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Voorwoord
Beste ouders,
Voor u ligt de schoolgids van basisschool St.-Theresia voor het schooljaar 2020-2021.
In deze schoolgids vindt u allerlei praktische informatie over onze school maar ook willen we u meer
vertellen over het onderwijs op onze school. We vertellen u waarom we de dingen doen die we doen
en waar onze school voor staat en in gelooft. Onze school is niet zoals alle anderen. Wij zijn trots op
onze eigen unieke visie op onderwijs en delen deze graag met u.
We werken vanaf groep 3 met IPC – International Primary Curriculum. De manier van werken met IPC
past precies bij onze visie op onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen zich volledig kunnen
ontwikkelen op alle gebieden. Zowel op cognitief, sociaal en persoonlijk vlak willen we helpen alle
kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Dit gebeurt altijd in samenhang met elkaar.
We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij de thema’s en met plezier leren. Binnen de
thema’s van IPC komt dit allemaal samen. Hierover kunt u meer lezen in deze schoolgids.
Naast de schoolgids is er voor ouders een activiteitenkalender gemaakt. Deze kalender geeft een
maandelijks overzicht van de veelheid van activiteiten die voor u als ouder van belang zijn. Hierin
kunt u informatie terugvinden over vrije dagen, vakanties, studiedagen van het team, vieringen e.d.
De kalender wordt aan het einde van elk schooljaar aan de ouders uitgereikt. De schoolgids en de
activiteitenkalender staan op de website. Ouders kunnen bij de directie een papieren versie van de
schoolgids opvragen.
Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van de schoolgids.
Wanneer u na het lezen toch nog vragen of onduidelijkheden heeft dan bent u altijd welkom om
deze te delen.
Team basisschool St.-Theresia
Augustus 2020
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Hoofdstuk 1 De school
1.1 Naam en situering van de school
Basisschool St.-Theresia
Lennisheuvel 52
5281 LG Boxtel
Tel: 0411 – 674715
E-mail: info@st-theresia.nl
www.st-theresia.nl

Basisschool St.-Theresia is één van de vijftien scholen van de Stichting Talentis.
Onze school bestaat sinds 1930. Het is de enige school binnen het kerkdorp Lennisheuvel die qua
bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, financieel).
Wij zijn een onderdeel van Brede School Lennisheuvel. Onze partner is Kindercentrum Kindertuin. Zij
verzorgen het peuterspeelzaalwerk, de voor- en naschoolse opvang, de tussenschoolse opvang en
het kinderdagverblijf. De unitmanager is Miriam van Eijndhoven:
miriam.van.eijndhoven@kindertuin.com
tel 0411-684952.

Binnen dit kader worden dan ook regelmatig voor de leerlingen naschoolse activiteiten
georganiseerd in samenwerking met de Stichting Brede Scholen Boxtel.
Deze activiteiten zijn altijd gerelateerd aan één van de brede school thema's namelijk:
1) taalontwikkeling en leesbevordering
2) kunst- en cultuureducatie
3) gezond en redzaam gedrag / sport
4) natuur- en milieueducatie

De coördinatie is in handen van mevr. Ghislaine de Brouwer, directeur van de stichting,
directie@bredescholenboxtel.nl
tel. 06 - 48479561

De school heeft op teldatum 01-10-2019: 81 leerlingen.
Per 01-08-2020 is het team van de school als volgt samengesteld: 1 directeur, 6 groepsleerkrachten,
een intern begeleider, een onderwijsassistent, een conciërge en een vrijwilliger.
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1.2 Richting / identiteit
Basisschool St.-Theresia is een katholieke school. Deze katholieke identiteit bespeurt u o.a. in het feit
dat we belang hechten aan christelijke waarden en normen op basis van gelijkwaardigheid, respect
voor elkaar en rechtvaardigheid. Dit alles bespreken we met de kinderen o.a. tijdens kring- en
klassengesprekken en tijdens lessen / activiteiten ter bevordering van de sociaal emotionele
ontwikkeling.
We willen de kinderen begeleiden in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. We willen de kinderen
helpen bij het omgaan met de levensbeschouwelijke thema’s vanuit een katholieke benadering.
Daarnaast bevorderen we een positieve benadering van onze kinderen naar andere
levensbeschouwingen en geloven omdat we in Nederland leven en werken in een multiculturele
samenleving. De school werkt waar nodig en wenselijk samen met de parochie en verleent o.a.
medewerking aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.

1.3 Stichting Talentis

Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Talentis.
Stichting Talentis is een onderwijsorganisatie met 16 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal
basisonderwijs. De 12 Katholieke scholen, 3 Protestants Christelijke en 1 Oecumenische school staan
verspreid over de gemeenten Vught, Boxtel, ’s-Hertogenbosch en Heusden.
Onder het motto “gelukkig leren” en in een veilig klimaat krijgen kinderen de ruimte om te
onderzoeken, te ondernemen en hun talenten te ontwikkelen.
De scholen onderscheiden zich waar gewenst, werken samen en delen expertise waar mogelijk.
De rechtsvoorgangers van Stichting Talentis, Stichting Leijestroom en Stichting Sint-Christoffel,
vormen in de nieuwe stichting:
-samen een organisatie met een sterk netwerk van specialisten
-samen een organisatie met meer strategische invloed in de regio
-een organisatie die scholen in kleine kernen kan behouden
De RvT van stichting Talentis bestaat met ingang van 1 juni 2020 uit 7 leden (4 leden van de RvT SintChristoffel en 3 leden van de RvT Leijestroom) en zal te zijner tijd afgebouwd worden naar 5 leden,
waarvan 1 lid voorgedragen is/wordt door de GMR.
De RvT benoemt de bestuurder(s). De heren T. Reijnen en A. van Ek zijn als bestuurders van de
stichting benoemd. Met ingang van 1 oktober 2020 neemt de heer Van Ek afscheid vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en hebben we een 1-hoofdig bestuur.
Als bestuurders van oorspronkelijk de stichtingen Sint-Christoffel en Leijestroom zijn we trots op de
totstandkoming van Stichting Talentis en kijken we met vertrouwen naar de toekomst.
Een heel plezierig schooljaar 2020-2021,
Ton Reijnen
Bram van Ek
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1.4 De inspectie
Basisschool St.-Theresia valt zoals elke school onder de inspectie van het onderwijs.
De inspectie van het onderwijs is te bereiken via:
E-mail: Tilburg@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Op de website kunt u ook het meest recente verslag vinden n.a.v. het inspectiebezoek in maart 2016
aan onze school.
Bezoekadres: Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg
Correspondentieadres: Postbus 88, 5000 AB Tilburg
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Hoofdstuk 2 Waar staat de school voor
2.1. De missie en visie
Missie
De school waar samen ontwikkelen met plezier voorop staat!
Visie
Het doel van ons onderwijs is dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen op alle
verschillende (leer)gebieden. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze gemotiveerd
zijn en goed in hun vel zitten.
Ontwikkeling
Wij streven ernaar dat leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Wij hebben de ontwikkeling van
de gehele persoon voor ogen:
- De cognitieve ontwikkeling
- De sociale ontwikkeling
- De persoonlijke ontwikkeling
Om tot ontwikkeling te komen moet voldaan worden aan de basisbehoeften van ieder kind: relatie –
competentie – autonomie.
Autonomie (ik kan kiezen / plannen)

Relatie (ik hoor erbij)

Competentie (ik kan het zelf / ik ben trots)

Motivatie
We willen onze leerlingen motiveren door het geven van uitdagend en betekenisvol onderwijs aan
alle leerlingen. Hiermee willen we het beste uit ieder kind halen.
Waardering en plezier
We vinden het belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten zodat ze optimaal tot ontwikkeling
kunnen komen. We streven naar een schoolklimaat waar kinderen zich veilig, gezien en gehoord
voelen en gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen. Leerlingen weten wat er van ze
verwacht wordt. We streven naar leren met plezier door het bieden van betekenisvol en uitdagend
onderwijs, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van ieder kind.

Kernwaarden
Op basisschool St.-Theresia staan de volgende kernwaarden centraal:
Samenwerken – Veiligheid – Uitdagend – Eigenaarschap - Innovatief
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Samenwerken
Door samen te werken leren kinderen van en met elkaar. We leren kinderen samen te werken door
structureel aandacht te hebben voor coöperatief leren. Coöperatieve werkvormen zijn verweven in
onze dagelijkse onderwijspraktijk. Samenwerken bevordert het leren en zorgt voor een hoog
leerrendement. Daarnaast trainen de kinderen tijdens het samenwerken hun sociale vaardigheden.
Samenwerken, samen leren en samen spelen doen we ook groepsoverstijgend binnen en buiten de
klas. Ook leerkrachten en ouders werken samen, maken gebruik van elkaars talenten en nemen en
delen verantwoordelijkheid voor het gehele leerproces.
Veiligheid
Op onze school streven we ernaar dat kinderen zich veilig voelen, met plezier naar school gaan en
zich graag willen ontwikkelen. We leren kinderen respect te hebben voor zichzelf en de omgeving.
We zorgen voor een veilige leeromgeving. Dit doen we door de kinderen echt te kennen, waardoor
zij zich gezien en gehoord voelen. We bieden structuur en hanteren duidelijke afspraken en regels.
Op school en in de klas hebben we aandacht voor een prettige sfeer, waar iedereen zich thuis voelt.
Uitdagend
We zorgen voor uitdagend onderwijs door het geven van betekenisvol onderwijs waarbij we
afwisselende werkvormen inzetten. Het enthousiasme van de leerkracht en de rijke leeromgeving,
zorgen voor betrokkenheid en motiveren de kinderen om te leren. Binnen thematisch onderwijs
dagen we kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. Op deze manier
worden kinderen gestimuleerd om beter te leren, een onderzoekende houding aan te nemen en om
hun talenten te ontdekken. Binnen ons onderwijs sluiten we zo goed mogelijk aan bij de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Eigenaarschap
Eigenaarschap creëert betrokkenheid. Deze verantwoordelijkheid ontstaat doordat we kinderen
inzicht geven in hun doelen. We maken leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
We leren hen aangeven wat ze nodig hebben en samen bepalen we hoe de doelen behaald kunnen
worden. We hebben aandacht voor het leerproces door regelmatig met kinderen te evalueren en
kinderen een stem te geven in de ouder-kindgesprekken. Feedback op het proces laat leerlingen
ervaren dat ze invloed hebben en dat ze kunnen leren van eerdere ervaringen.
Innovatief
Ons uitgangspunt is dat we ons onderwijs en onze organisatie blijven ontwikkelen en verbeteren.
We werken met moderne leermiddelen en methodes. We richten onze blik voortdurend naar buiten
en streven ernaar om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Keuzes maken wij op
basis van onze visie.
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2.2 De sfeer op school
We vinden een sfeer van geborgenheid en veiligheid erg belangrijk om goed te kunnen werken aan
de ontwikkeling van kinderen. Binnen zo’n omgeving kunnen kinderen samen werken en ‘zorg’
dragen voor elkaar onder begeleiding van de groepsleerkracht. Vanuit deze visie werken
leerkrachten, leerlingen en ouders actief aan respect hebben voor elkaar.
Wij zijn een school die rekening houdt met de individuele mogelijkheden van het kind. Wij willen zorg
op maat bieden en werken aan het zelfvertrouwen van kinderen door het geven van
succeservaringen. Op deze manier willen we de zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en
creativiteit binnen de totale ontwikkeling vergroten.
We vinden het verder belangrijk dat ouders en kinderen zich thuis voelen op school. Een goed
contact tussen leerkracht, leerling en ouders is daarom een voorwaarde. U wordt snel en direct
geïnformeerd als er iets bijzonders wordt opgemerkt aan de ontwikkeling van uw kind. Omgekeerd
gaan we er van uit dat u dat ook doet.
Samen met de leerlingen en ouders werkt het team aan een sfeer van veiligheid en geborgenheid. De
kinderen leren dat ook zij mede verantwoordelijk zijn voor de medeleerlingen. We treden op tegen
pestgedrag, leren kinderen het waarom van regels en afspraken en werken zo aan de verbetering van
hun inzicht en sociale vaardigheden. In het inspectierapport n.a.v. het schoolbezoek in maart 2015
benoemt de inspectie de positieve sfeer op school en het gevoel van veiligheid bij onze kinderen.
We delen verder niet alleen in de vreugde van de kinderen maar ook in het verdriet van kinderen die
geconfronteerd worden met grote problemen zoals bv. bij echtscheiding of het verlies van een
dierbaar persoon.

2.3 Het schoolplan
Onderwijs draait om ontwikkelen. Op onze school willen we ons onderwijs voortdurend verbeteren
en ontwikkelen. De school heeft voor de schoolplanperiode 2020-2024 in het schoolplan ‘Krachtig
van binnen sterk naar buiten’ de volgende ambities geformuleerd:
•

•

Goed onderwijs en hoge opbrengsten realiseren door te werken goede, moderne methodes,
leermiddelen en methodieken, zicht te hebben op ontwikkeling en hoge verwachtingen te
hebben van leerlingen;
Goed onderwijs door effectieve didactiek en de juiste sturing op (leer)gedrag;
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•
•
•

Het creëren van een leerklimaat waarin leerlingen actief en betrokken zijn en
medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces;
Naar buiten gericht zijn en blijven, inspelen op de leerlingaantallen, werken aan een sterk
imago! We zijn een school met een groeidoelstelling;
We streven naar een professionele cultuur met een sterk team en gelukkige leraren.

Het doel van het schoolplan is tweeledig.
- Op de eerste plaats is het een kwaliteitsinstrument, waarin we het schoolbeleid in kaart brengen en
daar een samenhangend geheel van maken. Van hier uit dient het als planningsdocument, gericht op
kwaliteitsverbetering in de breedste zin van het woord.
- Op de tweede plaats is het schoolplan een verantwoordingsdocument richting inspectie en
schoolbestuur.
Voor belangstellende ouders ligt het schoolplan ter inzage bij de directie. Het schoolplan geldt voor
de periode 2020-2024.
Bij de totstandkoming van het schoolplan is de medezeggenschapsraad met daarin een ouder- en
teamgeleding actief betrokken.

2.4 De klachtenregeling
Ook al proberen wij ze zoveel mogelijk te vermijden, natuurlijk zijn er wel eens misverstanden en
worden er af en toe fouten gemaakt. Op school bent u altijd welkom om dergelijke punten te
bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing. Het gaat
immers in alle gevallen om het belang van het kind. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er
ingeschakeld moet worden om het probleem op te lossen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht
doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie. Ons bestuur is
aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
Het is goed te weten dat er op iedere school een interne contactpersoon is, waar iedereen met
problemen van welke aard dan ook naar toe kan. Elke ouder of elk kind kan op de contactpersoon
een beroep doen als ze problemen hebben, waar ze niet met iedereen over durven of willen praten.
Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. Op onze school zijn de
contactpersonen Iris Vermeer (groep 1/2) en Heidi Schel (Intern begeleider). Zij zijn speciaal opgeleid
om zeer zorgvuldig met uw klacht om te gaan.
De contactpersoon kan u indien gewenst verwijzen naar een van de externe vertrouwenspersonen:
- mevrouw Jacqueline Klerkx, tel.: 06-22348129 of
- mevrouw Marijke Creemers, tel.: 06-20537095.
Zij zijn verbonden aan Vertrouwenswerk.nl (www.vertrouwenswerk.nl).
Ouders kunnen indien zij dat willen ook rechtsreeks contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon. Daarnaast kan ook het personeel van de school een beroep doen op de
externe vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon gaat na waar behoefte aan is en of door bemiddeling een oplossing
kan worden bereikt. Daarnaast wordt nagegaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen
van een klacht. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure.
Indien het tot een klacht komt, kan deze worden ingediend of bij het schoolbestuur of bij de
klachtencommissie.

11

De volledige tekst van de klachtenregeling is te verkrijgen bij het secretariaat van stichting Talentis,
Kasteellaan 2, 5281 CP Boxtel (info@stichtingtalentis.nl) of bij:
-

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl

2.5 Gedragsregels
Binnen de school zijn m.b.t. PMM (Preventie Machts Misbruik) gedragsregels vastgesteld. Deze staan
hieronder beschreven.
Gedragsregels
Pedagogisch klimaat
•
Binnen onze school zijn seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen, toespelingen en
bepaalde wijze van aanspreken van leerlingen niet aanvaardbaar.
•
Dit geldt ook voor affiches, tekeningen, en door kinderen meegebracht materiaal.
Troosten en belonen
•
Het betrokken zijn van wat kinderen voelen en meemaken heeft binnen onze school een
belangrijke plaats. Leerkrachten ‘leven mee’, waarbij soms een troostende arm, ook in de
bovenbouw, zijn plaats moet kunnen hebben.
•
Het op schoot nemen van kinderen wordt alleen in de onderbouw toegestaan.
•
Wanneer een leerling aangeeft dat hij/zij er niet van gediend is, moet dit achterwege blijven.
Toezicht in kleed- en douchelokalen
•
Jongens en meisjes kleden gescheiden om vanaf groep 6.
•
De leerkracht kan, na een klop op de deur, ook de kleedkamer van de andere sekse betreden.
Dit om toch toezicht te kunnen uitoefenen tijdens het omkleden, indien dat nodig mocht zijn.
•
Begrip voor het zich ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes is vanzelfsprekend.
Lichamelijke hulp
•
We gaan er vanuit dat kinderen vanaf groep 1 geen hulp van leerkrachten nodig hebben
wanneer ze naar het toilet gaan.
•
Gehandicapte kinderen worden geholpen conform afspraken met ouders en instanties.
•
Tijdens het geven van gymlessen zijn veiligheidsgrepen verplicht.
•
Bij verwondingen worden kinderen op een normale manier geholpen.
Persoonlijke contacten met leerkracht en leerling
•
Wanneer de leerkracht alleen is met het kind, moet hij zorgen dat hij altijd zichtbaar is.
•
Als nablijven, om wat voor reden ook, langer duurt dan 15 minuten, worden de ouders
hiervan op de hoogte gesteld.
•
Zonder medeweten van ouders komen leerlingen niet bij leerkrachten thuis.
Buitenschoolse activiteiten
•
Tijdens buitenschoolse activiteiten wordt een één op één situatie zoveel mogelijk vermeden.
•
De begeleidende leerkrachten zijn alert op seksuele intimidaties tussen kinderen onderling.
Dresscode
•
Aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
12
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2.6 De resultaten
Aan het eind van de basisschoolperiode nemen we bij onze schoolverlaters de eindtoets van CITO af.
Deze resultaten geven ons een duidelijk beeld over het niveau van ons onderwijs. De resultaten
worden gewogen (aangepast aan de schoolpopulatie) vergeleken met de landelijke resultaten.
In de afgelopen jaren lag ons schoolgemiddelde boven het landelijk gemiddelde. Dat is een resultaat
om trots op te zijn, zeker omdat het gaat om het gewogen gemiddelde. Onze scores worden
vergeleken met scholen die een vergelijkbare populatie leerlingen hebben.
In de tabel hieronder is te zien hoe we de laatste vier jaar hebben gescoord. In 2020 is de eindtoets
niet afgenomen i.v.m. de Coronacrisis.
Jaar

Schoolgemiddelde

Landelijk gemiddelde

2020

Geen meting vanwege Coronacrisis

Geen meting vanwege Coronacrisis

2019

538.2

535.7

2018

538.9

534.9

2017

537.2

535.2

Tussentijdse resultaten en rapportage
De resultaten van vorderingen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem.
De rapportage van de ontwikkelingen van kinderen richting ouders ziet er als volgt uit:
Voor de herfstvakantie krijgen de ouders samen met hun kind de gelegenheid om de ervaringen van
hun kind in de nieuwe groep met de groepsleerkracht te bespreken. In februari volgt de eerste
schriftelijke rapportage. Naar aanleiding van dit rapport worden ouders uitgenodigd gebruik te
maken van het ouder-kindgesprek. Tijdens dit gesprek kan men tevens de resultaten van de diverse
citotoetsen inzien. Aan het einde van het schooljaar ontvangt men de tweede schriftelijke rapportage
van de ontwikkelingen van het kind en krijgt men de mogelijkheid om nog een facultatief ouderkindgesprek te plannen.

2.7 Het portfolio – groep 1-2
In groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van een portfolio. Dit leerling-portfolio is een verzameling van
werkjes van een kind. Het kunnen zelfgemaakte tekeningen en werkbladen zijn, maar ook liedjes en
foto’s. Leerlingen mogen ook zelf werk kiezen waar ze trots op zijn en die aan andere leerlingen laten
zien. Het portfolio laat het proces van ontwikkeling zien en de resultaten. Daarmee is het portfolio
als het ware een aanvulling op het rapport. Portfolio’s zijn niet alleen zinvol voor de leerkracht, maar
vooral voor kinderen en ouders. Kinderen zullen zelf kritisch gaan kijken welk werk ze in het portfolio
willen en hierover in gesprek gaan met de leerkracht.
Het portfolio zal 2 keer per jaar mee naar huis gaan (voor
de kerstvakantie en voor de zomervakantie). Het is de
bedoeling dat het kind dan thuis samen met zijn/haar
ouder(s)/verzorger(s) iets in het portfolio maakt. Dit kan
een fotoverslag zijn van de vakantie, een tekening van een
leuke gebeurtenis, een recept van het lievelingseten, etc.
Na de vakantie zien we graag het portfolio terug op school.
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Hoofdstuk 3 De organisatie van het onderwijs
3.1 De groepen
De kinderen werken in hun eigen groep onder begeleiding van hun eigen vaste leerkracht(en). Soms
krijgen ze ook les van een andere leerkracht, indien de vaste leerkracht afwezig is.
Binnen dit systeem proberen we de gestelde doelen te bereiken door gebruik te maken van goede
methoden en materialen. Deze methoden bieden kinderen ruimte om individueel of in
groepsverband te komen tot oplossingen waarbij eigen ervaring een belangrijke rol speelt. De rol van
de leerkracht komt daardoor steeds meer te liggen bij ‘begeleiden’. Deze relatie tussen leerlingen en
leerkracht is belangrijk voor het slagen van de totale ontwikkeling van elke leerling.
De school biedt de mogelijkheid aan kinderen voordat ze 4 jaar worden, enkele malen te komen
kennismaken in de groep. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging. Ook zal u uitgenodigd worden
voor een kennismakingsgesprek op school waarbij u meer informatie krijgt over school en vragen
kunt stellen. U zult daarbij ook gevraagd worden om een entree-formulier in te vullen zodat we meer
informatie over uw kind hebben voordat er in de groep gestart gaat worden.
Beleid m.b.t. verdeling leerlingen binnen combinatiegroepen
Basisschool St.-Theresia is een kleine school. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt met minder dan 8
groepen. Dit betekent dat er gewerkt wordt met combinatiegroepen. Vanwege ons kleine aantal
groepen zitten leerlingen soms onvermijdelijk meerdere jaren bij dezelfde leerkracht. Bij de verdeling
van de leerkrachten over de groepen streven we ernaar om kinderen tijdens de basisschoolloopbaan
ervaringen te laten opdoen met meerdere leerkrachten.

3.2 Combinatiegroepen
We merken wel eens dat sommige ouders zich zorgen maken over het werken met
combinatieklassen en dat dat mogelijk nadelig zou zijn voor kinderen. Leert mijn kind wel genoeg? Is
het niet te onrustig in zo’n combinatiegroep? Zijn de jongere kinderen wel opgewassen tegen de
ouderen? Het zijn allemaal logische vragen die ouders hebben en daar willen we graag antwoord op
geven.
Hoe werkt een combinatiegroep?
Kinderen die in een combinatiegroep zitten, moeten leren omgaan met situaties waarin de meester
of juf even geen aandacht voor hen heeft. ‘Uitgestelde aandacht’ heet dat in onderwijsjargon. Soms
krijgt het ene deel van de groep uitleg en moet de andere helft zelfstandig werken, dan weer zijn de
rollen omgedraaid. Bij nieuwe combinatiegroepen besteedt de leerkracht aan het begin van het
schooljaar veel aandacht aan deze werkwijze, waardoor kinderen al snel vertrouwd raken met de
situatie. Natuurlijk worden de twee helften van een combinatiegroep niet voortdurend opgesplitst.
Er zijn ook veel klassikale lessen, waarbij alle kinderen hetzelfde doen. Lesmethodes houden
rekening met combinatiegroepen en geven in de lerarenboeken precies aan hoe de stof kan worden
behandeld in de combinatiegroep.
De invloed van een combinatieklas
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen in een combinatiegroep niet slechter af zijn dan in
een homogene (‘gewone’) klas. Combinatiegroepen zijn niet nadelig voor de ontwikkeling van een
kind. Leerlingen in een combinatiegroep leren net zo veel als andere kinderen. Ook lijdt het
welbevinden van kinderen niet onder een combinatiegroep. Er is geen kwaliteitsverschil aangetoond
en wie voor een combinatieklas staat blijkt nauwelijks anders te werken dan wie een 'enkelvoudige'
klas heeft.
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Voordelen van een combinatiegroep
Er zitten veel positieve punten aan een combinatiegroep. Niet voor niets kiezen onderwijsvormen als
montessori, jenaplan en dalton er heel bewust voor leerlingen van verschillende leeftijden in één
groep te plaatsen. Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling
van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het
helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg
goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor
kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker
aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste
groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking
komen met meer uitdagende lesstof.

3.3 Informatie over de groepen
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een ouderinformatie-avond. Op deze avond krijgt u
van de groepsleerkrachten alle informatie die voor u en uw kind(eren) van belang is. Voor verdere
informatie verwijzen we u naar de activiteitenkalender die elk schooljaar verspreid wordt. Daarnaast
wordt u gedurende het schooljaar via ons ouderportaal op de hoogte gehouden.

3.4. Wie werken er in de school
Het personeel bestaat uit het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel.
Het onderwijzend personeel bestaat uit de directie , interne begeleider en de groepsleerkrachten.
We streven ernaar dat de kinderen binnen de groep te maken krijgen met een of twee vaste
groepsleerkrachten. Als er twee vaste leerkrachten voor een groep staan (met elk een lestaak van
minimaal 2 lesdagen) is er sprake van een duobaan. Ze zijn dan samen verantwoordelijk voor de
groep en werken volgens een afgesproken taakverdeling.
Net als elke andere school hebben ook wij met vervangingen te maken. In dat geval doen we een
beroep op leerkrachten uit de vervangers- en invallerspool, de VIP-pool. We proberen te voorkomen
dat leerlingen naar huis worden gestuurd. Als deze situatie zich toch voordoet, brengen we u hiervan
telefonisch op de hoogte. Binnen het invalbeleid op stichtingsniveau, zijn hierover afspraken
gemaakt.
In een aantal voorkomende situaties vindt ondersteuning / hulp plaats door ouders. Deze hulp vindt
plaats onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.
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De taakverdeling van het onderwijsteam voor het schooljaar 2020 – 2021:
groep 1-2
Iris Vermeer/ Anoek van Schijndel
groep 3-4
Mariëlle Damen
groep 5-6
Elke Dingen
groep 7-8
Wilma Vervoort/ Letteke Holtzer
directeur
Suzan Pijnenburg
interne begeleiding
Heidi Schel
onderwijsassistent
Cindy van de Sande
Interne begeleiding
Interne begeleiding richting leerkrachten m.b.t ondersteuning van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften is in handen van juf Heidi. Juf Heidi werkt op dinsdag, woensdag en
donderdag.
Overig onderwijsondersteunend personeel
Vrijwilliger
mevr. Bastiënne Derks
Conciërge
dhr. Tom Leermakers
Stageplaatsen op onze school
Onze school biedt aan studenten de mogelijkheid om onderwijs- en werkervaring op te doen.
Meestal betreft het studenten van Pabo of ROC die later zelf als leerkracht / klassenassistent(e) of
onderwijsassistent(e) aan de slag willen. We verdelen het aantal stageplaatsen zo, dat recht wordt
gedaan aan ieders belangen. Samen met Jenaplanschool Molenwijk vormen wij een opleidingsschool
en werken we samen met fontys Pabo Eindhoven.
Invalkrachten - vervangerspool
Basisschool St.-Theresia is onderdeel van Stichting Talentis en werkt samen met 3 andere stichtingen
in de Dommelgroep. De Dommelgroep coördineert een vervangers- en invalpool die voor onze
school vervangingen regelt als hier behoefte aan is. Dit gebeurt al een aantal jaren naar volle
tevredenheid. In bijna alle gevallen dat het nodig was hadden we tijdig een vervanger beschikbaar
voor de zieke leerkracht. De vervangerspool bestaat uit vaste invallers (zij werken als vervanger in
vaste dienst) en losse invallers (zij werken met tijdelijke contracten voor elke invalklus).
Geen vervanging mogelijk?
Vanwege het oplopende lerarentekort is er helaas niet altijd vervanging beschikbaar. Graag
informeren we u vooraf over de stappen die we zetten als dit probleem zich voordoet. Wanneer er
geen externe vervanger beschikbaar is wordt een interne oplossing gezocht.
Enkele opties die wellicht mogelijk zijn:
•
Ambulante of parttime leerkracht
•
LIO stagiaire onder supervisie van een andere leerkracht
•
Ambulante intern begeleider (juf Heidi)
•
Onderwijsassistente onder supervisie van een andere leerkracht (Cindy)
Op de meeste dagen zal een interne oplossing mogelijk zijn. Maar indien er geen interne oplossing
mogelijk is hebben we 2 opties:
•
De groep verdelen over de andere groepen met leerwerk.
•
Tweede dag(deel): middels een schrijven verzoeken we de ouders om het kind, indien
mogelijk, thuis te houden. Voor de ouders waarvoor dat niet mogelijk is worden de kinderen
opgevangen op school en ingedeeld in een andere groep met leerwerk.
Uiteraard proberen we de situatie telkens zo goed mogelijk voor de kinderen op te lossen en
hierover snel en duidelijk met u te communiceren.
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3.5. De didactische organisatie
Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is vooral gericht op het creëren van situaties waarin kinderen zich
kunnen ontwikkelen door ‘spelend leren’. Al spelend doet het kind allerlei ervaringen op die als
voorwaarden dienen voor het verdere leren. We werken vanuit een thematisch aanbod, waarbij
kinderen gevarieerde activiteiten krijgen aangeboden die de ontwikkeling in zijn totaliteit stimuleren.
Daarbij hebben kinderen zelf een grote inbreng of kunnen dat in ieder geval hebben:
• een plan bedenken
• proberen problemen zelf op te lossen
• samenwerken
• vindingrijk en creatief zijn etc.
Bij deze manier van werken ben je steeds op zoek naar:
• betrokkenheid van de kinderen
• betekenisvolle activiteiten
• een bemiddelende rol van de leerkracht.
Binnen de aangeboden thema’s wordt de motoriek geoefend, het totaal-denken en begripsvermogen
worden ontwikkeld. Bij het samenspel leert een kind zich aan te passen en rekening te houden met
anderen waardoor het kind zijn/haar sociale- en emotionele gedrag ontwikkelt.
We streven naar een geleidelijke overgang naar het meer gestructureerde leren. Dit gebeurt vanaf
groep 3 en dit geldt zeker voor de instrumentale vakken: lezen, schrijven, taal en rekenen. Voor deze
vakken gebruiken we onderwijsleerpakketten.
Wat lezen betreft gaat het begrijpend lezen een belangrijkere rol spelen. Maar ook de bevordering
van het leesplezier blijft een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de rekenlessen wordt behalve aan
basisvaardigheden veel aandacht besteed aan klokkijken, omgaan met geld e.d.. Voor het
automatiseren van een aantal basisvaardigheden worden computerprogramma’s gebruikt.
In de groepen 3 t/m 8 wordt een belangrijk deel van het lesrooster ingenomen door de
wereldoriënterende vakken. Deze worden gecombineerd met de creatieve vakken thematisch
aangeboden binnen de thema’s van IPC. (zie 3.6. IPC)
Aan het begin van het 8e schooljaar vinden ouder-kindgesprekken met alle leerlingen van groep 8
plaats, met als doel de kinderen meer te betrekken bij hun eigen leerproces en vorderingen. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen gemotiveerder zijn als zij weten naar welke doelen zij
toewerken en daar zelf invloed op kunnen hebben.
In dit gesprek wordt een pré-advies gegeven aan de hand van alle resultaten van groep 6, 7 en 8 en
eigenschappen en talenten van de leerling. Tevens wordt tijdens het ouder-kind gesprek samen met
ouder en kind besproken hoe het kind zich het volgende schooljaar verder wil ontwikkelen en wat
zijn/haar aandachtspunten zijn.
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Ook de ouders worden op
een ouderavond uitvoerig geïnformeerd over de schoolverlaterprocedure.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan één keer per week gymmen in een sportzaal in Boxtel. Indien
mogelijk worden de lessen verzorgd in samenwerking met medewerkers en stagiaires van Buurtsport
Boxtel. De kinderen van groep 1-2 krijgen ook spellessen in de speelzaal op school.
Bij technisch lezen staat voor ons de leesmotivatie centraal. Deze motivatie zorgt er voor dat
kinderen vaak en met plezier lezen. Dit bevordert het leesniveau. We zorgen ervoor dat kinderen
goede toegang hebben tot een breed scala aan interessante teksten, boeken en genres. We hanteren
de werkwijzen: duolezen, tutorlezen met bijbehorende instructie gericht op leestechniek, leesbegrip
en beleving. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben, krijgen structureel extra instructie.
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Onze school geeft ICT een belangrijke plaats in het onderwijs. In de groepen 4 t/m 8 verwerken de
kinderen rekenen op een tablet. Hierdoor is directe feedback mogelijk, kinderen werken
gedifferentieerd op het niveau dat ze aankunnen en de leerkracht kan onmiddellijk extra instructie
aanbieden aan die kinderen die de leerstof nog niet beheersen.
Het werken met chromebooks door leerlingen is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs
geworden.
• Hiervoor is educatieve software voor allerlei leergebieden aanwezig.
• Elke leerkracht neemt in zijn groep maatregelen waardoor elke kind in de gelegenheid wordt
gesteld om regelmatig/dagelijks met de chromebook te kunnen werken.
• Het gebruik van internet vindt voornamelijk in de midden- en bovenbouw plaats ter
verrijking van het onderwijs:
• Informatie zoeken
• Contacten leggen met andere leerlingen en scholen
• Op internet is veel educatieve software beschikbaar
• Er is een internetprotocol voor zowel leerkrachten als leerlingen.
Methodes
We gebruiken op school de volgende methoden:
• Nederlandse taal:
Taal in Beeld 2
• Spelling:
Spelling in Beeld 2
• Lezen:
Veilig Leren Lezen Kim-versie (3), duolezen, tutorlezen (4-8)
• Begrijpend lezen:
Nieuwsbegrip (4-8)
• Schrijven:
Pennenstreken
• Rekenen:
Rekenrijk
• Engelse taal:
Groove-me digitaal groep 7-8
• Verkeer:
In oktober invoeren nieuwe methode / materiaal verkeersexamen
• Wereldoriëntatie:
IPC
• Creatieve vakken:
IPC
• Techniek:
IPC
• Gymnastiek:
basislessen Bewegingsonderwijs en Spel.
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3.6 IPC
In groep 3 t/m 8 werken we met IPC: International Primary Curriculum.
Na het opstellen van onze visie op onderwijs hebben we gezocht naar een manier van werken die
hier het best bij aansluit. Doordat bij IPC de wereldoriënterende en creatieve vakken gecombineerd
en thematisch worden aangeboden wordt het onderwijs betekenisvol. Dit zorgt voor motivatie bij
kinderen. Bij IPC staat het leren van vaardigheden centraal en niet enkel het vergaren van kennis. IPC
staat in de groepen 3 t/m 8 met name in de middagen op het programma. In de ochtenden staan de
activiteiten die met lezen, taal en rekenen te maken hebben op het programma.
Op de website van IPC Nederland (www.ipc-nederland.nl) staat het volgende:

Great Learning, Great Teaching, Great Fun
Wat is IPC?
Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor
kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk
leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner
wordende wereld door doelen voor burgerschap te definieren.
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te
hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de
kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de
kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en
kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de
wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt!

3.7 Het huiswerk
Met uitzondering van groep 7 en 8 is er op onze school geen sprake van klassikaal structureel
huiswerk. Hiervoor is gekozen omdat de school van mening is dat binnen de lestijd op school
voldoende ruimte geboden moet worden om alle taken uit te voeren. Als er “huiswerk” wordt
gegeven, moet het gaan om zinvolle taken welke de kinderen zonder extra hulp aankunnen. Daarom
dient het ook met de nodige zorg te worden opgegeven. In de praktijk komt het er op neer dat de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 in principe geen huiswerkopdrachten meekrijgen. Vanaf groep 5 is
er sprake van ‘incidenteel of persoonsgebonden huiswerk’. Af en toe moeten de kinderen ook leren
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voor een proefwerk, hiervoor krijgen ze ruim de tijd om te leren. Andere taken die aan de orde
kunnen komen zijn bv. het extra oefenen van teksten, woordrijen, het voorbereiden van een
spreekbeurt / boekbespreking, het afmaken van de plustaak bij het rekenen. Indien extra oefenstof
wordt meegegeven gebeurt dit in overleg met de ouder(s) / verzorger(s). Om de leerlingen van de
groepen 7 en 8 hier bewuster mee om te laten gaan (zelfdiscipline en verantwoordelijkheid voor het
eigen leren) en om een stukje voorbereiding op het voortgezet onderwijs mee te nemen, zal het
gebruik van de agenda een speciale plaats krijgen binnen deze groepen. Voor groep 7 betekent dit
het daadwerkelijk noteren van opdrachten, overhoringen, toetsen enz. Voor groep 8 betekent het
tevens het noteren van vaste extra wekelijkse huiswerkopdrachten welke uitgevoerd dienen te
worden om te wennen aan het werken aan schoolopdrachten buiten schooltijd.
Algemene afspraken m.b.t. overhoringen, toetsen enz. niet zijnde landelijke Citotoetsen:
1.
Maximaal een overhoring per week
2.
Geen overhoring plannen op de eerste dag na een vakantie
3.
Opdracht voor overhoring wordt minimaal een week van te voren opgegeven en op het bord
aangegeven
4.
Kinderen noteren opdracht in hun agenda
5.
De leerkracht zorgt er voor dat de overhoring binnen een week is nagekeken en beoordeeld.
6.
Kinderen van groep 8, die de vaste, extra wekelijks huiswerkopdracht taal – rekenen niet
gemaakt of niet af hebben, maken het werk na schooltijd. Ouders worden hierover dan
geïnformeerd.
7.
Ouders krijgen tijdens de informatieavond te horen hoe we met dit alles omgaan.

3.8 De schoolbibliotheek
De school heeft een eigen bibliotheek. Deze bibliotheek is speciaal opgezet om het lezen door de
kinderen te bevorderen. Ouders verzorgen de uitleen. Bij de opzet en inrichting van de bibliotheek
wordt samengewerkt met bibliotheek Babel volgens het project “Bibliotheek in school”. De
schoolbibliotheek is een extra leerservice richting kinderen. Leerkrachten stimuleren kinderen om te
lezen. Leesplezier speelt hierbij een belangrijke rol maar ook willen we het leesniveau op een hoger
peil brengen, de spelling positief beïnvloeden en de woordenschat vergroten. Ondanks dat zijn
kinderen vrij om te kiezen of ze wel of niet uit de bibliotheek lenen. Stimuleren is goed, dwingen
werkt averechts. Als uw kind wil lenen, laten we hem/ haar ook naar de bibliotheek gaan. Binnen de
bibliotheek hanteren we de volgende afspraken:
•
•

•
•
•
•
•
•

De bibliotheek is elke week open zoals ook vermeld in de jaarkalender.
Groep 1/2 mag elke week 2 boeken lenen voor thuis. Als kinderen uit groep 1/2 een boek
lenen terwijl ze er nog een thuis hebben dan krijgen ze een herinneringsbrief mee met daarin
de vraag het boek te retourneren.
Groep 3 t/m 8 mag twee boeken per keer lenen: een voor op school en een voor thuis.
Boeken mogen in principe maximaal 1 maand geleend worden.
Kinderen krijgen niet meer dan twee boeken in bezit, er moet eerst een boek ingeleverd
worden voordat een "derde" boek wordt uitgeleend.
Als een boek kwijt is dan volgt er een boete ter hoogte van de aanschafwaarde van het boek.
Zo kunnen we het boek opnieuw aanschaffen voor onze bibliotheek.
Kinderen kunnen boeken van de bibliotheek ook elke dag inleveren in de daarvoor bestemde
krat in de klas.
Als ouder kunt u ook zelf het boek inleveren op de dagen dat de bibliotheek geopend is. Deze
dagen kunt u vinden in de ouderkalender en op het ouderportaal.

Namens de school is juf Heidi contactpersoon voor alle zaken die met de bibliotheek te maken
hebben.

21

3.9 De privacy regeling – AVG
Basisschool St.-Theresia verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als
onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind
aan te melden als leerling op onze school en om de voortgang bij te houden. Daarnaast hebben wij
de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO
(ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van
de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke
verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.
De Privacyverklaring die hier bij hoort, kunt u terugvinden op onze website.

3.10 VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
De gemeente Boxtel heeft na overleg met het Boxtelse onderwijs besloten om, in het kader van het
terugdringen van taalachterstanden, een taalstimuleringsprogramma ter beschikking te stellen voor
de basisscholen, de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Dit programma bestaat uit twee delen.
Het eerste deel “Puk en Ko” is bestemd voor de kinderopvanginstellingen en de peuterspeelzalen.
Deze instellingen hebben afgesproken dat ze dit project opnemen binnen hun programma. Het
tweede deel “Ik en Ko” is bestemd voor de groepen 1-2 van de basisscholen. De bedoeling van het
project is de taalachterstand bij kinderen terug te dringen als die aan hun schoolloopbaan beginnen.
Onze school gebruikt het vervolg op Puk en Ko, Schatkist, als bronnenboek binnen het totale
programma. Het afgelopen jaar zijn er leerkrachten en directies gecertificeerd in VVE. De directeur
van de school is wijkcoördinator voor de Brede School Lennisheuvel en is verantwoordelijk voor het
maken van een activiteitenplan en de uitvoering van het Boxtels Model.

3.11 Het pestprotocol
Onze school hanteert een pestprotocol. Dat wil zeggen dat de kinderen in samenspraak met de
groepsleerkracht(en) hier afspraken over maken. De bedoeling is dat kinderen mede
zelfverantwoordelijk worden voor hun gedrag. Op deze manier kunnen ze elkaar aanspreken op hun
doen en laten. De leerkrachten hebben hierin een begeleidende, controlerende en sturende taak. De
afgesproken omgangsregels hangen op diverse plaatsen binnen de school.
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Onze omgangsregels/ schoolafspraken zijn:
- Je behandelt een ander, zoals je zelf behandeld wil worden.
- Als je ontevreden bent, praat je erover en probeer je een oplossing te vinden.
- Iedereen is belangrijk, je sluit niemand buiten.
- Je gaat zorgvuldig om met eigen en andermans spullen.
- Je spreekt anderen op een vriendelijke en correcte manier aan.
- Je bent rustig in school en zorgt ervoor dat iedereen fijn kan werken.
- Je luistert naar anderen (kinderen en volwassenen).
Daarnaast besteden we binnen de lessen sociaal emotionele ontwikkeling extra aandacht aan dit
onderdeel. Als er zich incidenten voordoen met kinderen dan wordt u als ouder daarvan op de
hoogte gesteld door de betrokken leerkracht. Deze afspraken zijn gezamenlijk geformuleerd in ons
pestprotocol dat u ter inzage kunt opvragen bij de directie.

3.12 De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Aanmelding en inschrijving
Onder aanmelding verstaan wij dat ouders/ verzorgers ons laten weten dat zij hun kind op onze
school onderwijs willen laten volgen. Wij vragen dan om beperkte persoonlijke gegevens (naam,
geslacht, leeftijd en adres) van het kind. Meer gegevens worden gevraagd bij het invullen van het
entreeformulier. De inschrijving wordt definitief op de eerste schooldag van uw kind.
Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Vanaf 4 jaar mag het naar de basisschool. Voor aanmelding c.q.
inschrijving betekent dat het volgende:
1. Kinderen die leerplichtig zijn en/of van een andere basisschool afkomstig zijn, kunnen in principe
op elke willekeurige dag worden aangemeld.
2. Wordt een kind 4 jaar, dan mag het de dag na zijn verjaardag naar school.
3. Kinderen die 4 worden tussen het begin van het schooljaar en 31 december starten in groep 1. De
kinderen die instromen na 1 januari starten in groep 0.
•
•

•
•
•

Ouders/verzorgers die hun kind aanmelden, krijgen een rondleiding door de school en
ontvangen tijdens het gesprek alle relevante informatie.
Twee maanden voordat een kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact op om
oefenmomenten te plannen. U ontvangt ook een informatiebrief over groep 1/2.
Voordat een kind gaat starten krijgen ouders het entreeformulier opgestuurd met de vraag
deze in te vullen. Mocht het entreeformulier daar aanleiding toe geven, dan vindt er een
gesprek plaats met de intern begeleider in de 1e maand dat uw kind op school is. Uw
gegevens zijn voor intern gebruik bedoeld en zullen dus nooit zonder uw toestemming aan
“derden” worden verstrekt.
Er wordt afgesproken op welke datum de leerling gaat starten, er wordt gesproken over
eventuele zorg, zindelijkheid, thuissituatie, etc.
Bij de eerste keer oefenen ontvangen ouders een informatiepakketje met relevante
informatie over school.
Na een aantal weken op school plant de leerkracht een huisbezoek.
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3.13 Beleid m.b.t. aanname, schorsing en verwijdering van leerlingen
Dit beleid is op bestuursniveau vastgesteld. Indien u dit in wilt zien, kunt u contact opnemen met de
directie.
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Hoofdstuk 4 De ondersteuning voor de leerlingen
4.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Wijze waarop wij onze kinderen volgen en helpen
De school volgt de resultaten van de kinderen zo goed mogelijk. Dit is de taak van de leerkrachten.
Hij /zij maakt uw kind immers mee in de klas. De leerkracht houdt een administratie bij over alle
kinderen in de groep. Om de vorderingen van uw kind te volgen maken wij ook gebruik van diverse
toetsen.
Groepen 1 en 2
Voor groep 1-2 maken wij gebruik van het Digi Keuzebord. Dit is een manier om de ontwikkeling van
alle leerlingen te volgen door doelen te koppelen aan de activiteiten die kinderen doen, de
vaardigheden te volgen en het activiteitenaanbod daarop af stemmen.
Groepen 3 tot en met 8
We gebruiken toetsen voor de vakken lezen, rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen behorend bij
de gebruikte methode. Daarnaast gebruiken we ook een aantal niet-methodegebonden toetsen uit
het CITO leerlingvolgsysteem.
In groep 8 maken we gebruik van de eindtoets van CITO. De door uw kind behaalde toetsresultaten
kunt u opvragen bij de groepsleerkracht van uw kind en staan ook op het rapport.
Leerlingvolgsysteem
Alle toetsresultaten worden in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem opgeslagen. Dit is een
registratiesysteem waarbij niet alleen de resultaten van een leerjaar worden bijgehouden maar het
geeft tevens een overzicht van de gehele ontwikkeling van het kind tot dan toe. Hierdoor zijn we in
staat tijdig in te grijpen als dat nodig is.
Toetsresultaten moeten echter altijd met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. Ze bepalen
niet alléén de ontwikkeling van een kind.
Extra ondersteuning
Ons beleid richt zich op een brede ondersteuning van leerlingen. De basis van deze ondersteuning
ligt binnen de groep. Daar waar het om didactische, organisatorische of andere redenen niet
mogelijk is een kind goed binnen de groep te begeleiden, gaan we op zoek naar
ondersteuningsmogelijkheden buiten de groep. Vanzelfsprekend worden hierbij als eerste de interne
mogelijkheden en expertise benut. Het zorgteam speelt hier een belangrijke coördinerende en
aansturende rol.
Zorgteam op schoolniveau
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag worden de volgende personen betrokken bij het overleg:
•
•
•
•
•
•

Leerkracht
Directie
Intern Begeleider (IB-er)
Sociaal Verpleegkundige
Schoolmaatschappelijk Werk
SWV de Meierij, Ondersteuningseenheid Zuid

Binnen de school is specifieke expertise aanwezig, die ingezet kan worden bij de ondersteuning van
leerlingen. Daarnaast worden zo nodig externe ambulant begeleiders ingehuurd voor leerlingen met
een arrangement, afhankelijk van de onderwijsbehoefte. Het gaat hierbij om de volgende expertise:
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Expertise

Aantal

IB

1

Taalspecialist/coördinator VVE

1

Specialist Meer- en Hoogbegaafdheid

2

Preventie Machtsmisbruik

2

Extern ingehuurde ambulant begeleiders

2

In enkele gevallen kan besloten worden tot verlenging (zitten blijven) of versnelling van de
schoolloopbaan. Dit is alleen verantwoord als het een goed perspectief biedt voor de leerling. Als
deze situatie zich voordoet, wordt dit tijdig met de ouders besproken. De beslissingsbevoegdheid
m.b.t. doublure ligt bij de school. Samen met de ouders worden steeds alle stappen van tevoren
besproken en ook geëvalueerd.
Kinderen die ondersteuning krijgen van externen, zoals een logopedist, fysiotherapeut,
ergotherapeut etc., krijgen deze ondersteuning na schooltijd. In uitzonderlijke gevallen kan de
behandeling in overleg met directie/ IB onder schooltijd gegeven worden.
Voor een uitgebreide beschrijving van de ondersteuning aan leerlingen, verwijzen wij u naar het SOP
(SchoolOndersteuningsPlan).
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4.2 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Een school kiezen
Het maken van een schoolkeuze naar welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen uit groep 8
gaan, is niet altijd gemakkelijk. Deze schoolkeuze wordt gemaakt door de ouders in overleg met hun
kind. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het advies van de school. Op een speciale ouderavond
wordt verteld welke mogelijkheden er zijn.
Advies van de school
De school heeft meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover het kind beschikt. Daarbij
zijn niet alleen de schoolvorderingen van belang, maar ook de gegevens over:
•
de belangstelling voor allerlei zaken
•
de zin in studeren (motivatie)
•
de capaciteit om zelfstandig vraagstukken op te lossen
•
de wil om zich ergens voor in te zetten
•
de behoefte aan hobby ’s en vrije tijd
•
een mogelijke voorkeur om ergens actief mee bezig te zijn en iets met de handen te doen
Veel van deze gegevens verkrijgen we via observaties. We streven ernaar om het kind te begeleiden
naar die vorm van voortgezet onderwijs welke voor hem of haar het meest geschikt is.
De school geeft onafhankelijk van de CITO eindtoets een advies over de meest geschikte
onderwijsvorm voor uw kind. Dit advies wordt met ouders en kind besproken.
CITO – eindtoets (CITO = Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling)
Met de CITO-eindtoets in groep 8, wordt de kennis, het inzicht en de toepassingsvaardigheid van de
leerlingen onderzocht. De bedoeling hiervan is o.a. meer duidelijkheid te krijgen over de vorm van
voorgezet onderwijs welke het meest geschikt is voor het kind. Onafhankelijk van het schooladvies
geeft de CITO-eindtoets een aanwijzing betreffende de schoolkeuze.
Kort samengevat is de procedure als volgt:
• Tijdens het ouder-kind gesprek wordt een voorlopig advies gegeven.
• Leerkrachten groep 8 stellen een definitief advies op
• Bespreking advies door leerkrachten groep 8, leerkrachten groep 7, I.B-er en de directeur
• Definitieve advies wordt tijdens een adviesgesprek door de groepsleerkrachten toegelicht
aan de ouders en het kind. Het kind is hierbij aanwezig omdat het zijn / haar toekomst
betreft. Ook de schoolvisie m.b.t. zelfstandigheidsontwikkeling en eigen
verantwoordelijkheid voor het leren spelen hierbij een voorname rol. Indien ouders dieper in
wensen te gaan op de inhoudelijkheid van het advies bestaat de mogelijkheid voor een
vervolggesprek.
Ouders hoeven het niet per definitie eens te zijn met het advies van de school. Dat wil echter niet
zeggen dat het advies door school gewijzigd zal worden. Ook niet n.a.v. de uitslag van de Citoeindtoets. Het schooladvies is leidend bij de aanmelding op het voortgezet onderwijs. Wanneer de
uitslag van de CITO eindtoets hoger is dan het gegeven advies is de school verplicht om het advies
serieus te heroverwegen. Dit wil niet zeggen dat het advies ook aangepast zal worden, maar het is
wel mogelijk.
Uiteindelijk zijn het de ouders die, in overleg met hun kind, bepalen op welke school zij hun kind
aanmelden. Zij zorgen er verder voor dat het advies en de uitslag van de Cito-Eindtoets op de school
van aanmelding terecht komen.
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4.3 Passend onderwijs
Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Passend onderwijs heeft betrekking op alle
reguliere en specifieke onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle
schoolloopbaan van leerlingen. Per 01-08-2014 is de wetswijziging Passend Onderwijs Primair
Onderwijs ingegaan. Schoolbesturen krijgen de zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van Passend Onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in een
samenwerkingsverband en maken binnen het systeem Passend Onderwijs afspraken met elkaar hoe
ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.
Samen met de andere scholen in Boxtel vallen wij onder het samenwerkingsverband De Meierij; de
Ondersteunings Eenheid Zuid(OE Zuid).
De Meierij, swv primair onderwijs
Het secretariaat van SWV PO De Meierij is gevestigd in Floriant
Kooikersweg 301
5223 KE ’s-Hertogenbosch
073 850 78 01
www.demeierij-po.nl

Welke ondersteuning bieden we op school?
Onder leerlingenzorg verstaan wij het geheel aan maatregelen dat genomen wordt om een leerling
zo goed mogelijk te laten functioneren op school. Elk kind is anders, daarom streven wij naar zorg op
maat. Wij geven hulp aan een kind voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, binnen de klas.
De leerkracht maakt een groepsoverzicht waarin de toetsgegevens van methode- en
methodeonafhankelijke toetsen, en de observatiegegevens zijn verwerkt. Hierin noemt de leerkracht
de bevorderende factoren: wat werkt bij dit kind, hoe leert het, welke leerstrategieën gebruikt het
enz. Daarnaast worden ook belemmerende factoren beschreven: welke factoren maken dat het niet
lukt? Als de leerling goed in beeld is, worden de pedagogische- en didactische onderwijsbehoeften
benoemd. Er wordt zo goed nagedacht over wat het kind nodig heeft om tot leren te komen. Is het
groepsoverzicht klaar, dan clustert de leerkracht de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.
De leerkracht bedenkt met welke materialen, middelen en leerstof hij/zij tegemoet gaat komen aan
de onderwijsbehoeften. Klassenmanagement, coöperatief leren, effectieve instructie en alle kennis
en vaardigheden van de leerkracht worden ingezet om dit goed uit te voeren.
Vier maal per jaar is er consultatie tussen de leerkracht en de intern begeleider.
Deze consultatie staat twee keer in het teken van een groepsbespreking, de andere keren worden
individuele leerlingen besproken. In deze consultatie wordt de aanzet tot een beschrijving in het
groepsplan gegeven, in de daarop volgende consultaties worden deze geëvalueerd en bijgesteld.
De fasen in leerlingbespreking:
In onze zorg naar kinderen onderscheiden we vier fasen:
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Fase 1 Signaleren: het ontdekken van “opvallende” kinderen
Hiervoor worden observaties, signaleringsinstrumenten, leerlingvolgsysteem en methodegebonden
toetsen gebruikt. De uitvoerenden zijn de leerkrachten. Ondersteuning wordt geboden door de
intern begeleider.
Fase 2 Diagnosticeren: het doen van nader onderzoek
Dit kan door middel van een observatie, didactisch onderzoek, capaciteitenonderzoek en/of
gedragsonderzoek. Afhankelijk van het zorgniveau waarin het plaatsvindt, wordt dit door de intern
begeleider, bovenschools begeleider, of een andere externe deskundige gedaan.
Fase 3 Handelen: extra hulp van de leerkracht.
Ook hierbij is de aard van het handelen afhankelijk van het zorgniveau. Leerkracht en/of intern
begeleider leggen de handelingen vast in het journaal van Eduscope of in de handelingsgerichte
aanpak van Eduscope.
Fase 4 Evaluatie: het bespreken van de effecten van de speciale begeleiding
De betrokken personen bij de handelingsgerichte aanpak evalueren met elkaar de genomen
handelingen en leggen de uitkomst hiervan vast in Eduscope.
Ontwikkelingsperspectief
Niet alle kinderen halen het eindniveau van groep 8. Voor deze kinderen met speciale
onderwijsbehoeften moet op een gegeven moment een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden open vastgesteld, als leidraad voor doelen, planning, uitvoering en evaluatie van het (plannend)
onderwijs (Toezichtkader inspectie, aanvulling febr 2012).
Dat kinderen het eindniveau niet halen, kan allerlei oorzaken hebben, maar het mag niet het gevolg
zijn van (slecht) onderwijs. We kunnen pas zeggen dat een kind het eindniveau niet haalt, als we
kunnen aantonen dat de achterstanden bij deze leerlingen niet zijn veroorzaakt door het onderwijs.
(Analyse en waarderingen van opbrengsten; Inspectie, augustus 2011).
Van belang is dat een leerkracht vanuit hoge verwachtingen en op basis van kennis van zaken
proactief werkt, vroeg signaleert, in gesprek kan gaan met kinderen en ouders, om o.a. zo de
onderwijsbehoeften van de leerlingen vast te stellen. Deze zijn uitgangspunt voor doelen, inhoud,
planning en adequate uitvoering en (tussentijdse) evaluatie van het leren en het onderwijs.
Welke leerlingen?
Het gaat om leerlingen die maximaal het eindniveau van groep 7 halen. Bijv. leerlingen met:
•
Arrangement
•
SO-/SBO-indicatie
•
Verwachte uitstroom naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
•
Cognitieve- of sociaal-emotionele belemmeringen op één of meer vakgebieden (Rekenen,
begrijpend lezen, spelling en technisch lezen): vooral leerlingen die naar het PRO zullen uitstromen.
Voor alle leerlingen met een arrangement, afgegeven door het samenwerkingsverband, wordt een
OPP opgesteld. Dit OPP wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld, altijd in overleg met ouders.

4.3.1. Interne ondersteuningsstructuur
Zorgniveau 1
Het betreft de algemene reguliere en preventieve zorg in de groep.
In zorgniveau 1 zitten alle kinderen die de leerdoelen kunnen behalen binnen het model van het
leerstofjaarklassensysteem, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. De algemene
reguliere en preventieve zorg wordt omschreven in een groepsplan. Hierbij worden kinderen
geclusterd op basis van resultaten en ondersteuningsbehoefte, waardoor differentiatie in instructie
of aanbod kan worden voorzien.
De methodes en/of activiteiten bieden stof voor het gemiddelde niveau met daarnaast ook extra
oefen- en verrijkingsstof.
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De volgende middelen zijn medebepalend voor de vorm van differentiatie:
Onderbouw:
•
Digikeuzebord registratiesysteem
•
Signaleringslijst leesproblemen/ dyslexie
•
Observatie tijdens de les
Middenbouw en bovenbouw:
•
De resultaten van de methodegebonden toetsen
•
De toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito
•
Observatie tijdens de les
Met behulp van bovenstaande middelen wordt geanalyseerd wat de onderwijsbehoeften zijn van
deze leerlingen. Dit wordt in beeld gebracht door middel van groepsoverzichten. De leerkracht stelt
eventueel samen met de IB-er naar aanleiding van de groepsoverzichten een groepsplan op. De IB-er
krijgt een digitaal exemplaar van het groepsplan.
Mogelijk vervolg
Indien de geboden algemene reguliere en preventieve zorg in de groep niet toereikend blijkt te zijn,
gaat de leerling naar zorgniveau 2. Dit wordt standaard besproken in de consultaties en tussentijds
indien noodzakelijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om kinderen die een lage III, IV of V behalen of een
I+score.
Zorgniveau 2
Het betreft de extra zorg in de groep.
Kinderen voor wie de begeleiding in niveau 1 onvoldoende is, krijgen extra ondersteuning in de
groep. Dat kan zijn in de vorm van extra uitleg en herhaling in een kleinere subgroep, extra
ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, of in de vorm van het aanbieden van meer uitdaging en
extra werk. De werkwijze en aanpak worden opgenomen in het groepsplan, waarna de leerkracht de
ouders van de leerlingen uit de subgroepen hierover mondeling informeert. De extra begeleiding
wordt gedurende zes tot acht weken geboden en daarna door de leerkracht geëvalueerd, hetgeen
wordt besproken met de ouders. Vervolgens komt de leerling weer in niveau 1, tenzij de geboden
hulp onvoldoende heeft opgeleverd.
Mogelijk vervolg
Een leerling gaat terug naar zorgniveau 1 als uit de evaluatie van het groepsplan blijkt dat het
gestelde doel bereikt is. Een leerling gaat naar zorgniveau 3 als uit de evaluatie van het plan blijkt dat
het gestelde doel niet bereikt is. Dit gebeurt na overleg van de leerkracht met de IB-er tijdens de
consultaties of tussentijds indien noodzakelijk.
Zorgniveau 3
Het betreft de extra speciale zorg in samenwerking met de IB-er.
In zorgniveau 3 zitten alle kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het zijn de kinderen, bij
wie het werken met een groepsplan niet het beoogde resultaat heeft gehad. Er wordt door de
leerkracht extra hulp gezocht bij de IB-er. De leerkracht heeft na uitvoering en evaluatie van het
groepsplan een concrete hulpvraag.
De leerkracht bespreekt de leerling met de IB-er. Dit is de fase van de diagnostische analyse. Er vindt
een gesprek met ouders plaats, waarbij de leerkracht en eventueel IB-er aanwezig zijn. Samen wordt
gekeken wat verder nodig is.
Uitgangspunt is het kind, waarbij de kernvraag is: Wat heeft deze leerling, met deze ouders op deze
school in deze groep bij deze leerkracht nodig? Van daaruit wordt gekeken wat de leerkracht aan
mogelijkheden heeft / nodig heeft om de begeleiding uit te voeren.
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Er kan besloten worden extra onderzoek te doen, zoals een observatie of diagnostische toetsing door
IB-er of leerkracht (in overleg met IB-er). Er wordt een doel voor de begeleiding gesteld, met als
uitgangspunt dat de begeleiding door de leerkracht in de groep kan worden uitgevoerd.
De extra zorg wordt vastgelegd in een individueel handelingsplan of een groepshandelingsplan
(clustering van soortgelijke zorg).
Mogelijk vervolg
Een leerling gaat terug naar zorgniveau 1 als uit de evaluatie van het plan blijkt dat het gestelde doel
bereikt is. Een leerling gaat naar zorgniveau 4 als uit de evaluatie van het plan blijkt dat het gestelde
doel niet bereikt is en de zorg die op niveau 3 geboden wordt voor deze leerling op een bepaald
gebied niet toereikend is. Dit gebeurt na overleg tussen de leerkracht en de IB-er en ouders. De
leerkracht neemt initiatief voor deze bespreking.
Een leerling met een ontwikkelingsperspectief blijft in niveau 3, wanneer de tussendoelen zijn
behaald.
Zorgniveau 4
Het betreft speciale extra zorg waarbij externen betrokken zijn.
In zorgniveau 4 zitten alle kinderen, die zorgniveau 2 en 3 doorlopen hebben en waarbij de school
tegen haar grenzen aanloopt qua aanpak en begeleiding. De geboden hulp is niet voldoende
gebleken en de school is in handelingsverlegenheid.
De school gaat extern op zoek naar een nieuw perspectief om het onderwijsarrangement van een
leerling te verzorgen.
Afhankelijk van de zorgvraag wordt met toestemming van de ouders een observatie/onderzoek
uitgevoerd door externen (bijv. ondersteuningseenheid Zuid, de Maremak (SBO), GGD, Zorgteam,
(preventieve) ambulante begeleiding vanuit de REC’s, Bureau Jeugdzorg, Logopedie, RT-er extern,
etc). Naar aanleiding van de uitkomsten van de observatie of het onderzoek wordt het
handelingsplan bijgesteld.
Er kan ook een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld, waarbij einddoelen en
tussendoelen opgesteld worden.
Mogelijk vervolg
Een leerling gaat terug naar zorgniveau 2 of 3 met een handelingsplan dat is aangepast op basis van
de gegevens uit het onderzoek en wordt verder begeleid in de klas.
Er kan ook een advies uit voortvloeien voor extra ondersteuning of verwijzing.
Een leerling gaat naar zorgniveau 5 als blijkt dat de school de begeleiding die het kind nodig heeft
niet kan uitvoeren.
Zorgniveau 5
Passend onderwijs met specialistische hulp.
Indien de school ondanks hulp van de Speciaal Basisonderwijs-expertise (SBO) en / of andere
externen nog niet het juiste onderwijsarrangement aan de leerling kan bieden, wordt:
Of extra ondersteuning aangevraagd vanuit de ondersteuningseenheid Zuid;
Of gekeken naar een andere school, die het meest tegemoet kan komen aan de specifieke
onderwijsbehoeften van de leerling.
Speciaal Onderwijs kent verschillende scholen (zgn. clusterscholen)
Cluster 1:
Scholen voor blinde en slechtziende kinderen.
Cluster 2:
Scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met
Andere communicatieproblemen.
Cluster 3:
Scholen voor kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking en
kinderen die langdurig ziek zijn.
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Cluster 4:

Scholen voor kinderen met gedragsproblemen.

4.4 Schoolbeleidsplan hoogbegaafdheid
Op onze school is er een beleidsplan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit beleidsplan is ter
inzage op te vragen bij de directie. Het doel van het plan is om ook tegemoet te komen aan de
specifieke leerbehoeften van leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof.
Wij vinden het belangrijk om begaafde leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren, de nadruk van de
signalering ligt dan ook op groep 1-2. Door leerlingen in een vroegtijdig stadium op te sporen kan er
vanaf het begin worden ingespeeld op de mogelijkheden van deze leerlingen en kunnen eventuele
problemen zoveel mogelijk voorkomen worden. Wij hanteren voor de signalering van begaafde
leerlingen binnen onze school de module signalering van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid). Doelstelling van de module signalering is het opsporen van leerlingen die in
aanmerking komen voor verder onderzoek. De leerkracht plant gesprekken met de ouders van de
leerlingen die uit de signalering naar boven komen.
Na de signalering volgt er de diagnostische fase.
Doelstelling van de diagnostiek:
• meer duidelijkheid over de mogelijke begaafdheid van de leerling
• richtlijnen krijgen voor het vervolgtraject
• gegevens verzamelen voor het opstellen van een handelingsplan
De informatie voor de diagnostiek wordt op de volgende manier verzameld:
• huidige didactische gegevens
• oudervragenlijst
• leerkrachtvragenlijst
• doortoetsen
• leerling-gesprek (groep 1-4) of leerling-vragenlijst (vanaf groep 5)
• overige bronnen
Voordat de leerling wordt ingevoerd in de module diagnostiek van het DHH vindt er altijd eerst een
gesprek plaats met leerkracht en ouders. Ouders moeten toestemming geven om de module
diagnostiek te doorlopen. De leerkracht heeft samen met de intern begeleider een gesprek met de
ouders naar aanleiding van de module diagnostiek.
Nadat de module diagnostiek is afgerond, worden de didactische maatregelen opgenomen in het
groepsplan of wordt een individueel handelingsplan opgesteld.
Bij de eerste leerlijn beschrijft de leerkracht in het groepsplan wat het aanbod voor de leerling is.
Bij de tweede leerlijn stelt de leerkracht in overleg met de coördinator excellente leerlingen (Anoek
van Schijndel) het handelingsplan op. De intern begeleider wordt op de hoogte gehouden en heeft
een adviserende rol.
Na het opstellen van een handelingsplan of aanpassingen in het groepsplan worden ouders
uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door de leerkracht. De leerkracht laat zich
alvorens informeren door de coördinator excellente leerlingen.
In beide gevallen (eerste en tweede leerlijn) worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Het
groepsplan of het handelingsplan wordt uitgelegd. Bij een handelingsplan wordt een handtekening
van ouders gevraagd.

32

4.5 Meldcode kindermishandeling
Op 1 juli 2013 is het wetsvoorstel “Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” in
werking getreden. De wet geldt voor de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang,
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Onze school heeft dan ook een meldcode. Als
wordt vermoed dat een kind (leerling) wordt mishandeld, dan geldt de meldcode. De meldcode is
bedoeld om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan.

4.6 Protocol school en scheiding
De school vraagt aan gescheiden ouders om de vragenlijst voor niet-samenwonende ouders in te
vullen. Wanneer er wijzigingen optreden in de situatie wordt aan de ouders opnieuw verzocht deze
vragenlijst in te vullen.
Het doel van de vragenlijst is praktische informatie verkrijgen over het woonadres van de ouders en
over de wijze waarop ouders hun ouderschap na de scheiding hebben geregeld, teneinde
misverstanden te voorkomen en zicht te krijgen op de mogelijke gronden om één van de ouders geen
informatie te verstrekken over het kind (binnen het kader van art. 1:377 c van het Burgerlijk
Wetboek) of om ernstige complicaties (zoals bijvoorbeeld het meenemen vanuit school van het kind,
tegen de gemaakte afspraken of rechterlijke uitspraken in) te voorkomen. Het protocol staat vermeld
op de website en is ter inzage bij de directie.

4.7 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Om onnodige fouten te voorkomen, risico’s voor de kinderen te beperken en ter bescherming van
haar werknemers, voert Talentis een zeer terughoudend beleid aangaande de verstrekking van
medicijnen c.q. het uitvoeren van medische handelingen. Aan nieuwe ouders wordt gevraagd
hiervoor een formulier in te vullen. Dit geeft duidelijkheid hoe er gehandeld wordt in geval dat de
leerling ziek wordt op school; over het al dan niet verstrekken van medicijnen op verzoek en
eventuele medische handelingen.

4.8 Het onderwijskundig rapport
Als leerlingen tijdens hun basisschoolperiode overstappen naar een andere basisschool of een school
voor speciaal basisonderwijs, wordt er door de school een onderwijskundig rapport opgesteld. Met
behulp van deze gegevens kan de opvang en begeleiding op de nieuwe school vergemakkelijkt
worden. Ouders krijgen inzage in dit rapport.

4.9 De samenwerking met andere scholen en instellingen
Onze school werkt nauw samen met andere scholen en instellingen.
a. De scholen
Onze school valt samen met nog zes andere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs,
onder het bestuur van stichting Talentis. Binnen deze stichting bestaat een goede directie overlegstructuur, waarbinnen men duidelijke afspraken maakt. Er worden ook
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onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en financiële beleidsvoorstellen besproken en voorzien
van advies richting bestuur. Ook is er regelmatig overleg tussen de diverse scholen m.b.t. het werken
met computers (ICT-netwerk), overgang basisschool naar voortgezet onderwijs (BOVO-overleg) en de
zorg voor leerlingen (het IB-netwerk).
b. De instellingen
• Kindercentrum Kindertuin
Zoals eerder aangegeven vormen de school, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse
opvang samen de Brede School Lennisheuvel. Om te zorgen voor goede doorgaande lijnen vanaf
peuterspeelzaal naar school, is er regelmatig overleg tussen directie school en unitcoördinator van
de Kindertuin en tussen leerkrachten onderbouw en leidsters vanuit de PSZ. Met name bij het
laatstgenoemde overleg speelt de IB-er van de school een belangrijke rol.

• SamenWerkingsVerband (SWV) De Meierij
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband De Meierij (OE Zuid) met een groot aantal
scholen uit de regio wil men, uitgaande van een ondersteuningsprofiel, in een zo vroeg mogelijk
stadium kinderen, die speciale hulp behoeven, signaleren en planmatig behandelen.
Om de individuele en/of gespecialiseerde hulp te optimaliseren kan door de school of door ouders
een beroep gedaan worden op externe deskundigen. Voor verdere informatie m.b.t. de zorg voor de
kinderen, verwijzen we naar hoofdstuk 4.
• Jeugdgezondheidszorg
Er vindt eveneens samenwerking plaats met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Stadsgewest Den Bosch. De jeugdafdeling heeft als doelstelling: de bevordering van de gezondheid
van jeugd van 4 tot 19 jaar.
U kunt de Jeugdgezondheidszorg ook raadplegen over vragen en/of problemen op lichamelijk,
geestelijk of opvoedkundig gebied. Tel 073 - 6404523
• Centrum voor Jeugd en Gezin
Elke ouder ervaart wel eens kleine problemen en onzekerheden bij het opvoeden van kinderen. Soms
gaan die vanzelf voorbij, al dan niet na overleg met de leerkracht. Het kan natuurlijk voorkomen dat
u met vragen blijft zitten en dat er naar uw gevoel te weinig ten goede verandert. Dan kan het
verstandig zijn om uw vragen eens met een opvoedingsdeskundige te bespreken. Dit kan op het
centrale opvoedingsspreekuur. Op dit spreekuur kunt u terecht met vragen over gedrag,
ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

Waar moet u dan zoal aan denken:
‘Mijn zoontje wil maar niet luisteren, waar kan dat toch door komen?’
‘Ze is echt behoorlijk druk, dat kan toch niet goed zijn?’
‘Het lijkt wel of hij steeds ruzie zoekt thuis, het is zo moeilijk om het gezellig te houden dan’
‘M’n dochter wordt op school gepest, wat kan ik het beste doen om haar te helpen?’
‘Hij wordt vaak wakker ’s nachts, hij komt slaap te kort en wij ook, wat te doen?’
‘Mijn kind speelt heel anders dan andere kinderen, ik maak me een beetje zorgen’
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‘Ze heeft zo’n grote fantasie, ik vraag me wel eens af of dat wel goed voor haar is’
Werkwijze:
U maakt tijdens kantooruren een telefonische afspraak met het Centrum voor Jeugd en Gezin:
telefoon (0411-) 657957. U geeft daarbij aan gebruik te willen maken van het ‘Opvoedingsspreekuur’,
waarna met u een tijdstip en datum worden vastgelegd.
U wordt tijdens het spreekuur ontvangen door een spreekuurhouder. Deze zal naar uw verhaal
luisteren en met u meedenken in het zoeken naar een oplossing. Soms is die snel gevonden en soms
wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Of een enkele keer zult u samen tot de conclusie komen, dat
er meer hulp nodig is.
Voor wie: Ouders, leerkrachten, leerlingen / pubers.
Door wie: Spreekuurhouders zijn deskundige medewerkers van Thuiszorg regio Den Bosch, GGD Hart
voor Brabant en Bureau Jeugdzorg.
In het Centrum voor Jeugd en Gezin is tevens het secretariaat van de leerplichtambtenaren
gevestigd. Dit zijn voor Boxtel: mevr. Amarens Wolters en mevr. Paula Versteeg. Zij zijn telefonisch te
bereiken of per mail: leerplicht@boxtel.nl.
Waar: Het Centrum voor Jeugd en Gezin is gevestigd op Baroniestraat 22, 5281 JE te Boxtel, telefoon
0411 - 657957.
• Schooltandarts
Jeugdtandverzorging Den Bosch e.o. BV
Eekbrouwersweg 4, 5233 VG Den Bosch
Tel 073 – 6416565 (Postbus 3034, 5203 DA Den Bosch)
• Bibliotheek
Bibliotheek Babel, tel (073) 680 29 00.
Hier kunnen kinderen gratis boeken lenen.
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Hoofdstuk 5 De ouders en ouderbetrokkenheid
5.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders
Algemeen
Vanaf de leeftijd van 4 jaar is uw kind van harte welkom op onze school. Vanaf dat moment is de
ontwikkeling en de opvoeding de gezamenlijke opdracht van de ouders en de school. We zijn samen
verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind. Daarom vinden wij een goed contact en heldere
afspraken tussen leerkrachten en ouders van groot belang. Het contact moet open, rechtstreeks en
eerlijk zijn. Willen kinderen en ouders optimaal functioneren dan is een prettige en open
verstandhouding tussen de leerkrachten en ouders een eerste vereiste. Vandaar dat we streven naar
een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ouders bij de school.
Contacten van ouders naar school
De groepsleerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt. ‘s Ochtends voor schooltijd is er
eigenlijk geen tijd voor uitvoerig overleg, maar na schooltijd kunt u altijd binnenlopen. Wanneer u
wat meer tijd nodig heeft, kunt u met de groepsleerkracht een afspraak maken.
Behalve de “eigen-kind-contacten” biedt de school een aantal mogelijkheden om de ouders zoveel
mogelijk te betrekken bij de schoolorganisatie. Hierover kunt u meer lezen in 5.3.3. de ouderraad,
5.3.2. de medezeggenschapsraad en 5.3.1. de gezamenlijke medezeggenschapsraad.
Contact / informatie van school naar de ouders
Wij informeren en houden contact met u op de volgende manieren:
• De informatieavonden per groep, ook wel kennismakingsavonden genoemd, aan het begin
van het schooljaar. U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en), het lokaal en de te
gebruiken methoden en andere leermiddelen.
• Persoonlijke gesprekken.
• Rapportgesprekken waar u een uitnodiging voor ontvangt.
• Thema- of informatieavonden of speciale ouderavonden door het jaar heen.
Daarnaast ontvangt u van de school informatie zoals:
• De schoolgids, verschijnt digitaal op de website maar is desgewenst ook schriftelijk te
ontvangen.
• De jaarkalender met daarin vermeld de diverse activiteiten en gebeurtenissen.
• De rapporten.

5.2. Ouderportaal
De (schriftelijke) communicatie tussen school en ouders vindt plaats via het
ouderportaal. Het ouderportaal is een digitaal communicatiemiddel waarmee we
de communicatie tussen school en ouders verder willen verbeteren. Op deze
manier krijgen ouders alle relevante informatie op één enkele plek binnen. Ouders
krijgen toegang tot alle algemene informatie en de informatie van de groep
waarin hun kinderen zitten. Het ouderportaal kan online gebruikt worden en via
een gebruiksvriendelijke app.
Wanneer een leerling start op school ontvangen de ouders informatie over het
aanmelden bij het ouderportaal. U kunt het ouderportaal benaderen via het
internet maar ook door een app te downloaden.
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.basisonline.nl/Ouderportaal
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5.3. Inspraak
Inspraak speelt zich op verschillende niveaus af. We spreken dan over de GMR, de MR en de OR.

5.3.1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Vertegenwoordigers van de vijftien scholen die onder het bestuur vallen, vormen samen de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR behartigt de belangen van alle scholen onder
het stichtingsbestuur. Binnen de GMR komen algemene bestuursbeleidszaken aan de orde. De GMR
geeft hierover gevraagd / ongevraagd advies en werkt ook proactief. In een aantal zaken dient men
instemming te verlenen. De GMR werkt vanuit een reglement dat voortkomt uit de Wet op
Medezeggenschap op Scholen.
De oudergeleding GMR:

Anneke de Boer

5.3.2. De medezeggenschapsraad (MR)
Meedenken, meepraten en meebeslissen op de basisschool is de laatste jaren, ook voor ouders, een
heel gewone zaak geworden. Dit is bij wet geregeld in de wet medezeggenschap onderwijs. Deze wet
zegt dat er op elke basisschool een medezeggenschapsraad moet zijn.
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit een personeelsgeleding en een
oudergeleding. De oudergeleding wordt uit en door ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt
uit en door het team gekozen. In principe wordt een MR-lid gekozen voor een periode van twee jaar.
De MR heeft een rooster van aftreden. Bij verkiezingen kunnen ze zich herkiesbaar stellen. De MR is
het overlegorgaan tussen de directie, personeel en ouders. De directie en de MR zijn een reglement
overeengekomen. Dit reglement geeft de bevoegdheden en verplichtingen aan van de MR. De MR
heeft ten aanzien van directiebesluiten adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Ook ongevraagd kan
de MR de directie van advies dienen en voorstellen doen. Indien men het reglement in wil zien, kan
men daarover contact opnemen met de MR. De MR maakt elk schooljaar een jaarverslag. Dit
jaarverslag is door ouders op te vragen bij de MR en het wordt op het ouderportaal opgeslagen in de
‘boekenkast’.
De oudergeleding MR:
Wouter Zandbergen
Vacature

De personeelsgeleding MR:
Elke Dingen
Iris Vermeer

5.3.3. De ouderraad (OR)
Wat is de oudervereniging en de ouderraad?
Iedere ouder, die een kind op school heeft, is lid van de oudervereniging. Het bestuur wordt gevormd
door de ouderraad. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden en vergadert ongeveer
8 keer per schooljaar.
Waar staat de ouderraad voor?
De ouderraad (OR) streeft naar een goede samenwerking tussen het team en de ouders/verzorgers
met als doel het mede creëren van een prettig / veilig leer- en leefklimaat voor de kinderen. Het is
belangrijk goede contacten te onderhouden met alle ouders. Dit gebeurt onder meer door de
jaarlijkse algemene ledenvergadering, de schoolbrochure en via het ouderportaal. Ook worden er
diverse activiteiten georganiseerd voor de kinderen en ondersteunt de ouderraad het team daar
waar nodig is. Daarnaast wil de ouderraad een luisterend oor zijn voor ouders. Elk lid van de OR is
alert op signalen, die invloed hebben op (individuele) schoolloopbanen van kinderen, en deze door te
geven aan de daarvoor verantwoordelijke personen. Dit alles om de communicatie tussen ouders en
school open te houden en daar waar nodig te verbeteren.
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Waarom in de ouderraad?
Het is prettig betrokken te zijn bij de school waarin je kind maar liefst vijf dagen per week verblijft. Je
hoort wat er zich afspeelt, je hebt intensief contact met andere ouders en het team. Je werkt mee
aan het optimaliseren van de samenwerking tussen team en ouders.
Wat doet de ouderraad?
Ieder jaar worden er op school een aantal activiteiten georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerstmis,
Carnaval en de Theresiadag. Voor de meeste activiteiten worden commissies gevormd. Zo’n
commissie bestaat uit twee OR-leden, een contactpersoon vanuit het team en ouders. De OR-leden
nemen het initiatief om bij elkaar te komen, zijn verantwoordelijk voor de financiën en de
uiteindelijke uitvoering. De assistentie van ouders (ouderparticipatie) is cruciaal om een activiteit tot
stand te laten komen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de kinderen een lijst waarin de
ouder zich op kan geven voor de ondersteuning bij een activiteit in het volgend schooljaar. Gelukkig
zijn er altijd veel ouders enthousiast om mee te werken. Dat waarderen we enorm.
Vanuit de ouderraad worden tevens de klassenouders van de diverse groepen gecoördineerd. Elk
jaar kunnen ouders zich beschikbaar stellen om deze taak op zich te nemen. Zij vormen een
belangrijke schakel tussen leerkrachten en ouders.
Over zaken betreffende de schoolorganisatie, mag de ouderraad advies uitbrengen. Dit ongevraagde
of gevraagde advies kan worden uitgebracht aan de schoolleiding, de MR of het bestuur.
Hoe gaat het met de financiën?
Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De
hoogte van deze bijdrage is ongeveer €27,50. Kinderen die na 1 januari instromen betalen een
aangepast tarief. Elke drie weken staat een papiercontainer op de parkeerplaats voor de Orion. De
opbrengst van dit oud papier komt ten goede aan de ouderraad. Het beheren en exploiteren van de
vrijwillige ouderbijdrage is een taak van de ouderraad.
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Hoofdstuk 6 Leerplichtwet, verlof, school- en vakantietijden en
urenverantwoording per groep en vakvormingsgebied
6.1 Leerplicht
Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt ook voor uw kind.
Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool.
Het schoolbestuur bepaalt het aannamebeleid. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van
de maand volgend op de maand waarin het kind vijf jaar wordt.

6.2 Verlofregeling
De Leerplichtwet beperkt de mogelijkheden tot het verlenen van extra (vakantie-) verlof.
Toestemming voor extra verlof tot en met tien schooldagen moet worden aangevraagd bij de
directie. Dit wordt echter alleen in zeer bijzondere gevallen verleend. Er moet dan sprake zijn van
gewichtige redenen.
Een verzoek om extra verlof moet worden aangevraagd bij de directie.
Het verzoek dient minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur te worden aangevraagd.
Het verlofformulier kunt u downloaden van onze website.
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden
wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten
vanwege de “specifieke aard van het beroep” van een van de ouders. Het moet dan gaan om de
enige gezinsvakantie. NB: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van
extra verlof voor extra vakantie.
Dit verlof kan uitsluitend worden verleend door de directie en kan dus nooit langer zijn dan tien
schooldagen.
•
•
•
•

Vakantieverlof in de eerste twee weken na de zomervakantie is niet mogelijk.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of
leerplichtconsulent wordt beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. Wij zijn
verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.
Verzoeken tot verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.
De directeur kan buiten de normale vakanties om, extra verlof verlenen, maar alleen als er
sprake is van gewichtige omstandigheden. Met de inspectie en de leerplichtambtenaar zijn
hierover afspraken gemaakt.

Wat wordt er verstaan onder gewichtige omstandigheden?
• Huwelijk, jubilea of overlijden van naaste familie
• Uitoefening van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
• Ziekte van de leerling of andere medische reden
• Vakantie op grond van onmisbaarheid van een van beide ouders (er dient echter
wel een werkgeversverklaring overlegd te worden)
Voor alle duidelijkheid een paar niet-gewichtige redenen.
• Uitnodigingen van familieleden voor een lang weekend of midweek
• Extra vrije dagen i.v.m. afwijkend vakantierooster in het voortgezet onderwijs
• Vakantie vanwege lagere boekingsprijzen of een minder druk seizoen
Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur. Elk ongeoorloofd verzuim moet worden
gemeld bij de leerplichtambtenaar.
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6.3 Schooltijden / studiedagen
De school start iedere dag om 8.30 uur en is om 14.00 uur uit.
Om 8.25 uur gaat de zoemer. De kinderen worden door de leerkracht buiten opgehaald en gaan
samen naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur.
Studie(mid)dagen
Studiemiddag:
Studiemiddag:
Studiedag:
Studiemiddag:
Studiemiddag:

2 september (12.00 uur school uit)
5 oktober (12.00 uur school uit)
7 december (hele dag vrij)
25 maart (12.00 uur school uit)
18 juni (12.00 uur school uit)

6.4 Vakantierooster en roostervrije dagen 2020 - 2021
Het vakantierooster wordt jaarlijks in overleg tussen basis- en voortgezet onderwijs opgesteld
waarna het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad) en vervolgens MR (Medezeggenschapsraad). Vervolgens wordt het via het
ouderportaal naar alle ouders verstuurd. Voor het totale overzicht verwijzen we u naar de
ouderkalender.

6.5 Urenverantwoording
In totaal dienen de groepen 1 t/m 8 te voldoen aan de wettelijke eis van 7520 uren onderwijs. Sinds
schooljaar 2019-2020 hanteren we het vijf-gelijke dagen model en streven we naar een gelijkmatige
verdeling van deze uren over de acht schooljaren.
Door de overstap naar het continurooster hebben we de komende schooljaren te maken met een
overgangsrooster. Dat betekent dat de bovenbouw (5-8) meer uren naar school gaat dan de
onderbouw. Alle dagen zijn in overleg en met instemming van de MR gepland.
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Hoofdstuk 7 Diversen
7.1 Evenementen en vieringen
Ook al doen we ons best het onderwijs voor de kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, het is
toch ook heerlijk om af en toe eens iets heel anders te doen. Dit kan variëren van een excursie tot
een sportdag en van een musical tot een schoolreisje. Veel van deze activiteiten proberen we te
koppelen aan onze IPC-thema’s.
Sommige evenementen en vieringen staan vermeld in de activiteitenkalender, anderen worden
gepland gedurende het schooljaar en worden dan via ouderportaal aangekondigd. Voor dit soort
activiteiten vragen we medewerking van de ouders.

7.2 Toezicht rondom de school
‘s Morgens wordt er voor aanvang van de school toezicht gehouden op het schoolplein. Tijdens de
ochtendpauze houdt twee personeelsleden toezicht. Kinderen kunnen vanaf 8.15 uur op de
speelplaats terecht. Uiterlijk een kwartier na afloop van de schooldag, verlaten de kinderen de
school. Indien kinderen langer op school aanwezig dienen te zijn, worden ouders / verzorgers
daarvan in kennis gesteld.

7.3 Brengen en halen van leerlingen
Om 8.25 uur gaat het belsignaal en gaan de schooldeuren voor alle leerlingen open. De kinderen
worden op een afgesproken plek buiten door de leerkracht opgehaald en lopen met de leerkracht
mee naar binnen. Dit om de drukte in de gangen te vermijden en de rust in de school te bevorderen.
Als de kinderen om 14.00 uur naar huis gaan, bent u altijd in de gelegenheid met uw kind mee naar
binnen te gaan om met de leerkracht te overleggen, een afspraak te maken of de werkjes van uw
kind te bewonderen.
Bij het naar huis gaan van de leerlingen uit groep 1-2 begeleidt de leerkracht de kinderen tot op de
speelplaats. Als u als ouder / oppas, om welke reden dan ook niet tijdig uw kind kunt ophalen, vragen
we u dit aan de leerkracht door te geven.

7.4 Overblijven
Alle kinderen eten tijdens de middagpauze op school. Als school vinden we een gezonde levensstijl
belangrijk. Dit betekent dat we voor de lunch een gezonde maaltijd verwachten. Dit betekent: een
lunchtrommel met brood en iets gezonds erin (fruit of groente). Geen snoep of koek. Kinderen
nemen een herbruikbare beker met drinken (geen koolzuurhoudend drinken) mee. De bekers
moeten voorzien zijn van de naam van de leerling. Deze gaat op het eind van de dag weer mee naar
huis. In verband met tijd en veiligheid geen warme zaken als thee/ soep/ noodles. Zuivelproducten
kunnen in de koelkast bewaard worden. Tijdens de schooldag kunnen de kinderen op school water
drinken. Tijdens het buitenspelen in de ochtendpauze kunnen de kinderen fruit eten. De kinderen
van groep 1-2 eten hun fruit in de klas.

7.5 Trakteren op school en gezonde voeding
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder
kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. Hiervoor hebben we de hulp van de ouders
en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij het volgende vragen:
• We verwachten dat kinderen voor schooltijd thuis ontbijten. Een goed ontbijt is een goede
en gezonde start van de dag.
• een gezonde pauzehap mee te geven. Gezonde pauzehappen vinden wij groente en fruit.
• gezond eten voor tijdens de lunch in de broodtrommel te doen.

Bij speciale gelegenheden maken we een uitzondering:
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•
•

Ieder kind mag trakteren voor zijn verjaardag. De keuze voor de traktatie is vrij. Wel willen
we u vragen om de traktatie bescheiden te houden.
Bij speciale gelegenheden, zoals de verjaardag van de leerkracht of tijdens carnaval, passen
ook feestelijke traktaties namens school.

Op ‘gewone’ dagen vinden we gezonde voeding vanzelfsprekend en willen we als school bijdragen
aan een gezonde leefstijl van de kinderen.
De verjaardag van uw kind wordt in de groep gevierd. Voor ouders van leerlingen uit groep 1-2
bestaat de mogelijkheid om in de groep aanwezig te zijn als er stil wordt gestaan bij de verjaardag
van hun kind.
Vanaf groep 3 viert de jarige samen met de klasgenoten en de groepsleerkracht de verjaardag in de
groep. De ouder overlegt met de leerkracht op welke dag de verjaardag gevierd wordt. De leerkracht
overlegt met de leerling op welk moment van de dag de verjaardag gevierd wordt. De traktatie dient
een gebaar te zijn naar leerlingen en leerkracht. Leerlingen willen in veel gevallen ook graag de
andere leerkrachten verrassen. De jarige krijgt dan vooraf een kaart waarop alle leerkrachten een
reactie kunnen schrijven. Het rondgaan langs de leerkrachten vindt plaats na schooltijd aan het einde
van de schooldag.

7.6 Afwezigheid
Voor de school is het belangrijk te weten waarom een kind niet aanwezig is. Wilt u bij ziekte van uw
kind of bezoek aan een arts dit telefonisch doorgeven? Mocht een kind niet afgemeld zijn, dan is de
leerkracht genoodzaakt om uiterlijk een half uur na aanvang van de lessen telefonisch contact op te
nemen met de ouders. Dit i.v.m. de veiligheid van het kind. Het is belangrijk dat de school op de
hoogte is van de juiste telefoonnummers om de bereikbaarheid van ouders / verzorgers te
vergemakkelijken.

7.7 Vulpen / Ringband
De kinderen krijgen op enig moment een vulpen/rollerpen en een ringband. Wij vragen de kinderen
hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Mochten deze materialen door niet zuinig gebruik van de
kinderen eerder vervangen moeten worden dan zal dit voor rekening van de ouders zijn. Dit geldt
ook voor andere schoolse materialen zoals de kleurdoos en liniaal. Wanneer ze kapot gaan zonder
dat de kinderen daar wat aan kunnen doen ontvangen de kinderen gewoon een nieuwe van de
school.

7.8 Verzekeringen
De Stichting heeft geen ongevallenverzekering afgesloten. Ieder wordt geacht zichzelf daarvoor te
verzekeren. Het schoolbestuur heeft wel voor al haar werknemers de verplichte W.A.- verzekering
afgesloten. Ook alle mensen die op school meehelpen zijn meeverzekerd. Mocht er onverhoopt op
school, tijdens een schoolreisje enz. een “ongelukje” gebeuren en de leerkracht of helpende ouder
kan aansprakelijk worden gesteld, dan betaalt de verzekering. Kinderen zijn niet apart verzekerd.
Schade ontstaan door toedoen van een ander kind wordt in de meeste gevallen vergoed door de
W.A.- verzekering van dat andere kind. Ouders zijn vrij om zelf een aanvullende schoolverzekering af
te sluiten. Als de kinderen van groep 8 tijdens de schoolverlatersdagen op kamp gaan, wordt er een
aparte verzekering met een 24-uurs dekking afgesloten. Voor het schoolreisje wordt een speciale
dagverzekering afgesloten.

7.9 Regeling vervoer van kinderen met de auto
Men is verplicht om kinderen onder de 18 jaar – kleiner dan 1.35 meter – in een kinderzitje in de
auto te vervoeren. Ook mogen autogordels niet meer onder de arm of achter het lichaam langs
gedragen worden. De kinderzitjes moeten voorzien zijn van het keuringslabel ECE 44/03 of 44/04.
Volwassenen en kinderen groter dan 1.35 meter moeten de autogordel om en mogen zonodig ook
een kinderzitje (zittingsverhoger) gebruiken.
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Deze wetgeving geldt alleen voor het eigen kind. Voor het incidenteel vervoeren van kinderen van
anderen gelden de veiligheidsnormen zoals niet meer kinderen meenemen als aanwezige gordels
toestaan e.d. Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen kinderen
vanaf 3 jaar volstaan met gebruik van de gordel. Onder beperkte afstand verstaan we in onze situatie
binnen een straal van 10 km van onze school. Als de ouder die het vervoer verzorgt, ook het eigen
kind vervoert, moet voor dat eigen kind wel het betreffende zitje gebruikt worden. De anderen zitten
in de daarvoor bestemde gordels. Voor verdere informatie verwijzen we u naar internet (Consument
en Veiligheid). Ouders die t.b.v. schoolactiviteiten kinderen in hun auto vervoeren dienen wel een
inzittendenverzekering te hebben. Ook een kinderslot wordt aanbevolen.

7.10 Het calamiteiten- / ontruimingsplan
De wet schrijft voor dat er op school een calamiteiten- / ontruimingsplan aanwezig moet zijn. Ook
onze school heeft zo’n plan. Jaarlijks wordt dit plan binnen het team maar ook binnen de diverse
groepen besproken en minstens tweemaal per jaar geoefend (onverwacht of aangekondigd).
In geval van een dreigende of daadwerkelijke calamiteit (waarschuwing via de gemeentelijke sirene),
is het van belang te weten dat de kinderen op school veilig zijn. Op zo’n moment verzoeken we u niet
naar school te bellen maar de richtlijnen op te volgen die daarvoor zijn opgesteld zoals deuren /
ramen sluiten en afstemmen op Omroep Brabant radio / tv.

7.11 De luizencontrole
Op de eerste dinsdag na een vakantieperiode, worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd.
Mocht het zijn dat er problemen zijn, dan zal de directie contact opnemen met de ouders.
Omgekeerd hopen we van u te vernemen als er tussentijds problemen zijn zodat de school passende
maatregelen kan nemen.

7.12 Roken binnen en buiten de school
Binnen de school en op de speelplaats geldt een algeheel rookverbod.

7.13 Bereikbaarheid directie
Suzan Pijnenburg is de directeur van basisschool St.-Theresia. Zij is werkzaam op maandag, dinsdag
en donderdag. Heeft u vragen dan bent u van harte welkom om binnen te lopen of te mailen naar
s.pijnenburg@st-theresia.nl.

7.14 Bereikbaarheid ouders
Het komt steeds vaker voor dat telefoonnummers thuis veranderen. Vriendelijk verzoek deze
wijzigingen aan ons door te geven zodat we u om welke reden dan ook vlot kunnen bereiken.
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7.15 Stichting leergeld
In steeds meer gezinnen is het moeilijk om zaken als huur en boodschappen te betalen. Er blijft dan
al helemaal geen geld meer over om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles.
Zelfs de kosten voor school (bijvoorbeeld boeken of schoolkamp) zijn niet meer te betalen. Mensen
weten soms niet hoe ze hulp van de gemeente kunnen krijgen. Of ze hebben geen recht meer op
bijzondere bijstand.
In dat geval helpt Stichting Leergeld Boxtel de kinderen in deze families mee te laten doen. Meedoen
is heel belangrijk voor kinderen. Ze maken vriendjes, leren in een groep te werken en spelen, leren te
winnen en verliezen. Als kinderen dit niet leren maar worden buitengesloten, krijgen ze het heel erg
moeilijk. Wij willen niet alleen zo veel mogelijk kinderen laten meedoen aan activiteiten op school,
maar vooral ook aan leuke dingen buiten de school. De mensen van Stichting Leergeld leren ouders
waar ze hulp kunnen krijgen. Maar als die hulp er niet is, dan helpt Stichting Leergeld door
bijvoorbeeld schoolgeld te betalen of een zwemabonnement aan te bieden. Soms kunnen ze zelfs
een computer beschikbaar stellen.
Stichting Leergeld Boxtel doet mee aan verschillende lokale en regionale initiatieven om armoede
terug te dringen. Ze proberen daarmee zo veel mogelijk mensen mee te laten helpen om dit
probleem samen op te lossen.
Voor aanvragen kunt u bellen naar:
Stichting Leergeld Boxtel
Tel.nr.: 06-48658836
Spreek uw bericht in, u wordt teruggebeld.
Wij danken allen die op enigerlei wijze hun bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van deze
schoolgids. Hebt u opmerkingen en/of suggesties dan zijn die van harte welkom.
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