de leerkracht toestemming heeft gegeven om in het kader van 
een bepaald project te chatten, is het toegestaan. 

Een e-mailadres wordt (na overleg met de directie) onmiddellijk uit de bestandenlijst verwijderd wanneer 
wordt vastgesteld dat er: 

   Onwettige activiteiten mee worden gepleegd 
   Informatie wordt gezocht op het gebied van porno, geweld, racisme/discriminatie of gokken. 
   Gepest wordt 
Als je e-mailadres om deze reden wordt geblokkeerd, worden ook je ouders/verzorgers hiervan op de 
hoogte gesteld. 

 
Afspraken met leerkrachten: 

   Internet wordt gebruikt voor opbouwende, educatieve doeleinden. 

   Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. 
   Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. 

   De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op 
een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld. 

   Regels en wetten in verband met copyright worden in acht genomen. 

   Informatie  die  terug  te  voeren  is  op  leerlingen  mag  niet  op  het  openbare  deel  van  het  net 
terechtkomen. 

   Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende 
gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van foto’s van individuele 
kinderen wordt eerst toestemming gevraagd. Voor wat de website betreft: alleen het gebruik van 
voornamen is toegestaan. 

   Op elke school is een internetprotocol voor medewerkers aanwezig waarin het doel, de uitgangspunten, 
de gebruiksvoorschriften voor internet en e-mail, de controle en de rechten van de medewerkers staan 
beschreven. Dit protocol is ter inzage. 

 

12 .  Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 

Als  er  van  een  leerling  een  onderzoek  moet  plaatsvinden  dan  wordt  de  ouders  of  verzorgers  van 
betreffende leerling schriftelijk toestemming gevraagd. U bent dan direct op de hoogte van het feit dat een 
onderzoek plaats gaat vinden en dat er gegevens worden verzameld en geregistreerd. 

Deze gegevens worden door ons, overeenkomstig de wet op de persoonsregistratie behandeld. 

 
Tijdens de hele “schoolloopbaan” van een leerling kan het voorkomen dat een leerling bij een 
leerlingenbespreking ter sprake komt. Daarvoor is geen toestemming van de ouders of verzorgers nodig, 
ook al worden dan (zij het in beperkte mate) door ons gegevens verzameld en vastgelegd. Ook hier met in 

achtneming van de Wet Persoonsregistratie. 

 
Op grond van deze wet merken wij op dat wij zonder uw schriftelijke toestemming geen enkele informatie 

aan derden mogen verstrekken n dat uiteraard ook niet doen. 
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Los van de Wet Persoonsregistratie wijzen wij u erop, indien er sprake is van gescheiden ouderparen wij 
wettelijk  verplicht  zijn  beide  ouders  van  dezelfde  informatie  betreffende  hun  kind(eren)  te  voorzien, 

zonder toestemming van de andere “partij”. 

 
Soms is het nodig dat, b.v. in het kader van de video-interactietraining of in het kader van begeleiding van 
leerkrachten er video opnamen gemaakt worden. Indien in deze interactie uw kind een rol speelt zal vooraf 
schriftelijk toestemming gevraagd worden deze opnamen te mogen maken. 

 
Een ander gevolg van deze wet betreft het maken van foto’s en video-opnames (anders dan i.v.m. video- 

interactie). Ouders of verzorgers kunnen bezwaar hebben tegen het maken van foto’s en/of video waarop 
hun kind(eren) actief zijn. Deze ouders dienen elk schooljaar de directie van hun bezwaar schriftelijk op de 
hoogte te stellen. 

Omdat we als school gehouden zijn aan deze wetgeving mogen wij niet toelaten dat ouders of derden 
zonder nadrukkelijke toestemming van de directie foto’s of video-opnames 

maken. 
Vandaar dat foto en video materiaal dat gemaakt wordt voor onderwijsdoeleinden niet openbaar gemaakt 
worden en na gebruik (waarvoor het gemaakt is) worden vernietigd. Wanneer het ander foto of video 

materiaal betreft zal het zorgvuldig gecontroleerd worden. 

 
Het moge ook duidelijk zijn dat in het kader van deze wet het ons niet is toegestaan leerlingengegevens 
beschikbaar te stellen van derden (ouders – instellingen e.d.) anders dan met uitdrukkelijke 
toestemming van de ouders of verzorger 

 

13.   Bijlage 
 

13.1. Bijlage 1 Lijst afkoringen. 
R.K.                                      Rooms Katholiek 
B.S.                                      Basisschool 
B.O.                                      Basisonderwijs 

Dhr.                                     De Heer 
Mw.                                     Mevrouw 

IB-er                                    Interne Begeleider Leerlingenzorg 
RT                                         Remedial Teacher 
CC                                        Collegiale Consultant 

WSNS                                  Weer Samen Naar School 
SKOD                                   Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 

MR                                       Medezeggenschapsraad 
GMR                                    Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
OV                                        Oudervereniging 

SWP                                     Schoolwerkplan 
SP                                         Schoolplan 

DC                                        Documentatie Centrum 
D                                          Directeur 
AD                                        Adjunct-directeur 

Dir.                                       Directie 
AVI                                       Analyse voor Individualiseringsvormen 
GVO                                     Bevordering gezond Gedrag 

PCL                                       Permanente Commissie Leerlingenzorg 
PCLVO                                 Permanente Commissie leerlingenzorg Voortgezet Onderwijs 
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SBO                                      Speciaal Basisonderwijs 
VO                                        Voortgezet Onderwijs 

WBO                                    Wet Basisonderwijs 
JGZ                                       Jeugd Gezondheidszorg 

SVS                                       Schaal Vorderingen Spellingsonderwijs 
DMT                                    Drie - Minuten - Toets 
CVI                                       Commissie van Indicatiestelling 

Bavi                                      Belevend AVI-lezen 
BVL                                      Brabants Verkeerveiligheid Label 
BHV                                     Bedrijf Hulpverlening 
PKO                                      Periodiek Kwaliteit Onderzoek 
KIK                                       Kwaliteit in Kaart 

LWOO                                 Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
LIO                                       Leraar in Opleiding 

POP                                      Persoonlijk Ontwikkeling Plan 
 SEO                                     Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
SVIB                                      School Video Interactie Begeleiding 

 

13.2. Bijlage 2 Methoden: 
 

De diverse methoden vormen de basis van de leermiddelen in het onderwijs in het algemeen en op onze 
school in het bijzonder.Een methode vormt voor vrijwel elk vak  het uitgangspunt, omdat via het gebruik van 

een goede methode een garantie voor kwalitatief goed onderwijs is gewaarborgd en het bereiken van de 
kerndoelen is veilig gesteld, waarmee aan de primaire voorwaarden wordt voldaan. Wel gaan we in de 

toekomst ons meer richten op de leerdoelen en zullen de methods een hulpmiddel hierbij zijn.  
 

Godsdienst/Levensbeschouwing: 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen (leren) rekening (te) houden met elkaar, respect hebben 
voor elkaar, elkaar serieus nemen, oog krijgen voor de “zwakken” en verantwoordelijkheid leren dragen voor 
hun eigen doen en laten en voor hen en onze leefwereld. 
Op  het  gebied  van  godsdienst/levensbeschouwing  wordt  gebruik  gemaakt  van  diverse  projecten en 
wordt er aandacht besteed aan diverse andere wereldgodsdiensten (o.a. Jodendom en Islam). 

 

Rekenen en wiskunde: 
Voor ons reken en wiskunde onderwijs maken wij gebruik van de methode Wizwijs. 
Leren rekenen met Wizwijs is leren rekenen vanuit het kind. Wizwijs combineert praktisch en creatief rekenen 
met wiskundige kennis en vaardigheden. Alle illustraties, kleurgebruik en opdrachten die Wizwijs hiervoor 
gebruikt zijn 100% functioneel. Er wordt veel geoefend, goed geautomatiseerd en er is extra aandacht voor 

taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere rekenaars. Zo werkt Wizwijs doelbewust aan functionele 
én schoolse gecijferdheid. Want uiteindelijk moet iedere leerling een brede basis hebben om verder te 

leren: van vmbo tot vwo. 

 
Nederlandse Taal: 
In ons taalonderwijs schenken wij veel aandacht aan de ontwikkeling van zowel het mondeling taalgebruik 
als van de schriftelijke vaardigheden. Het luisteren en spreken moet de kinderen in staat stellen anderen te 

begrijpen, schriftelijke taal moeten ze kunnen hanteren om zich te kunnen uiten. 
In de kleutergroepen wordt dit gedaan door veel gevarieerde situaties te creëren, waarin de taalontwikkeling 
centraal staat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Schatkist, Villa Letterpret, Bas ga je mee en vele 

taalspelletjes en taal-ontwikkelingsmateriaal. Voorlezen, verhalen bespreken, kringgesprekken enz. zijn bij de 
taalontwikkeling van kleuters veel voorkomende werkvormen. 

In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk leesproces met de methode “Veilig Leren Lezen”. Vanaf het 
schooljaar 2010 – 2011 is de nieuwe methode voor taal: “Taal in Beeld” en voor spelling: “Spelling in Beeld” 
in alle groepen ingevoerd. 
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Lezen: 
Hier boven hebt u al kunnen lezen dat in groep 3 het aanvankelijk leesproces begint. Met de methode 

“Veilig Leren Lezen” wordt dus de ontwikkeling van het leesproces in gang gezet en met de ontwikkeling 
van het taalproces verder gegaan. Aan het eind van groep 3 worden alle leerlingen ingeschaald volgens de 

toetsen behorende bij aanvankelijk lezen, DMT en Cito-toetsen. 
In groep 4 wordt verder gebouwd aan wat in groep 3 bereikt is. Vanaf groep 4 t/m groep 8 wordt het 
technisch lezen verder ontwikkeld met de methode “Estafette” ingevoerd vanaf 2011-2012. Vanaf het 

allereerste begin, dus zodra uw kind op school komt, kunnen al onze leerlingen gratis gebruik maken van 
onze bibliotheek. Hier hebben de kinderen de keuze uit enkele duizenden boeken om ook thuis lekker en 
ontspannen te kunnen lezen. 

 

Begrijpend Lezen: 

Er  wordt  ook  veel  aandacht  besteed  aan  begrijpend  lezen.  Dat  gebeurt  echter  niet  alleen vanaf  het 
moment dat een kind een bepaald leesniveau behaald heeft, maar in alle groepen, van groep 4 t/m groep 
8,  wordt  daarnaast  gewerkt  vanaf  2012-2013  met  de  methode  Nieuwsbegrip.  Met  behulp  van  deze 

methode leren we de kinderen te verklaren hoe en waarom ze tot een bepaald antwoord gekomen zijn. 
Informatiebronnen, woordenboeken enz. kunnen hierbij een rol spelen. 

 

Schrijven: 

Met   de schrijfmethode “Pennenstreken”, een methode die aansluit bij “Veilig Leren Lezen”, willen we 
bereiken dat de kinderen een goed en vlot handschrift ontwikkelen. 
In groep 1-2 wordt veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van aanvankelijk de grove motoriek naar 
steeds meer de fijne motoriek. Voorbereidende schrijfoefeningen zijn daarbij een hulpmiddel. Vanaf groep 
3 wordt er methodisch aan de ontwikkeling van het handschrift gewerkt. In groep 6 mogen de kinderen 

langzaam aan de ontwikkeling van een eigen handschrift beginnen, mits het goed leesbaar blijft. In groep 7 
en 8 wordt enige aandacht besteed aan andere schrijfvormen. 

Om een goed handschrift te stimuleren leren wij onze leerlingen te schrijven met een vulpen. Dit moeten 
ze gedurende de hele basisschoolperiode blijven doen (een enkele uitzondering daar gelaten) 

 

Engels: 
Overeenkomstig de wetgeving brengen wij de leerlingen van groep 7 en 8 in contact met de Engelse taal. De 
nadruk ligt op het spreken van de taal. Vanaf schooljaar 2014-2015 gebruiken we de methode “Groove 

me”. In de groepen 1 t/m 6 wordt er ook structureel gewerkt met Engels. 

 
Wereldoriëntatie: 

Eigentijds ( geschiedenis) vormt samen met Grenzeloos (aardrijkskunde) en Binnenstebuiten (natuur en 
techniek) een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor de groepen 5  t/m 8. Sinds schooljaar 2018 werken we 

met de geintergreedrde method Blinck. We gaan uit van zelf ontdekken met prikkelende onderzoeksvragen 
en uitdagende doe-opdrachten. 
Nu lijkt het dat alleen in de groepen 5 t/m 8 aandacht besteed wordt aan de zg. “zaakvakken”. Toch wordt 

ook in de groepen 1 t/m 4 regelmatig aandacht besteed aan onderwerpen uit de aardrijkskunde – 
geschiedenis – biologie enz.. Daarnaast wordt met  projecten vaak gewerkt met thema’s.  Vele 
onderwerpen uit de ons omringende wereld, kunnen ondersteund worden met beelden via het digibord. 

 

Verkeer en BVL: 

Voor het verkeersonderwijs gebruiken we op onze school de methode “  Wijzer in het Verkeer”. Omdat 
groep 7 zich moet voorbereiden op het theoretische en praktisch verkeersexamen, wordt naast de 
methode gebruik gemaakt van proefexamens voor het verkeer. 
In het kader van het BVL (Brabants Verkeer veiligheidslabel) is naast methodisch materiaal ook materiaal 
voor de praktijk aanschaft. De oudervereninging  heeft materialen voor een nieuw verkeersplein wat 

komend schooljaar gerealiseerd wordt. Daarnaast zal regelmatig middels projecten aandacht besteed 
worden aan specifieke verkeersonderwerpen c.q. problemen. Het halen en brengen van kinderen naar en 

http://www.grenzeloos.nl/
http://www.binnenstebuiten.nl/
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van school wordt extra onder de aandacht gebracht en realiseren het project “Dode hoek”. In iedere 
nieuwsbrief treft u informative over BVL 

 

Expressie vakken: 
T.a.v. de expressievakken moet allereerst worden opgemerkt dat de onderwerpen die aan de orde komen 

mede ingegeven worden door de actualiteit en de gebeurtenissen in de loop van een schooljaar. Denk daarbij 
aan o.a. Sinterklaas, Kerstmis, Verjaardagen, Carnaval, Pasen, Moeder- en Vaderdag, Vakantie enz. Ook 

worden deze vakken regelmatig aangestuurd door andere vakken: vanuit de aardrijkskunde – geschiedenis – 
biologie – projecten enz. 

 

Gymnastiek: 
Voor onze gymnastiek en bewegingsonderwijs maken we gebruik van de methode “Basislessen 
Bewegingsonderwijs”, welke bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat spellessen en deel 2 de praktijk lessen. 
Bij deze praktijklessen moet u denken aan het: ”turnen” en werken op en met toestellen. 

Elke week wordt één gymles besteed aan spel en één les aan praktijk. Alle groepen zijn op dezelfde dag 
met hetzelfde onderdeel bezig. Daarnaast zit er een opbouwende moeilijkheidsgraad in de verschillende 

lessen en de verschillende onderdelen. 

 

Techniek: 

mogelijkheden om kennis te maken en te leren omgaan met techniek en technische vaardigheden. Wij 
hebben per groep een groot aantal  “techniekkisten”. Hiermee maken we kennis met techniek en de 

technische vaardigheden. 
 

13.3. Bijlage 3 Resultaten van ons onderwijs 
Om de resultaten van ons onderwijs aan te geven gaat de inspectie uit van de behaalde Cito scores aan het 
eind van het schooljaar. Zij neemt daarvoor de resultaten van de groepen 2 – 4 en 6 en de scores van de 
Eind-CITO van groep 8. Om de resultaten van onze school te publiceren maken wij gebruik van dezelfde 

gegevens. 
 

GEM. CITO SCORE GEDURENDE DE LAATSTE 6 JAAR. 
 20

12 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Algemeen 532,7 531,1 536,1 539,6 538,2 538,6 537,7 
Lezen       64 
Taalverzorging 6

7,
8 

65,2 73 105,6 103,0 101,4 54 
  Schrijven       51 

Rekenen 4
0,
4 

38,1 41,5 66,5 59,6 63,2 68 
   Totaal        71 

 
UITSTROOM SCHOOLVERLATERS NAAR VO 
 
Schooltype 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
aantal % aantal % aantal aantal % % aantal % aantal % 

Vmbo-basis 3 11,1 4 11,4 3     4,5     
Vmbo-kl  5 18,5 5 5,7 3 2 12,5 13,5 2 12,5 2 10 

Vmbo-g 1 3,7  28,6         

Vmbo-t 6 22,3  2,8  2 12,5  2 12,5 2 10 

VMBO- gtl 1 3,7 10  6 2 12,5 4,5 2 12,5 2 10 

Vmbo-t/Havo 2 7,4 5 14,3 6 1 6,25 27 1 6,25 6 30 
Havo 3 11,1 1  1 3 18,7

5 
36 3 18,75 2 10 

Havo/VWO 2 7,4  28,6  1 6,25  1 6,25 1 5 

VWO 2 7,4 1 8,6 5 5 31,2
5 

13,5 5 31,25 5 25 

VWO/ techn 0 0 2          

Totaal 27 100 29 100 25 16 100 100 16 100 20 100 
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VSO 0 0   1        

LWOO 
 
 

2 7,4 1    1      

Eindtoets 2018 
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GROEP 4: 
 

Begrijpend Lezen 
Niveau Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 
I 11 65 12 62 16 57 4 21 7 44 7 39 
II 6 35 2 11 7 25 2 11 4 25 2 11 
III - - 1 5 2 7 5 26 1 6 0

5 
0 

IV - - 2 11 2 7 3 16 4 25 5 28 
V - - 2 11 1 4 5 26 0 0 2 11 

Totaal 17 100 17 100 28 100 19 100 16 100 18 100 
 

Spelling 
Niveau Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 
I 7 41 4 21 1

0 
3
6 

6 32 6 38 4
6 

22 
II 2 12 4 21 2 7 1 5 1 6 1 6 

III 3 18 2 11 5 1
8 

3 16 3 19 2 11 
IV 4 24 3 16 3 1

1 
5 26 4 25 3 17 

V 1 6 6 31 8 2
9 

4 21 2 13 8 44 
Totaal 17 100,00 19 100 2

8 
100 19 100 16 100 18 100 

 

Rekenen 
Niveau Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 

I 10 59 5 26 14 50 4 21 4 4 0  
II 5 29 6 32 6 21 1 5 3 19 5 28 

III 1 6 5 26 5 18 6 32 8 50 2 11 

IV 1 6 3 16 2 7 4 21 0 0 3 17 
V - - - - 1 4 4 21 1 6 8 44 

Totaal 17 100,00 19 100 28 100 19 100 16 100 18 100 
 

GROEP 6:  Spelling 
Niveau Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 
I 3 13 5 22 5 31 7 39 11 42 5 28 
II 6 26 8 34 2 13 3 17 2 8 1 6 
III 6 26 3 13 5 31 3 17 1 4 4 22 
IV 4 17 2 9 3 19 3 17 4 15 3 17 
V 4 17 5 22 1 6 2 11 8 31 5 28 

Totaal 24 100 23 100 16 100 18 100 26 100 18 100 
 

Rekenen : 
Niveau Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 
I 8 33 8 36 8 50 7 39 8 31 4 22 
II 11 42 7 30 3 19 1 6 7 27 2 11

1 III 5 21 1 4 3 19 3 17 3 12 2 11 
IV 1 4 4 17 - - 7 39 4 15 5 28 
V - - 3 13 2 13 0 0 4 15 5 28 

tot 24 100 23 100 16 100 18 100 26 100 18 100 
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INDIVIDUELE ONDERZOEKEN EN BEGELEIDING: 
In het kader van de specifieke, individuele zorg, besteed aan leerlingen die belemmeringen in het leerproces 
ondervonden, hebben naar leerlingen toe plaatsgevonden: 

  2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Individuele 
onderzoeken 

aantal uitgebreide onderzoeken 1 1 - - -    

aantal deelonderzoeken 1 - - 1     

Extern ondersteunings 
team 

aantal bijeenkomsten 4 4 4 4 4 4 4 4 

aantal lln. uitvoerig besproken 1
4 

11 1
5 

11 13 13 8 12 

aantal lln. meerdere keren 
besproken 

1 4 1 2 2 4 2 4 

Lln kort besproken    3 -    
Leerlingen 
bespreking 
Onderbouw 

aantal 4 2 2 -    2 

aantal lln. uitgebreid besproken 1 1 1 -     

stand van zaken van lln. besproken 8 13 1
4 

-     

aantal besproken onderwerpen 0 - 2 -     

Leerlingen 
bespreking 
Bovenbouw 

aantal 4 3 2 - 3   2 

aantal lln. uitgebreid besproken 1 3 3 - 3    
stand van zaken van lln. besproken 2 7 2

9 
- 2    

 aantal besproken onderwerpen - 7 2 - 1    

Remedial Teaching individueel 5 5 0 -     
in groepjes 2

0 
- 0 -   2 2 

Begeleiding kleuters  - 1 2
7 

- 1 1   

Beeldbegeleiding aantal observaties - - 2 4 - 8   

Intern 
ondersteuningsteam 

aantal 7 3 5 5 5 5 6 6 

aantal lln besproken    22 6 11 11 17 
onderwerpen / groepen    1 2    
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