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1. Over de school
1.1.

Algemene gegevens

Naam

Basisschool de Windroos

Straat

Haagstraat 134

Postcode + plaats

5552 HP | Valkenswaard

Telefoon

040-2013623

E-mail

infodewindroos@skozok.nl

Website

www.basisschooldewindroos.nl

1.1.1.
De school en haar historie
De oorsprong van basisschool de Windroos is er een uit fusies. In het verleden
zijn diverse lagere scholen en kleuterscholen samen gegaan tot uiteindelijk
twee basisscholen: Basisschool het Gegraaf en Basisschool Valkenhage. Deze
twee scholen zijn uiteindelijk opgegaan in Basisschool de Windroos. Na
deze fusies is het onderwijsconcept opnieuw bekeken met als resultaat dat
we in 2005 zijn gaan werken volgens het concept ‘De andere basisschool’.
In 2006 zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw in de Haagstraat. Binnen
Haagstraatplein hebben we een samenwerking met Basisschool de Dorenhagen
en Speciaal Basisonderwijs de Zonnewijzer, het Medisch Kinderdagverblijf,
de peuterspeelzaal en kinderopvang Horizon. We maken gebruik van elkaars
expertise, met als doel het onderwijs aan onze kinderen te blijven verbeteren.

1.1.3.
Huisvesting
Onze school maakt deel uit van Haagstraatplein.
Drie scholen, SBO de Zonnewijzer, BS de Windroos en BS de Dorenhagen,
vormen samen met de partners Kinderopvang Horizon (Kinderopvang) en het
Pipohuis (Peuterspeelzaal) het Haagstraatplein.
1.1.4.
Onze omgeving
De drie scholen staan in de wijk Geenhoven in Valkenswaard. Dit is een
gemengde wijk. Onze kinderen hebben diverse achtergronden, waardoor
we een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Zo leren de kinderen al
op jonge leeftijd omgaan met de diverse mensen in onze maatschappij. De
Windroos krijgt vooral kinderen vanuit de wijk, hoewel er ook door ouders uit
andere wijken steeds vaker wordt gekozen voor onze school.

1.1.2.
Onze naam en ons logo
Een Windroos is een tekening, die je meestal vindt op landkaarten. Daarmee
wordt het noorden, oosten, zuiden en het westen aangegeven. In ons logo vind
je deze windrichtingen terug in de vier pijlen. In het officiële logo zijn de vier
pijlen groen, rood, blauw en geel. De kleuren drukken vrolijkheid, warmte en
creativiteit uit. Wij willen een school zijn, die de leerlingen begeleidt en wegwijs
maakt in alle windrichtingen van hun wereld en de onze. De ontwikkeling van
leerlingen en mentoren, vanuit zelfsturing en samenwerking, staat centraal in
onze school. De Windroos geeft richting aan de toekomst
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1.2.

Profiel van de school

1.2.1. Onze Missie
De Windroos geeft richting aan de toekomst.
“Ik werk en leer voor mezelf om te ontdekken waarom ik doe wat ik doe,
om mijn zelfgestelde doelen te kunnen behalen en te kunnen
reflecteren op mijn eigen gedrag en handelen. Ik heb hierbij vertrouwen in
mezelf en durf mijn eigen keuzes te maken!”
De Windroos is een basisschool waar kinderen en leerkrachten in een rijke
leeromgeving en in een prettige sfeer voortdurend uitgedaagd worden tot
leren van en met elkaar. Wij willen onze kinderen ontwikkelen tot zelfstandige,
weerbare en ondernemende kinderen in onze complexe maatschappij. Ouders
zien wij daarbij als partner.
1.2.2. Onze Visie
We brengen het onderwijs meer terug bij het kind. We volgen de
kinderen op leer- en ontwikkellijnen. De Windroos biedt een uitdagende
leeromgeving, waarin we tegemoet komen aan de verschillen in prestatieen ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De individuele ontwikkeling van
elk kind staat centraal. Elk kind krijgt zoveel mogelijk de kans zichzelf onder
begeleiding van de leerkracht (mentor) te ontwikkelen. Er is dus aandacht
voor alle leerlingen, ook die dreigen achter te blijven of voor leerlingen die
meerbegaafd zijn.
De ontwikkeling van het kind op sociaal emotioneel gebied is een belangrijk
aandachtspunt.
We proberen de leerlingen zover te brengen, dat ze zelf (aangepast aan hun
ontwikkelingsniveau) verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor
hun eigen handelen t.o.v. zichzelf, de medemens, de groep en hun omgeving.
Daarbij staat respect te hebben voor de gevoelens, gedachten, ideeën en
eigendommen van zichzelf en de ander centraal. Creativiteit speelt op onze
school een grote rol.

Kernpunten zijn:
• Kinderen “eigenaar“ laten worden van hun eigen leren. Waar sta ik nu, wat
wil ik leren om welk doel te gaan behalen.
• Leren in betekenisvolle situaties
• Leren in heterogene groepen van 4 t/m 7 en 8 t/m 12 jaar
• Leren in een uitdagende voorbereide leeromgeving
• Kinderen verantwoordelijk laten worden voor hun eigen ontwikkeling
• Reflectie van zowel kind als leerkracht is een krachtig instrument om tot
verdere ontwikkeling te komen.
1.2.3. Wat willen we bereiken
We hebben vertrouwen in de ontwikkeling, de leermogelijkheden, van
kinderen. Daarom kiezen we voor onderwijs…
• Waar kinderen eigen keuzes maken m.b.t. hun leerproces (zelfsturing).
• Waar kinderen aan verschillende doelen werken (divergente differentiatie).
Onderwijs is goed als kinderen actief leren.
• Kinderen zijn dan betrokken.
• Kinderen zijn dan zichtbaar bezig.
• Dat kan als de activiteiten betekenisvol zijn.
Onderwijs is goed als alle kinderen optimaal leren
• Alle kinderen worden steeds beter.
Door oog te hebben voor al het bovenstaande willen we dat leerlingen en
leerkrachten zich thuis voelen op de Windroos, dat ze mogen zijn wie ze zijn
en dat ze merken dat ze erbij horen en gewaardeerd worden. We willen zo
zorgen dat onze kinderen zelfstandig, weerbaar en ondernemend de stap
kunnen zetten naar het vervolgonderwijs.
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1.3.
Wat hebben we te bieden…
De leerlingen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en
ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We houden daar zoveel mogelijk
rekening mee zodat ons onderwijs datgene biedt wat leerlingen nodig hebben
en van ons vragen. We werken intensief met ouders samen omdat we er van
overtuigd zijn dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt. We
hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid voor de
leerlingen.

1. Leren leren; Het werken vanuit het gepersonaliseerd leren, waarbij kinderen
steeds meer bewust worden/zijn van hun eigen ontwikkeling en wat zij
daarvoor nodig hebben. Daarbij worden de “leren-Leren monstertjes” ingezet
om leerstrategieën concreet te maken voor kinderen.
2. Gemeenschappelijk organiseren zie je de komende jaren steeds meer
terug in het groep overstijgend werk. Zowel op kindniveau als ook op
leerkrachtniveau. Wilt u meer lezen over onze visie en de ontwikkelingen voor
de komende jaren? Op de website vindt u het schoolplan.

1.4.
Waar zijn we trots op
Wij zijn trots op...
• De gedrevenheid van teamleden en kinderen.
• De uitnodigende thema’s die we schoolbreed aanbieden
• De betrokkenheid van velen bij ons onderwijs.
• Mooie presentaties/ eindproducten van de kinderen.
• De eindopbrengsten die keurig op niveau zijn.
1.5.
Wat vraagt onze school van uw kind
Onze manier van leren en werken is anders, om de school zo succesvol mogelijk
te doorlopen horen hier bepaalde leerling kenmerken bij:
• De leerling is coachbaar.
• De leerling is nieuwsgierig/ neemt initiatief.
• De leerling kan (leren) samenwerken
• De leerling kan (leren) zelf keuzes (te) maken.
• De leerling kan (leren) plannen.
• De leerling kan ook werken in een omgeving met ruis.
1.6.
Onze ontwikkelingen
Focuspunten leren leren en gemeenschappelijk organiseren. In het schoolplan
hebben we de speerpunten van onze school verwoord. Visie en ontwikkeling
komen hierbij aan bod. De speerpunten van onze ontwikkeling zijn gekoppeld
aan het koersplan van SKOzoK.
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2. Het onderwijs
2.1.
Groepen en leraren
Het onderwijs hebben we georganiseerd in mentorgroepen. De mentorgroep is
de basis van waaruit kinderen vertrekken, hun dag opstarten en weer afsluiten.
De mentorgroep is heterogeen geformeerd. D.w.z. kinderen van verschillende
leeftijden zitten in deze groep (4 t/m 8 jarigen en 9 t/m 12 jarigen). De mentor
is ook het directe contact met de ouders.
Daarnaast gaan kinderen naar hun instructiegroepen, (leeftijdsgerelateerd)
werkplekken, de winkels, de clubs en de pluklassen. Zo ontmoeten zij andere
kinderen en andere leerkrachten. Het leren van en met elkaar wordt op deze
manier gestimuleerd. Binnen dit proces leren kinderen ook keuzes te maken.
Wat wil ik leren, wat moet ik nog leren? Wie of wat heb ik daarbij nodig?
Wanneer ben ik tevreden? Dat zijn vragen die de kinderen zich vooraf stellen.
In schooljaar 2020-2021 werken we met 9 mentorgroepen op onze school.
Onderbouw (4 tot 7)

Mentor

De Kanjers

Bianca Wenting

De Spetters

Rosanne Verhoeven

De Toppers

Anneke van de Ven en Linda Jansen

De Sterren

Jenny Tielemans en Linda Floris-Swinkels
Maria van Dael en Dianne Halters

De Rakkers

Bovenbouw (7 tot 12)

Mentor

De Bikkels

Karin Staals en Eugenie de Greef

De Binken

Joyce van Mierlo

De Helden

Masha Sporen en Karien Verhagen

De Keien

Britt Schermeij
Onderwijsondersteuning

Evy Hoeben
Anne-Karien Elich

2.2.
Invulling onderwijstijd
In het schoolplan is opgenomen waar wij onze onderwijstijd aan besteden.
Basisvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling,
sport en spel, leerstrategieën die zo kinderen een goede brede basis geven.
Dit wordt mede vorm gegeven d.m.v. thema’s en bijhorende themadagen.
De kinderen gaan 25 uur per week naar school. Zie het schoolplan op onze website (onder
tabblad “Onze koers”)
2.3.
Passend onderwijs
Passend Onderwijs betekent dat we streven naar een zo passend mogelijke
onderwijsplek voor alle leerlingen, inclusief leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Scholen hebben de zorgplicht voor alle leerlingen die
ingeschreven staan. Wanneer een leerling of groep extra ondersteuning nodig
heeft, gaan wij samen met ouders en andere betrokkenen op zoek naar een
zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Eigentijds, kwalitatief goed onderwijs
begint bij de sterke basis die wordt geboden door onze leerkrachten. De impact
van het handelen van de leerkracht staat bij ons centraal en zorgt ervoor
dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De collega’s van
Team Passend Onderwijs werken nauw samen met de leerkrachten om die
sterke basis zo goed mogelijk te bieden. De school kan de basisondersteuning
realiseren die nodig is. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling
of groep groter is dan binnen de basisondersteuning haalbaar is, kan de school
een beroep doen op extra ondersteuning binnen de eigen organisatie. Deze
extra ondersteuning kan de school
aanvragen bij team Passend Onderwijs
van SKOzoK. Het kan ook zijn dat
de ondersteuning die de leerling
nodig heeft om zich goed te kunnen
ontwikkelen niet op de betreffende
basisschool geboden kan worden.
Dan gaat de school, samen met de
ouders/verzorgers en Team Passend
Onderwijs, op zoek naar een meer
passende school.
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2.4.
Kwaliteitsondersteuning
Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders
(leerkrachten die als extra taak de leerlingenzorg begeleiden), werken wij met
kwaliteitsondersteuners; binnen onze organisatie ook wel KO’ers genoemd.
De primaire taak van de KO’er is leerkrachten in hun kracht zetten, middels
begeleiding en coaching. Zij helpen mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen
te optimaliseren en coachen de leerkrachten in het vergroten van hun
bekwaamheden.
Kwaliteitsondersteuner is binnen onze organisatie een volwaardige functie. Dit
maakt dat de kwaliteitsondersteuner zich volledig kan focussen op de kwaliteit
van het onderwijs. Daarnaast geeft de KO’er mede vorm aan de ontwikkeling
van het ondersteuningsbeleid.
De kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam en
werken SKOzoK-breed intensief samen. De KO’er is medeverantwoordelijk om
Passend Onderwijs vorm te geven en te laten slagen binnen onze organisatie.
De KO’ers vormen een belangrijke schakel tussen de collega-scholen en
delen specialistische kennis en ervaring met elkaar. Op deze wijze borgen en
verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.
Binnen Passend onderwijs bieden wij alle kinderen een basisondersteuning.
Mocht deze basisondersteuning niet voldoende zijn dan kunnen we een beroep
doen op:
• Specialisten die de leerkracht(en) kunnen ondersteunen.
• Onderzoeken t.b.v. de leerling.
• Externe ondersteuning.
De KO-er (kwaliteitsondersteuner) is degene die hierin een coördinerende rol
heeft.
2.5.
Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie
Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit:

Afkortingen:
SBO
= speciaal basisonderwijs
KO
= kwaliteitsondersteuner
LO
= leerkrachtondersteuner
Ab
= ambulant begeleider
TB
= trajectbegeleider
CT
= Commissie Toelaatbaarheid
SWV = Samenwerkingsverband
OT
= ondersteuningsteam
TLV
= toelaatbaarheidsverklaring
CJG
= Centrum voor Jeugd en Gezin
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2.6.
Schoolondersteuningsprofiel
Nieuwsgierig naar onze school? In het schoolondersteuningsprofiel krijgt u in
een paar kernwoorden en beelden een goed beeld van onze school. Dit is wat
wij als school bieden in het basisaanbod naar alle kinderen. Dit
schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden als onderdeel van het
schoolplan.
Het profiel bestaat uit 2 onderdelen. Het algemeen (SKOzoK) deel en het
schoolspecifieke deel. Zie onze website onder het tabblad “Onze koers”.
2.7.
Voor- en vroegschoolse educatie
Het voor- en vroegschoolse educatie is een onderdeel van het
onderwijsachterstandenbeleid. Extra impulsen, ondersteuning en begeleiding
worden ingezet t.b.v. de algemene ontwikkeling betrokken kinderen.
De Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben hierin een belangrijke rol
en worden daarin ook financieel ondersteund door de gemeente.
Binnen Haagstraatplein hebben we een samenwerking met het Pipohuis
(Peuterspeelzaal). Het Pipohuis werkt nadrukkelijk met VvE trajecten en extra
ondersteuning. De doorgaande lijn wordt bewaakt en uitgewerkt door:
• overdracht van documenten (bijv. Kijk en peuterestafette).
• warme overdracht tussen PSZ en school.
Zeker in situaties waarbij meer ondersteuning dan de basisondersteuning
gewenst is, vinden tijdig verkennende gesprekken plaats. Wat heeft het kind
nodig, kan dat door school ook geleverd worden?
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3. Ouders en school
3.1.
Veiligheid
Ieder kind, iedere ouder, iedere medewerker moet zich op school veilig voelen.
In het schoolplan zijn zaken beschreven die betrekking hebben op de fysieke
en mentale veiligheid. Zie hiervoor schoolplan of sociaal veiligheidsprotocol.
Jaarlijks vullen kinderen een vragenlijst in die specifiek gaat over deze
veiligheid. Deze informatie gaat anoniem naar een monitor vanuit de
rijksoverheid. Voelen kinderen zich sociaal en fysiek veilig? Wat doet de school
hier specifiek aan. Gegevens zijn ook terug te vinden bij “scholen op de kaart”
scholenopdekaart.nl.
3.2.
Hoe ouders worden betrokken
Om de ontwikkeling van een kind goed te kunnen volgen is het noodzakelijk dat
er een goede samenwerking is tussen leerkrachten en ouders. Wij zien ouders
als partner. We streven ernaar om samen met ouders te kijken naar wat het
beste is voor hun kind.
3.2.1. Communicatie
De communicatie tussen school en ouders is van wezenlijk belang. De
ontwikkeling van uw kind is gebaat bij goede afstemming. Er zijn verschillende
vormen van communicatie.
1.
•
•
•

gekoppeld aan de ontwikkeling van het kind:
Korte lijn tussen de mentor en de ouder.
Ouderbespreking n.a.v. ontwikkelingsverslagen/ rapporten (3x per jaar)
Ondersteuningsgesprekken bij zorg of trajecten.

2. Informatievoorziening
• De Windwijzer (iedere week verschijnt de windwijzer (nieuwsbrief) met
informatie over de school, doelen en ontwikkelingen)
• De SKOzapp. De ouderapp waarin berichten, foto’s, schoolnieuws en de
kalender te vinden zijn.
• De Website, www.basisschooldewindroos.nl
We proberen zoveel mogelijk zaken digitaal te delen om papierverbruik te
beperken.

3.2.2. De medezeggenschapsraad (MR) | Schoolraad (SR)
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert
overleg tussen team en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR
zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar
het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Over sommige zaken
mag de MR meebeslissen, zoals lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen.
Over andere zaken geeft de MR advies. MR vergaderingen zijn openbaar voor
ouders en leerkrachten. Binnen onze school hebben we de MR uitgebreid tot
een schoolraad (SR). In deze SR zitten de 6 MR leden en een aantal ouders
die een adviserende functie hebben. De SR is vrij om naar eigen inzicht extra
ervaringsadviseurs aan toe te voegen. De SR is bedoeld om een grotere groep
ouders te betrekken bij de activiteiten van de MR. Het hebben van een SR is
een goede manier om inbreng en overleg over het beleid van de school te
verbreden.
Ouders

Teamleden

Ralph Egas

Linda Jansen

Piet Martens

Karien Verhagen

Bart Raijmakers

Rosanne Verhoeven

Mirjam Hulsenboom
Marja Jaspers
Noëmi Bezemer
Melanie van der Pas
Judith Verberne

De Medezeggenschapsraad (en schoolraad) is bereikbaar via:
mrdewindroos@skozok.nl
3.2.3.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten.
De GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur
van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van
het onderwerp wordt de GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van
(voorgenomen) beleid of te nemen besluiten.
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Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten
kenbaar maken over alle aangelegenheden die de algemene gang van zaken in
alle scholen of de meerderheid van de scholen vallend. Ook is er twee keer per
jaar een ontmoeting met de GMR en de RvT. De voorzitter van de GMR is Pearl
van Gils (ouder), Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter.
3.2.4. De oudervereniging
De oudervereniging helpt de school met het realiseren van een aantal
doelstellingen en activiteiten. Het is een vereniging waarvan alle ouders lid zijn.
De oudervereniging wordt gevormd door ouders. De Oudervereniging zorgt
voor de organisatie van veel activiteiten op school in nauwe samenwerking met
de leerkrachten en directie van de school (het team). Denk aan de Sinterklaas.
Kerstmis, Carnaval, Pasen en natuurlijk de jaarlijkse Windroosdag. Alle ouders
met kind(eren) op De Windroos zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Er is geregeld overleg van de oudervereniging, waarbij altijd een afgevaardigde
van het team aanwezig is. Tijdens de vergaderingen wordt door de
verschillende commissies verslag gedaan van hun activiteiten. Daarnaast is er
ruimte voor mededelingen, uitwisselen van informatie onderling, discussies
en natuurlijk is er ruimte voor informele contacten. Elk jaar is er een algemene
ledenvergadering die toegankelijk is voor alle leden van de oudervereniging
zijnde alle ouders met kind(eren) op De Windroos. Het primaire doel van de
oudervereniging is een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de
school en de betrokkenheid van ouders bij de school proberen te bevorderen.
Dit gebeurt veelal in de vorm van activiteiten waarbij de ouders van de kinderen
om hulp wordt gevraagd. Als u meer wilt weten over de oudervereniging
kunt u contact opnemen met de secretaris. Zij kan u precies vertellen hoe de
oudervereniging functioneert. Ook het dagelijks bestuur is altijd bereid uw
vragen te beantwoorden. Neemt u gerust contact op met een van de ouders uit
de oudervereniging: ov-windroos@outlook.com
3.2.5. Ouderhulp
Regelmatig worden in school activiteiten georganiseerd, waarbij de school een
beroep moet doen op de hulp van ouders. Enerzijds omdat sommige
evenementen anders niet door kunnen gaan en anderzijds vergroot dit ook de
betrokkenheid van de ouders met de school. Er zijn de volgende mogelijkheden

waarop we ouderhulp vragen:
• IVN
• schoolreis / excursies
• sfeer activiteiten (zoals bijv. Sinterklaas of kerst)
• hulp bij verkeersprojecten
• sportdag
• buitenschoolse activiteiten
• vervoer
Iedere groep heeft een eigen contactouder. Deze groepsouder ondersteunt de
mentor.
Van alle helpende ouders verwachten wij dat ze:
• Loyaal zijn t.o.v. de uitgangspunten, doelstellingen en missie van de school.
• De privacy van de aan hen toevertrouwde kinderen waarborgen (verkregen
informatie voor zich houden).
• De gezondheid en de veiligheid van de aan hen toevertrouwde kinderen
waarborgen.
• Eigen kinderen op dezelfde wijze helpen en behandelen als de kinderen van
andere ouders.
• Een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in school.
3.3.
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouders betalen voor hun lidmaatschap een bijdrage. Deze bijdrage is
altijd vrijwillig. Voor schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage, tijdens de
jaarvergadering, vastgesteld op €30,- per kind. De bedragen voor 2021-2022
worden in de jaarvergadering vastgesteld en met u gedeeld in de windwijzer.
Van deze bijdrage worden activiteiten voor de kinderen bekostigd.
De ouderbijdrage betaalt u d.m.v. een automatische machtiging. Van tevoren
wordt dit aangekondigd via de Windwijzer. Heeft u nog geen machtiging
afgegeven? Voor een incassomachtigingsformulier kunt u een mail sturen naar
ov-windroos@outlook.com, terecht bij de schooldirectie of op de website.
Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om de bijdrage per bank
(NL16RABO0172910900 t.n.v. Oudervereniging BS De Windroos) of kas te
betalen. De schoolverlaters gaan ieder jaar op schoolverlatersdagen.
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Indien de betaling van de ouderbijdrage of de schoolverlatersdagen een
probleem voor u is, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden via Stichting
Leergeld. Meer info: http://valkenswaard.leergeld.nl of bel 06 430 057 35 (di en
vr tussen 9.00-12.00 uur).
3.4.
Schoolverzekering
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers)
verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn
tijdens de schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het
moment waarop zij thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd.
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval
tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico).
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die
voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking
tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school/het
schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De
school (of zij die voor de school optreden) moet dus aantoonbaar nalatig zijn
geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is
van enige onrechtmatigheid.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag
van leerlingen. Voor leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers
primair verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun kind(eren).
Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die
tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste
plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben
afgesloten

3.5.

Ziek melden en verlof aanvragen

3.5.1. Ziek
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. We verwachten dat u dat op
dezelfde dag ’s ochtends vóór 08.30 uur meldt. Dit melden graag telefonisch
(040-2013623) Wij willen graag weten waar onze leerlingen zijn.
3.5.2. Leerplicht
Als uw kind vier jaar is mag het naar school. Het is niet verplicht. Uw kind is
leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin hij
vijf wordt. In overleg met de directeur van de school kunnen vijfjarige kinderen
vijf uur per week vrij krijgen als zij nog niet in staat zijn alle vijf dagen naar
school te gaan. Deze uren mogen natuurlijk niet worden opgespaard voor
bijvoorbeeld een vakantie.
3.5.3. Verlof
In de leerplichtwet is bepaald dat ouders of verzorgers de verplichting hebben
om ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Deze leerplicht
geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Het ‘geregeld bezoeken’ van
de school houdt in dat er geen lestijd verzuimd mag worden zonder dat er
gewichtige omstandigheden in het geding zijn die buiten de wil van ouders
en/of de leerling liggen. Daarom mogen leerlingen in principe niet buiten de
schoolvakantie om op vakantie gaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er
vrijstelling van de leerplicht verleend worden. Bij het nemen van een beslissing
hierover wordt het algemeen onderwijsbelang afgewogen tegen het persoonlijk
belang van de leerling en het gezin. Er kunnen maximaal 10 verlofdagen per
schooljaar buiten de reguliere vakanties om toegekend worden. Dit verlof moet
tijdig voor aanvang van het verlof bij de schooldirecteur schriftelijk worden
aangevraagd. Als er voor meer dan 10 schooldagen (in 1 of meerdere keren
bij elkaar) per schooljaar vrij gevraagd wordt, moet de leerplichtambtenaar
toestemming geven.
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Richtlijnen voor het toekennen van extra verlof vanwege uitzonderlijke
omstandigheden:
• Er wordt gedurende de eerste twee weken van het schooljaar geen verlof
verleend.
• Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie.
• Er wordt geen verlof toegekend voor verzuim vanwege topsport.
• In gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/
verzorgers het onmogelijk maken om in de schoolvakanties op vakantie te
gaan en/of er in de zomer periode aantoonbaar is sprake van piekdrukte
kan 1 keer per jaar een aanvraag op bijzonder verlof gedaan worden.
Dit moet ruim van tevoren (8 weken) worden aangevraagd. Voor deze
vrijstelling kan nooit langer dan 10 schooldagen extra vakantie toegekend
worden (ook niet door de leerplichtambtenaar);
• Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:
- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan
en er een verklaring van de medicus overlegd wordt;
- bij verhuizing;
- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van
de leerling;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van
de leerling;
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van
de leerling;
- bij een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of
grootouders van de leerling;
- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen in het
geval dat de leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging;
De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op
de naleving van de wet en het nemen van maatregelen als de wet overschreden
wordt. De directeur is verplicht om verlof dat wordt opgenomen zonder
toestemming van de directie te melden bij de leerplichtambtenaar omdat het
dan gaat om ongeoorloofd verzuim.

Als de verlofaanvraag wordt afgewezen door de directeur van school kunnen
ouders bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van SKOzoK. Bij afwijzing
van de verlofaanvraag door de leerplichtambtenaar kan er bezwaar tegen de
beslissing ingediend worden bij de leerplichtambtenaar die het besluit heeft
genomen. Op de website is het aanvraagformulier voor uitzonderlijk verlof
te vinden. Neem voor meer informatie over het aanvragen van verlofdagen
contact op met de directie.
3.6. Omgaan met klachten
3.6.1. Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, kunnen problemen ontstaan tussen leerlingen
of ouders en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in
onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van dien aard,
dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. SKOzoK
heeft daarom een klachtenregeling vastgesteld. De GMR is betrokken bij de
totstandkoming en actualisatie van deze klachtenregeling. De klachtenregeling
is in te zien op de website van SKOzoK. Mocht er zich een probleem voordoen,
dan is er in de klachtenregeling een route opgenomen die doorlopen wordt met
als doel het oplossen van het ontstane probleem.
3.6.2. Leerkracht/mentor
De eerste stap is het gesprek aan te gaan met de leerkracht, al dan niet samen
met de klassenouder.
3.6.3. Directeur
Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, is het mogelijk om
de directeur hierover aan te spreken. De directeur probeert om in overleg met
de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen te kijken
wat er aanvullend nodig is om tot een oplossing te komen. Ook voor vragen,
problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of
andere zaken kunt u bij de directeur terecht.
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3.6.4. Contactpersonen inzake klachten
Als u als ouder zich niet kunt vinden in de manier waarop een probleem of klacht
wordt opgepakt of afgehandeld, kunt u contact opnemen met de contactpersoon
inzake klachten op onze school. Deze contactpersoon is door het bestuur van de
school aangesteld om te controleren en te bewaken of klachten van kinderen
of ouders procedureel op een juiste manier worden behandeld. Een eventueel
hieruit voortvloeiend gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen
stappen gezet zonder uw toestemming. Samen met de contactpersoon inzake
klachten gaat u in overleg over wat er gedaan moet worden of wie er moet
worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen. De contactpersoon
klachten kan u doorverwijzen naar de interne vertrouwenspersoon. De
contactpersoon inzake klachten op onze school is: Karien Verhagen. Bereikbaar
via het telefoonnummer van school: 040-2013623. Of via haar mailadres:
kverhagen@skozok.nl Karien is werkzaam op maandag-dinsdag-woensdag
3.6.5. Interne vertrouwenspersoon
Als ook na gesprekken met de contactpersoon klachten het niet gelukt
is om een oplossing te vinden, kan deze persoon u doorverwijzen naar
de interne vertrouwenspersoon. Wilt u contact leggen met een interne
vertrouwenspersoon, dan kan dat via de ambtelijk secretaris van de
klachtenregeling. De ambtelijk secretaris is bereikbaar op het e-mailadres
klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201.
3.6.6. Externe vertrouwenspersoon
Als bovenstaande stappen doorlopen zijn kan er, mocht daar aanleiding toe
zijn, doorverwezen worden naar een van de externe vertrouwenspersonen
van SKOzoK: Astrid Kraag en Mathieu Moons. Zij gaan allereerst na of door
bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Het is mogelijk dat zij met het
College van Bestuur van SKOzoK contact hebben over de klacht.
Als deze situatie speelt, kunt u de klacht melden bij de ambtelijk secretaris van
de klachtenregeling via het e-mailadres klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer
040-2531201. Er wordt dan contact gelegd met een van de externe
vertrouwenspersonen.
Lukt het ook op deze manier niet om tot een goede oplossing te komen, dan is
het mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de onafhankelijke landelijke

klachtencommissie waarbij SKOzoK is aangesloten. Ook kunt u zich rechtstreeks
wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie. Dat
laatste moet altijd schriftelijk gebeuren.
Samengevat
1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2;
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3;
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4;
4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen bij SKOzoK. Bij onvoldoende resultaat
naar 5;
5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersoon van SKOzoK. Bij onvoldoende
resultaat naar 6;
6. Indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

3.6.7. Contactgegevens
• Interne contactpersonen:
Te bereiken via de ambtelijk secretaris klachtencommissie: e-mailadres
klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201.
• Externe vertrouwenspersonen:
- Astrid Kraag. Tel: 06-51346035 of e-mail: info@astridkraag.nl.
- Mathieu Moons. Tel: 0639777213 of e-mail: mathieu.moons@gmail.com
• Secretariaat klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 5508 AD Utrecht, tel: 030-28009590,
mediation@onderwijsgeschillen.nl
• Meldpunt vertrouwensinspecteur
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en
klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld
en psychisch geweld (zoals grove pesterijen), signalen inzake discriminatie,
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00
uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).
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4. Ontwikkeling van leerlingen
De totale ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd, gevolgd, in beeld
gebracht en gedeeld met ouders. Het volgen van de leerlingen gebeurt o.a.
met behulp van toetsen, observaties en kindgesprekken.
4.1. Tussentijdse toetsen en het LOVS leerlingvolgsysteem
De kinderen worden één of twee keer per jaar, afhankelijk van het vakgebied,
getoetst. Hiervoor worden de toetsen van CITO LOVS gebruikt. Er is een kind-volg
kalender op school waarin staat in welke maand welke toets wordt afgenomen.
We volgen hierbij de landelijke / SKOzoK richtlijnen. Uit de toets komt een
vaardigheidsscore. Deze score geeft de mate van ontwikkeling van het kind op
dat leergebied aan. Kinderen waarbij er nauwelijks of geen groei is krijgen een
aangepast aanbod in het groepsplan voor dat leergebied. Dit altijd in overleg
met de betrokken ouder(s). We brengen de kinderen in leerjaar 7 uitgebreid in
beeld met behulp van het talentenkompas.
4.1.1. Leerlijnen rekenen, spelling en lezen
De vorderingen van de kinderen op het gebied van rekenen, spelling en lezen
bieden wij aan volgens leerlijnen.
- De leerlijnen worden verder doorontwikkeld met behulp van de leerdoelen
van CITO, SLO en diverse andere bronnen, zoals door ons gebruikte methodes.
- Voor de leerlijn spelling en taal maken we gebruik van de methode Staal.
- Voor de leerlijn lezen maken we gebruik van de methode Lijn 3 (groep 3) en
Leeslijn.
- Voor de leerlijn rekenen gebruiken we Rekenwonders en Snappet.
- Voor de kleuters volgt de leerkracht de ontwikkelingslijn voor taal en
voorbereidend lezen aan de hand van de methode Kleuterplein en
observaties gedurende de dag tijdens kringmomenten en tijdens het werken
van de kinderen.
4.1.2. Observeren van de kinderen
De leerkrachten op de diverse werkplekken observeren de kinderen die aan
het werk zijn in de werkplek. De mentor zorgt voor voldoende informatie over
de kinderen uit de mentorgroep door de observatieverslagen regelmatig na te
lezen, te informeren bij collega’s, zelf observaties uit te voeren of in gesprek
te gaan met de kinderen. De leerkrachten hebben regelmatig overleg, waarin

opvallende zaken besproken worden. Daarnaast vinden er regelmatig leerling
besprekingen plaats, waarbij de ontwikkeling van de kinderen uitvoerig wordt
besproken. Aan de hand van de observaties en gemaakt werk van de kinderen
wordt bekeken welke nieuwe leerstof uit de leerlijnen passend kan worden
aangeboden.
4.1.3. Dossiervorming
De zorg voor kinderen is een taak van het hele team. Onze zorg is er op gericht
elk kind voldoende tot ontwikkeling te laten komen op zijn/haar niveau. Er wordt
voor ieder kind werk aangeboden, dat uitdaagt op elk niveau. Gedurende de
dag worden kinderen geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling, zodat elke
leerkracht op de hoogte is van de ontwikkelingen. Meerdere keren per maand
zijn er leerlingbesprekingen met de begeleiders. Zowel de groepsmentor als de
KO-er (Kwaliteitsondersteuner) controleren en bespreken de groei van elk kind.
4.2. De eindtoets
Alle kinderen die de basisschool verlaten zijn verplicht deel te nemen aan de
eindtoets. Op onze school hebben we voor de IEP gekozen. Het afname moment
is landelijk bepaald. De uitslagen op kindniveau geven een indicatie richting
mogelijkheden voor het Voortgezet onderwijs. Ze zijn een aanvulling op het
schooladvies. Op schoolniveau krijgen we een indicatie t.a.v. de opbrengsten van
het onderwijs. De schoolresultaten van de afgelopen 3 jaar:
Score na herberekening (correctie)

Ondergrens inspectie

2016-2017

77

76,6

2017-2018

81,2

76,4

2018-2019

78,3

76,3

2019-2020

nvt ivm Covid-19

nvt ivm Covid-19

4.3. Schooladviezen
De schooladviezen worden voor 1 maart besproken met ouders en kind en op
definitief gesteld. In groep 7 wordt al een “voorindicatie of pré advies” gegeven.
De uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs is vmbobasis, vmbo-kader, vmbo-gemengd/theoretisch en havo/vwo niveau. De
meeste kinderen van onze school gaan naar Scholengemeenschap Were Di in
Valkenswaard. Daarnaast gaan verschillende kinderen naar het St. Joriscollege,
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De Groenschool en de Eindhovense School in Eindhoven.

5. Schooltijden en opvang

Resultaten uitstroom naar voorgezet onderwijs schooljaar:

5.1. Schooltijden

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

VWO

10,5%

8%

--

4%

Maandag

08:30 - 14:00 (deuren open om 08:20)

HAVO-VWO

-

-

5%

9%

Dinsdag

08:30 - 14:00 (deuren open om 08:20)
08:30 - 14:00 (deuren open om 08:20)

HAVO

21%

17,5%

5%

9%

Woensdag

VMBO GT-HAVO

5%

-

5%

4%

Donderdag

08:30 - 14:00 (deuren open om 08:20)

VMBO GT

16,5%

25%

-

9%

Vrijdag

08:30 - 14:00 (deuren open om 08:20)

8%

10%

9%

VMBO K-GT
VMBO K

26%

4,5%

15%

22%

VMBO B-K

10,5%

29%

5%

13%

VMBO B

10,5%

8%

20%

17%

Praktijkonderwijs

0%

0%

0%

4%

4.4. Sociale ontwikkeling
Binnen de sociale ontwikkeling van de kinderen hanteren we diverse manieren
om hier aandacht aan te schenken.
• Het volgen van de sociale en emotionele ontwikkeling via bijv. ZIEN
• Kindgesprekken en diverse activiteiten binnen de sociale kring.
• Groepsbespreking met elkaar om af te stemmen op de behoefte van de groep
of individuele leerling.
• We werken ook m.b.v. protocollen. Zo ook het sociale veiligheidsprotocol.
4.5. Kwaliteitszorg
Binnen ons onderwijs willen we zorg dragen voor goed passend onderwijs.
In het schoolplan is de kwaliteitszorg beschreven.

5.2. Samen eten tussen de middag
De kinderen blijven samen op school. Ze eten met hun mentor.
Na het eten gaan de kinderen lekker buiten spelen. Daarnaast
hebben we een stilteplek voor de kinderen die nog niet klaar zijn
met eten of die even een echt rustmomentje nodig hebben.
Zie de website voor het overblijfprotocol.
5.3. Voor- en naschoolse opvang
Op Haagstraatplein hebben we voor- en naschoolse opvang (Kinderopvang
Horizon). Daarnaast zijn er ook andere externe aanbieders in Valkenswaard.
Horizon is een vertrouwde naam voor kinderopvang in Valkenswaard. Kinderen
van 4 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht op de buitenschoolse opvang.
5.3.1. Onze opvang
• Heeft een hecht en enthousiast team pedagogisch medewerkers.
• Biedt een prettige speelplek voor kinderen en leuke
activiteiten waar ze aan mee kunnen doen.
• Biedt een speciaal vakantieprogramma met leuke activiteiten.
• Heeft per direct plek voor kinderen op alle werkdagen.
• Let op beweging en gezonde voeding.
• Heeft een abonnement op speeltuin Geenhoven en het Papegaaienpark.
• Er gaan veel kinderen van aangesloten scholen en er zijn dus
altijd vriendjes en vriendinnetjes van school op de BSO.
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5.3.2. Openingstijden
De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend - van maandag tot en
met vrijdag - en alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen. Opvang is dus
ook mogelijk tijdens de schoolvakanties en op studiedagen van de school.
Voorschoolse opvang is vanaf 07.30 uur mogelijk. De kinderen
worden dan door ons op tijd naar school gebracht.
De Naschoolse opvang sluit aan op de schooltijden en de
kinderen worden opgehaald door de pedagogisch medewerkers
van de BSO. De opvang is open tot 19.00 uur.
Op studiedagen en tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk vanaf
7.30 uur. Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij alleen
gebruik maken van de opvang tijdens de schoolvakanties (12 weken per
jaar) of voor opvang zonder schoolvakanties (40 weken per jaar).

5.4.

Vakantierooster en studiedagen

vakantierooster

Zomervakantie

13 juli 2020

23 augustus 2020

Herfstvakantie

19 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020

3 januari 2021

Carnavalsvakantie

15 februari 2021

21 februari 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli 2021

16 mei 2021
5 september 2021

Houd de kalender op de website ook in de gaten!

studiedagen: de kinderen zijn op de volgende dagen vrij van school (zie ook de kalender op de website):

5.3.3. Aanmelding en kosten
Bent u geïnteresseerd in de opvang van uw kind bij Horizon kinderopvang?
Loop dan gerust eens binnen, of neem contact op met:

30 september 2020
6 november 2020
7 december 2020
9 februari 2021

Karen van Gerven (directeur BSO)
telefoon 06 83 201 902
U en uw kind zijn meer dan welkom!
We rekenen ook graag geheel vrijblijvend voor u uit wat de
opvang bij ons kost. Vraag een offerte aan en vergelijk wat
u uiteindelijk betaalt incl. de kinderopvangtoeslag.
website: www.horizonkinderopvang.nl

26 april 2021
25 mei 2021
24 juni 2021

5.5.

Wie is wanneer te bereiken

5.5.1. Teamleden
De teamleden zijn onder schooltijd niet bereikbaar. U kunt een bericht
achterlaten of de leerkracht benaderen via mail. Telefonisch bereikbaar (na
14:00 uur) via: 040-2013623.
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Gegevens van de mentoren
5.5.2. Externe contacten

Mentoren

Eugenie de Greef

edegreef@skozok.nl

wo-do-vr

Karin Staals

kstaals@skozok.nl

ma-di-woe

Joyce van Mierlo

jvanmierlo@skozok.nl

alle dagen

Karien Verhagen

kverhagen@skozok.nl

ma-di-woe

Masha Sporen

msporen@skozok.nl

ma-woe-do-vrij

Britt Schermeij

bschermeij@skozok.nl

alle dagen

Linda Floris-Swinkels

lfloris@skozok.nl

di-wo-vrij

Jenny Tielemans

jtielemans@skozok.nl

ma-do

Maria van Dael

mvandael@skozok.nl

woe-do-vrij

Rosanne Verhoeven

rverhoeven@skozok.nl

alle dagen

Linda Jansen

ljansen@skozok.nl

ma-di-woe

Anneke van de Ven

avandeven@skozok.nl

ma-do-vrij

Dianne Halters

dhalters@skozok.nl

ma-di

Bianca Wenting

bwenting@skozok.nl

alle dagen

Onderwijsondersteunend personeel

Anne Karien Elich

aelich@skozok.nl

ma-di-woe

Evy Hoeben

ehoeben@skozok.nl

di-do-vrij

Ondersteunend personeel

Administratie:
Toos Schellens

administratiewr@skozok.nl
tschellens@skozok.nl

di-woe-do

Conciërge:
Hennie Koolstra
Johan van Velthoven

hkoolstra@skozok.nl
jvanvelthoven@skozok.nl

ma-di-woe
woe (om-de-week) do-vr

Directie en KO’ er
Jessica Verbeek (directeur) jverbeek@skozok.nl
infodewindroos@skozok.nl

Alle dagen

Marian van Som (KO’er)

di-woe-do

mvanson@skozok.nl

Inspectie
Onze school valt onder de inspectie van het onderwijs in Brabant.
Inspectie van Onderwijs
Postbus 88, 5000 AB Tilburg
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Leerplichtambtenaar
Voor informatie over leerplichtzaken kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar
van de gemeente Valkenswaard
040-2083444.
leerplicht@valkenswaard.nl
Interne vertrouwenspersoon
040-2531201
klachten@skozok.nl
Externe vertrouwenspersonen:
Astrid Kraag:
Tel: 06-51346035
E-mailadres: info@astridkraag.nl

Mathieu Moons
tel: 06-39777213
mathieu.moons@gmail.com

Secretariaat klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
5508 AD Utrecht
030-28009590
mediation@onderwijsgeschillen.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteur:
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00
uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).
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6. Bijlagen
6.1.
Activiteiten
Vieringen
Meerdere keren per jaar vieren we diverse activiteiten met de kinderen, dit
varieert van Sinterklaas, tot Kerst, de Windroosdag enzovoort. Deze activiteiten
worden door een groepje van ouders (Oudervereniging) en leerkrachten voorbereid. Bij bepaalde thema’s kunnen we ook een viering gebruiken om kinderen te
betrekken bij het onderwerp.
Windroosdag (schoolreis) en schoolkamp
Elk jaar hebben we een Windroosdag, dit is het schoolreisje voor de Windroos.
Eens in de vier jaar wordt er Windroosdag georganiseerd voor de hele school.
De activiteiten worden met het team en de oudervereniging vorm gegeven.
De oudervereniging onderneemt activiteiten om de kas te vullen met extra
inkomsten. De schoolverlaters gaan ieder jaar op schoolverlatersdagen. De kinderen gaan meestal per fiets naar de locatie en blijven 2 nachten weg. Voor de
schoolverlatersdagen wordt een extra bijdrage aan ouders gevraagd.

jeugdverpleegkundige
assistent
medewerker gezondheidsbevordering.
De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team
naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan
groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag.
Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere
kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee
omgaan? Een lastige eter aan tafel.

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van
Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp
en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

Excursies
Bij sommige thema’s horen excursies. Meer informatie hierover staat in de bijlage ‘Waar zijn de kinderen mee bezig’.
Goede doelen
Eén à twee keer per jaar neemt onze school deel aan één of meerdere projecten,
waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit in kader van goed
burgerschap (zie ook schoolplan)
6.2.
GGD, jeugdgezondheid
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of
verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in
een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op.
Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit
een jeugdarts

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de
website www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de
praktijk en is getoetst door ouders.
Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker).
De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale
locaties in de regio.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of
gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.
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6.3.
Centrum voor jeugd en gezin
Een plek waar opvoeders en jeugdigen terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. De gemeente is verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg.
Dat betekent: alle hulp, zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun opvoeders.
Met instanties - ook in regionaal verband - heeft de gemeente hierover afspraken gemaakt zodat iedereen goed geholpen wordt. Deze taken liggen binnen de
gemeente Valkenswaard bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Wat is het CJG?
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen opvoeders, jeugdigen en professionals terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.
Stel uw vraag!
Stelt u uw vraag graag persoonlijk aan iemand? U kunt dan terecht bij een van de
partners van het CJG, zoals het jeugd-/schoolmaatschappelijk werk, het consultatiebureau en het jongerenwerk. U kunt elke medewerker van deze organisaties
aanspreken en uw vraag voorleggen. Deze medewerkers hebben rechtstreeks
contact met het CJG.
Voor wie is het CJG?
Het CJG richt zich op:
- (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen;
- kinderen en jeugd in de leeftijd van 0 tot 23 jaar;
- professionals en vrijwilligers die met jeugdigen en hun ouders werken.
Contact met het CJG
U kunt bellen of e-mailen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We zijn van
maandag t/m donderdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag
van 09.00 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer (040) 208 3666. Ook kunt u
contact met ons opnemen via het e-mailadres cjg@valkenswaard.nl.
We helpen u graag!
Wilt u meer weten over opvoeden en opgroeien, tips krijgen of geholpen worden, bekijk dan onze website: www.cjgvalkenswaard.nl
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6.4.
Verkeersplan
Samen zorgen we voor een veilige thuis-schoolroute!
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