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Een woord vooraf 

 

 
 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 
Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Windroos voor het schooljaar 2017-

2018. 

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

en voor ouders/verzorgers die een overweging maken hun kind bij ons op school te 
plaatsen.  

De gids wordt ieder jaar na vaststelling in de MR beschikbaar gesteld via de website of op 

verzoek op papier.  

 
Een schoolgids geeft informatie over wat u allemaal van ons kunt verwachten, welke 

afspraken er gemaakt zijn en wat wij van u mogen verwachten. 

 

Deze gids is bedoeld als informatie- en gespreksgids. Onderwijs kan namelijk niet stil 

staan. De maatschappij en visie veranderen. U, als ouder, kunt o.a. naar aanleiding van 
deze gids in gesprek treden met het team, bestuur, ouderraad en 

medezeggenschapsraad. 

De medezeggenschapsraad heeft de schoolgids vastgesteld. 

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

onderwijs, de geplande schoolontwikkeling voor de periode 2015-2019, nader 

omschreven. Dit plan ligt ter inzage op school.  

 
Periodiek geven we een Nieuwsbrief  ‘de Windwijzer’ uit. Hierin berichten we over 

actueel nieuws, aanstaande activiteiten en terugblikken. Daarnaast ontvangt u de nodige 

informatie via de website en de ouderapp.  

Het is en blijft belangrijk de nodige informatie goed te lezen. 

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

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

contact opnemen met de afdelingsleider.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team van de Windroos,  
 

Janneke van Leeuwen, Management-kandidaat 

John Kardol, Clusterdirecteur 

E-mail: infodewindroos@skozok.nl 
 

 

 

 

                                  
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:infodewindroos@skozok.nl
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1 DE SCHOOL 
 

 
1.1 Basisgegevens van de school 

Naam: Basisschool de Windroos 

Adres: Haagstraat 134 

Postcode: 5552HP 
Plaats: Valkenswaard 

Telefoon 040-2013623 

E-mail infodewindroos@skozok.nl 

Website: www.basisschooldewindroos.nl 

Signatuur: Rooms Katholiek 
 

1.2 De school en haar historie 

De oorsprong van basisschool de Windroos is er een uit vele fusies. 

Sinds 2005 werken we volgens het concept ‘de andere basisschool’. Hier zijn we mee 
gestart in 2005. In 2006 zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw in de Haagstraat. Dit 

gebouw maakt het werken met ons concept mogelijk. We hebben een zeer intensieve 

samenwerking met BS De Dorenhagen en SBO de Zonnewijzer, waardoor we veel 

gebruik maken van elkaars expertises. Teneinde het onderwijs aan onze kinderen te 
blijven verbeteren. 

 

1.3 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. 

 

1.4 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.  
 

1.5 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. In de omgeving staan zowel huurhuizen in het lagere 

segment als 2 kappers, rijtjeshuizen en villa’s. De Windroos krijgt vooral kinderen vanuit 

de wijk, hoewel er door ouders steeds bewuster wordt gekozen voor ons concept en we 

dus ook kinderen uit andere wijken krijgen. 
 

1.6 Schoolbestuur SKOzoK 

Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare 

Onderwijskwaliteit), gevestigd te 5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21. SKOzoK is 
een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten 

Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het dagelijks bestuur 

van SKOzoK bestuur uit Ingrid Sluiter, voorzitter College van Bestuur, en Stan Vloet lid 

College van Bestuur. SKOzoK hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. 

http://www.basisschooldewindroos.nl/
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De missie van onze stichting is het bieden van eigentijds onderwijs aan onze leerlingen in 

een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 

Onze visie: 

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

interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met 
medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend 

onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 

professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 
verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 

ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare 
middelen zo goed mogelijk benutten.  

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

 

SKOzoK wil goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken we kritisch 

naar de wereld om ons heen en spelen we constant in op nieuwe ontwikkelingen. De 
strategie staat beschreven in ons Koersplan. Hiermee geven we richting aan de 

organisatie. We onderscheiden drie focuspunten waarlangs we ons beleid vormgeven:  

 Excellent in leren,  

 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,  
 slimmer organiseren. 

 

Meer informatie over de strategie van SKOzoK is te vinden op www.skozok.nl. 

 

2 De visie en missie van de school 
 

2.1 Wie zijn wij 

Basisschool de Windroos is een Rooms Katholieke school, die streeft naar een 

gemeenschap waarin respect voor jezelf en anderen in je omgeving centraal staat. 

Op basis van wederzijds respect, staan we open voor kinderen en ouders van alle 
culturen en denominaties, indien zij onze rooms-katholieke identiteit respecteren.  

We zorgen ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen op onze school. We proberen zo met 

elkaar te werken en om te gaan dat hierin onze normen en waarden herkenbaar zijn. 

Andere kenmerken: 
 Ieder schooljaar doen we mee met een actie waarin kinderen hun solidariteit met 

de maatschappij kunnen tonen 

 Wekelijks wordt er in de kring aandacht besteed aan sociaal emotionele 

ontwikkeling 

 Tijdens katholieke feestdagen staan we stil bij de betekenis van het feest. 
 

2.2 De missie en visie 

Onze Missie 

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. 

 
  

http://www.skozok.nl/
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Onze Visie 

De Windroos is afgestapt van het leerstofjaarklassensysteem en brengt het onderwijs 
weer meer terug naar het kind, daar waar dat mogelijk is. We volgen het kind op 

leerlijnen.  

De Windroos biedt een zeer uitdagende leeromgeving, waarin we tegemoet komen aan 

de verschillen in prestatie- en 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 veel 

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 centraal de gedachte respect te hebben voor de gevoelens, gedachten, 
ideeën en eigendommen van zichzelf en de ander. Creativiteit speelt op onze school een 

grote rol. 

 

Kernpunten zijn:  
- Kinderen “eigenaar“ laten worden van hun eigen leren  

- 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. 

 

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 

 

2.4 Waar zijn we goed in 
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.  
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3 Waarom De Windroos 
 

3.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg 

Binnen onze visie werken we handelingsgericht. Door handelingsgericht werken (HGW) 
beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze leerlingen te 

verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, 

zodat het team effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGW is een 

planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten 
toepassen. 

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: wat heeft een leerling nodig 

om onderwijsdoelen te behalen? 

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

om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om de leerling in 
deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. 

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

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

4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de 
groep en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen 

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

uitvoeren. 

5. We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders 
interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te 

realiseren. 

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

voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle 
leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. 

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

duidelijk hoe de school wil werken en waarom. 

 

3.2 De basisbehoeften 
Het streven van de school is er voor te zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan. 

Centraal staan de drie basisbehoeften van ieder mens:  

 Relatie; je welkom voelen, respectvol en verdraagzaam zijn, samenwerken.  

 Competentie; voor vol worden aangezien, trots zijn op wie je bent en wat je doet/ 
kunt.  

 Autonomie; ruimte krijgen om jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen en eigen 

beslissingen te mogen nemen.  

Wij willen de kinderen mede invloed geven op het leven en leren in de klas en op school. 
Hierbij speelt zelfsturing een essentiële rol: kinderen leren met begeleiding 

verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. 

 

Door onze werkwijze en indeling van de werkplekken streven naar een zodanig werk- en 

leerklimaat, dat leerlingen genoeg prikkels krijgen om zich te ontwikkelen tot 
zelfstandige, weerbare, ondernemende personen. 

 Het is de taak van de leerkracht om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van 

iedere leerling. De leerkracht moet de leerling de gelegenheid geven zichzelf optimaal 

te kunnen ontwikkelen. Leerlingen hebben een eigen ontwikkeling, want leerlingen 
verschillen in talent, tempo en temperament. Omdat leren van elkaar en met elkaar 

de sociale vaardigheden bevordert, kiezen we niet voor individueel onderwijs maar 

voor onderwijs aan groepen.  

 De leerkracht zorgt er voor dat leerlingen mede-eigenaar zijn van de leeromgeving en 
zich ook verantwoordelijk voelen voor de ruimtes. 

 De leerkracht zorgt voor een klimaat waarin leerlingen met (zelf)vertrouwen kunnen 

werken (fouten maken mag). 

 De leerkracht is begeleider, heeft hoge verwachtingen van de leerlingen en weet hen 
te stimuleren. 
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 De leerkracht handelt zodanig dat leerlingen beseffen, dat zij zelf 

medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling. Je leert niet omdat het moet van je 

ouders of leerkracht, maar omdat je dat zelf wilt.  
 De communicatie binnen het team is gericht op positieve feedback waarbij individuele 

groei, teamontwikkeling en onderlinge samenwerking voorop staan. 

 

 
3.3 Onderwijsaanbod  

 

 Pedagogische basis 

Principes  
Het basisprincipe is het vertrouwen in leerlingen. Grenzen en regels worden dus niet 

vastgesteld op basis van wantrouwen.  

Een ander basaal principe is de zorgvuldigheid van leraren. Het is belangrijk vooral 

positieve controle toe te passen. En het is belangrijk dat de omgeving zo wordt ingericht, 
dat die positief gedrag oproept. 

Pedagogische huisstijl  

De volwassenen in de school ontwikkelen samen een pedagogische huisstijl, waardoor ze 

voorspelbaar worden voor kinderen en betrouwbaar voor collega’s. 

Ze kunnen zo hun gezamenlijke verantwoordelijkheid waarmaken ook tegenover ouders. 
Betrokkenheid van kinderen  

Kinderen worden deelgenoot gemaakt bij het maken van regels. Regels worden samen 

met de kinderen opgesteld. Kinderen worden deelgenoot gemaakt bij het handhaven van 

regels. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen. 
Beperkt aantal regels 

Er zijn op school een beperkt aantal algemene regels. 

Ze kunnen in situaties en gesprekken specifieker toegepast worden. 

Onze regels zijn: 
 We storen elkaar niet. 

 We helpen elkaar. 

 We zorgen voor de veiligheid van onszelf en anderen. 

 We zorgen goed voor de spullen. 

 Conflicten lossen we pratend op. 
 

 

 Didactische basis 

Ons schoolconcept is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 Autonomie, relatie, competentie op alle niveaus  

 Heterogene basisgroepen, verdeeld in onderbouw en bovenbouw       

 Werken in miniteams 

 Doorlopende leerlijnen. Deze zijn richtinggevend voor het werk op de 
instructieplekken. 

Er zijn instructielijnen voor rekenen , lezen en spelling 

 Samenwerkend leren op alle niveaus 

 Functionele en uitdagende werkplekken, Meervoudige Intelligenties en ICT 
 Afstemming vraag en aanbod 

 Dialoog: kind, leerkracht, ouders, directie 

 

 De organisatie van het onderwijs: 

Er zijn drie belangrijke momenten waarbij kinderen elkaar tegen komen. 
De mentorgroep 

Een aantal keren per dag ordenen de kinderen in een vaste groep hun activiteiten met 

hun ‘mentor’. Ze evalueren de volbrachte activiteiten, plannen de volgende activiteit en 

tonen en bespreken daar hun werk. 
Verder wordt er aandacht besteed aan de actuele thema’s en sociaal emotionele 

aspecten. 
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De werkplek 

Voor het uitvoeren van hun activiteiten kiezen de kinderen hun werkplaats. 
De uitdagende leeromgeving: Deze leeromgeving bestaat uit werkplekken die ingericht 

zijn voor een specifiek doel. Er zijn werkplaatsen die vooral zijn ingericht rond activiteiten 

die betekenisvol zijn voor kinderen. 

Voorbeelden van werkplekken zijn: rekenwerkplaats, bewegen, theater en muziek, doen 
en maken, leeshoek, bibliotheek, ontdekken, etc. Het werken in de werkplekken wordt 

ondersteund door een jaarritme, denk aan Sinterklaas, Kerst, kennismaking, herfst 

enzovoort en door thema’s door ons zelf vastgesteld. 

De instructiemomenten 
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw zijn er vaste instructiemomenten voor taal 

(oa. spelling, taal, lezen, schrijven) en rekenen waaraan alle kinderen (op hun eigen 

niveau) aan deelnemen. 

Het komen naar de instructieplekken is verplicht. 
 

In  bijlage  ‘Van onderwijsvisie naar de praktijk’, leest u meer informatie over de 

werkwijze op de Windroos. 

 

4 De organisatie van ons onderwijs 
 
4.1 Personele invulling 

 

 Het onderwijsteam 

De school is verdeeld in groepen. De groepen hebben eigen leerkrachten (mentoren) als 
aanspreekpunt.  

De organisatie m.b.t. de diverse werkvormen zorgen ervoor dat kinderen te maken 

krijgen met meerdere leerkrachten.  De groepen zijn heterogeen van samenstelling. Dit 

betekent dat diverse ontwikkelstadia van kinderen bij elkaar zitten. 

 
 Het management en directie 

De school valt onder verantwoording van een clusterdirectie (samen met Bs de 

Dorenhagen.) 

 De kwaliteitsondersteuning 
De leerkracht is de spil in het onderwijsgebeuren. De leerkrachten en het team worden 

ondersteund door de kwaliteitsondersteuner. Zeker ook richting kinderen met specifieke 

onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften. Voor onze school is Denise Peels de 

Kwaliteitsondersteuner. 
 

  Het onderwijsondersteunend personeel 

Naast het onderwijzend personeel bestaat ons team uit administratieve krachten en 

conciërges. 

De schoolschoonmaak is volledig uitbesteed. 
 

 Stagiaires 

Ieder jaar begeleiden wij stagiaires van de Pedagogische Hogeschool (opleiding tot leraar 

basisonderwijs), van het Sumacollege Eindhoven (opleiding tot onderwijsassistent) en 
snuffelstagiaires vanuit het voortgezet onderwijs. Daarnaast begeleiden we tijdens de 

gymlessen studenten van de sportopleiding. De studenten werken onder verantwoording 

van de groepsleerkracht(en), en worden begeleid door de combinatiefunctionaris sport 

van de gemeente Valkenswaard 
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4.2 Vervanging van leerkrachten bij verlof of ziekte. 

 

 Ziektevervanging 
- Bij een ziekmelding van een leerkracht wordt een inschatting gemaakt hoe lang 

vervanging noodzakelijk is, waarbij we streven naar zoveel mogelijk continuïteit in 

de groep. 

- Er wordt een melding gedaan bij het P-Centrum (overkoepeld orgaan binnen 
SKOZOK). Zij regelen een vervangende leerkracht. 

 

Is er geen vervangende leerkracht beschikbaar dan wordt er een andere oplossingen 

gezocht:  
- Intern wisselen. 

- Vrij geroosterde leerkracht inzetten.  

- Verdelen van de kinderen over de overige groepen.  

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de 
betreffende groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden 

gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij:  

- In principe niet de eerste dag.  

- Alleen in het uiterste geval.  

- Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.  
- Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang 

georganiseerd  

 

 (studie)Verlof en scholing:  
Bij aangekondigd verlof van een leerkracht wordt vervanging geregeld. De 

afdelingsleider/centrumdirecteur draagt er zorg voor dat er binnen de groep niet onnodig 

veel wisselingen plaats vinden.  

 
 

4.3 Het kindvolgsysteem 

Van ieder kind wordt een dossier opgebouwd. Dit dossier is, in overleg, voor ouders in te 

zien.  

De inschrijvingsgegevens worden ook in papieren versie op school bewaard i.v.m. 
mogelijke controles door onderwijsinspectie. 

 

 Parnassys 

Binnen het systeem van Parnassys (Het leerlingvolgsysteem)  worden alle gegevens die 
relevant zijn opgeslagen. Dit geldt voor de algemene gegevens over het kind en het 

gezin maar ook de resultaten van het onderwijs zoals toets resultaten, onderzoeken, 

verslagen etc. Uiteraard wordt de wet op de privacy gerespecteerd. 

 
 Toetsen om te volgen en bij te sturen 

Binnen het onderwijs kennen we diverse manieren van het volgen van de ontwikkeling 

van het kind. 

- Methode gebonden toetsen: Na een bepaalde periode van leerstofaanbod worden 
methode toetsen afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan wordt de 

begeleidingsbehoefte van het kind binnen dit vakgebied bepaald.  

- Observaties: Leerkrachten observeren kinderen om de ontwikkeling, leerstijlen en 

oplossingsstrategieën in beeld te krijgen en hier het onderwijs op aan te sluiten.  

- Methode onafhankelijke toetsen: Dit zijn toetsen die kijken waar kinderen in hun 
ontwikkeling staan, afgezet tegen onafhankelijke scores. De toetsen die wij 

daarvoor gebruiken vallen binnen het CITO LOVS. Deze toetsen worden 1 à 2 keer 

per jaar afgenomen (afhankelijk van soort toets) 

- ZIEN:  leerkrachten brengen via een screeningslijst de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen in beeld Ook kinderen vanaf leerjaar 5 geven hun kijk 

via een digitale vragenlijst. 

  



 

Schoolgids 2017-2018                                      Bs de Windroos                                                          12                                       
 

 

- Talentenkompas: in groep 7 mogen de kinderen meedoen met “Het 

Talentenkompas”. Dit meetinstrument geeft een beeld van de wereld van het 
kind. Waar liggen de talenten en interesses? Wat kost ze nog veel energie? Het 

bestaat uit vragenlijsten die de capaciteiten in beeld brengt en de talenten en 

interesses van het kind. 

- Eindtoets IEP: in groep 8 zijn de kinderen verplicht een eindtoets maken. Op onze 
school is gekozen voor de IEP. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden 

lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de 

eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een 

advies voor een schoolniveau. 
 

4.4 Rapportage over ontwikkelingen 

Jaarlijks worden de ontwikkelingen van uw kind in een rapportage vastgelegd. Dit doen 

we 3 keer per jaar. 
Rapport 1: uitgebreide rapportage rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 

kind(eren) 

Rapport 2 en 3: Naast de sociale emotionele ontwikkeling, vindt hier de rapportage 

plaats van de didactische opbrengsten. 

Na het eerste en het tweede rapport houden we een gespreksronde waarop u als ouder 
kunt inschrijven. 

Na het derde rapport is er ook altijd de mogelijkheid tot een gesprek. 

 

 Onderwijskundig rapport voortgezet onderwijs (OKR) 
Deze dossiers zijn digitaal verwerkt en staan op een beschermde website. Deze 

onderwijskundige rapporten worden voor ieder kind dat in groep 8 zit ingevuld en zullen 

uitgebreider zijn naarmate er meer specifieke begeleiding nodig is.  

De inhoud wordt besproken met de ouders en kan pas ingezien worden door het 
voortgezet onderwijs als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. 

 

 

4.5 Contact met ouders 

 
 Het belang van de betrokkenheid van ouders.  

Om het contact tussen ouders en school zo goed mogelijk te laten verlopen maken we 

gebruik van verschillende communicatievormen. We blijven steeds op zoek naar 

mogelijkheden om de communicatie met ouders zo optimaal mogelijk te maken. 
Kinderen hebben uw aandacht en zorg nodig en wij als team hebben u nodig om de juiste 

zorg aan uw kind te kunnen besteden.  

 

 Informatievoorziening aan ouders over de ontwikkeling 
van uw kind, het onderwijs en de school.  

Een goed contact met ouders over uw kind vinden wij zeer belangrijk. Ouders weten wat 

hun kind heeft meegemaakt en welke weg het heeft afgelegd. Op verschillende manieren 

wordt het contact tussen ouders en school bevorderd: 
 2x per jaar is de mogelijkheid om n.a.v. van het rapportverslag een gesprek aan te 

gaan met de leerkracht van uw kind. Voor de zomervakantie kunnen de ouders of 

mentoren een derde gesprek aanvragen. Tijdens deze gesprekken komen 

onderwerpen als vragen van ouders, uitslagen van toetsen en de ontwikkeling op de 

leerlijnen aan bod.  
Wij willen ouders minimaal 1x per jaar spreken naar aanleiding van het rapport. 

 Het schriftelijke rapportverslag, dit is een overzicht van de ontwikkeling van het kind 

op de gebieden van rekenen, spelling en lezen, deze leerlijnen worden samengevat in 

het overzicht kennisontwikkeling. Tevens wordt een verslagje meegegeven, waarin  
meer verteld wordt over de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 Elke maandag kunt u na school binnen lopen en vragen stellen aan de leerkracht. 

 Op andere dagen kunt u altijd binnen lopen om een afspraak te maken. 
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 Individuele oudergesprekken, na afspraak met een groepsleerkracht en/of directie, op 

verzoek van ouder of van de leerkracht. 
 

 Verder kunnen er in een schooljaar ook algemene ouderavonden of thema- avonden 

georganiseerd worden, waarin informatie aan een hele groep ouders wordt gegeven 

 Er is een ouderapp, “SKOZapp” hierop kunt u inloggen en de gegevens van uw kind 
zien. 

 

 Gesprekken m.b.t. specifieke onderwijsbehoefte.  

Bij de meeste vakgebieden werken we vanuit groepsplannen aan de ontwikkeling van 
kinderen. Sommige kinderen hebben een dusdanige onderwijsbehoefte waardoor er 

specifieke aanpassingen gedaan moeten worden in het onderwijsaanbod. Voor deze 

kinderen wordt er een ontwikkelingsperspectief gemaakt. De inhoud van het 

ontwikkelingsperspectief wordt altijd met ouders besproken. 
 

 Aanwezigheid van leerlingen tijdens gesprekken.  

In eerste instantie zijn leerlingen niet aanwezig bij gesprekken tussen ouders en 

leerkrachten. Incidenteel kan het voorkomen dat kinderen aanschuiven, vooral bij het 

maken van afspraken met kind en ouders (bv. gericht op het gedrag).  De 
adviesgesprekken van groep 8 zijn hierop een uitzondering. Ouders bepalen of hun kind 

hierbij aanwezig is.  

 

 Ouderinformatie  
Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er op school gebeurt en 

om mededelingen te doen, verschijnt er wekelijks een digitale nieuwsbrief. Deze 

ontvangt u per mail, staat op onze website of gaat via de ouderapp. Zie 

www.basisschooldewindroos.nl  Op de website is meer informatie te vinden over de 
school en de activiteiten. Verder hebben we als Windroos ook een Facebook pagina.  

 

 Informatie aan de ouder die niet dagelijks gezag 

uitoefent of die niet belast is met het ouderlijk gezag.  

Na de scheiding van ouders kent de school de normale omgang met de ouder die het 
dagelijks gezag uitoefent en daarnaast de informatieplicht aan de ouder die niet het 

dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag is belast. Het protocol hoe 

de school omgaat met dergelijke situaties is te lezen in het protocol school en scheiding. 

Deze is te vinden op onze website (onder de kop “voor ouders”)  
 

4.6 Beleid t.a.v. aanname, time-out, schorsing en verwijdering 

Het basisonderwijs is bestemd voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. De ontwikkeling van 

deze kinderen staat centraal bij alles wat er binnen school moet gebeuren.  
Onderwijsarrangementen passend bij het kind. Voor het aannemen van kinderen 

hanteren we het volgende aannamebeleid, onderligger hierbij is de wettelijke 

(zorg)verplichting vanuit Passend onderwijs. 

 
 Aanmelding en zorgplicht 

Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. 

Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht 

is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft.  

De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de 
ondersteuning en begeleiding die de school biedt. Hieronder leest u welke stappen ouders 

samen met de school doorlopen om een passende plek voor een kind te vinden.  

Ouders melden hun zoon of dochter aan op de school van hun keuze. 

- Aanmelden bij primair onderwijs  
U mag uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar 

wordt. Soms melden ouders hun kind voor het derde levensjaar aan, bijvoorbeeld bij 

populaire scholen. Dat is een vooraanmelding die nog niet leidt tot een besluit over 

toelating.  
 

http://www.basisschooldewindroos.nl/
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- Uw kind aanmelden bij een school naar keuze 

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien 
mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk 

aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een 

verhuizing. Dat is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over 

de aanmelding en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.  
 

Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. 

U kunt uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat uw 

kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. 

Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld. 
 

- Verhuizingen 

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun 

kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende 
plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een 

plek aan op een andere school waar het kind wel toegelaten kan worden. De school mag 

deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven 

op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Wij raden u 
aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren in te schrijven op de nieuwe school, 

zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen. 

 

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl  

Meer informatie en advies: www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
 

Als de school een kind niet de benodigde ondersteuning en begeleiding kan bieden, gaat 

de school met ouders in gesprek over een passende plek op een andere reguliere of 

speciale school. ( zorgplicht school)       
Komen ouders er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit, dan 

kunnen ze kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen.  

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op 

het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen 
advies geven over een passend aanbod voor het kind.  

Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl   

 

Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen ouders 
een oordeel vragen aan de geschillencommissie toelating en verwijdering passend 

onderwijs, bij het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) of kunnen ze het geschil 

voorleggen aan de rechter.  

Meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-

passend-onderwijs 
 

 De aanname van nieuwe leerlingen.  

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

gaat en een “tussentijdse instroom” (kinderen die in een andere groep starten zoals 
verhuizers).  

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

rondleiding op Haagstraatplein.  

- Als ouders hun kind inschrijven zorgt de directie voor administratieve afhandeling.  
- De leerkracht neemt contact op met de ouders over de instroommomenten.  

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

  

  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
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-  

4.7 De vierjarigeninstroom 

Kinderen mogen op de eerste dag na hun vierde verjaardag de school gaan bezoeken 
vooraf zijn een aantal kennismakingsmomenten af te spreken. Dit gebeurt in overleg 

tussen leerkracht en ouders. Ongeveer 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt neemt de 

leerkracht contact op met de ouders om  kennismakingsgesprek te plannen.  

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de eerste belangrijke dingen doorgesproken 
en plant u samen met de leerkracht de dagdelen in waarop uw kind mag komen 

kennismaken. Het kind kan zo alvast oefenen en kennis maken met de andere kinderen 

op school. Ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek ontvangt u een formulier met 

daarop een aantal belangrijke vragen. Het is prettig als u dit vooraf thuis al invult, zo 

worden belangrijke zaken niet vergeten. 
  

 Tussentijdse instroom 

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

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

aanmelding.  

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

- Er wordt in overleg met de kwaliteitsondersteuner bekeken of de school aan de 
onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen.  

Criteria waar naar gekeken wordt:  

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

- de samenstelling en grootte van de groep.  

- didactische en sociaal-emotionele aandachtspunten (onderwijsbehoefte van het kind).  
- opvangcapaciteit van de groep (kan de groep deze instroom goed verwerken?). 

Ouders worden door de afdelingsleider/centrumdirecteur geïnformeerd of een kind wel/ 

niet geplaatst kan worden. 

 Schorsing en verwijdering  
Het beleid op school is erop gericht om kinderen een veilige plek te bieden zodat zij zich 

kunnen ontwikkelen. Informeren en communiceren met betrokkenen is daarbij 

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

verwijdering over te gaan, handelt de centrumdirecteur volgens hetgeen opgenomen is in 
de wet op het Primair Onderwijs artikel 40 en het protocol van SKOzoK. Deze ligt ter 

inzage op school.  

 

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

door de afdelingsleider/centrumdirecteur. De directeur maakt daar direct melding van bij 

het team, de voorzitter van het college van bestuur en aan de ouders / verzorgers van 

de leerling. In gevallen waarin de directeur van oordeel is dat onmiddellijke schorsing 

noodzakelijk is volgt rapportage aan de voorzitter zo spoedig mogelijk. De ouders worden 
vooraf geïnformeerd over het voornemen om tot schorsing over te gaan.  

 

Definitieve verwijdering 

Definitieve verwijdering neemt het college van bestuur in overweging op voorstel van de 
centrumdirecteur. Indien definitieve verwijdering wordt voorgesteld, informeert het 

college van bestuur zich zo volledig mogelijk. Van bestuur wege vindt overleg plaats met 

betrokken ouders en leerkrachten. Bij de te nemen beslissing wordt de situatie waarin de 

leerling zich bevindt betrokken en wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor o.a. de 
ontwikkelingskansen van het betreffende kind.  

 

Algemene opmerking 

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

gegronde redenen te geschieden. Zowel schorsing als definitieve verwijdering zal telkens 
schriftelijk aan de betrokken ouders worden bevestigd, waarbij gewezen wordt op de 

beroepsmogelijkheden d.m.v. de klachtenprocedure en bij de burgerlijke rechter. 
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4.8 Klachtenregeling 

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of kunnen fouten gemaakt 
worden. Dat is op onze school niet anders. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de 

klassenleerkrachten om dergelijke zaken te bespreken en samen naar een passende 

oplossing te zoeken. 

 
Natuurlijk is het ook mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, 

de aanpak van de kinderen of andere zaken, naar de directeur te stappen. Deze zal 

proberen het probleem in overleg met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele 

andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen. Als ouders niet tevreden zijn over de 
manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ze de zaak bespreken 

met de interne contactpersoon. Deze is door het bestuur van de school aangesteld om 

ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en 

op een passende manier worden afgehandeld. De interne contactpersoon op onze school 
is Loes Aarts (laarts@skozok.nl) 

 

Elke ouder of elk kind kan bij problemen een beroep doen op de interne contactpersoon. 

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

toestemming van de ouder. De contactpersoon inzake klachten overlegt vervolgens wat 
er moet gebeuren of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te 

komen. De klacht wordt dan eventueel doorverwezen naar een externe 

vertrouwenspersoon. Onze externe vertrouwenspersoon is Astrid Kraag, 

info@astridkraag.nl, telefoon 06-51346035. Zij gaat eerst na of door bemiddeling een 
oplossing kan worden bereikt. Lukt dit niet, of is de klacht dermate ernstig, dan kan deze 

ter behandeling voorgelegd worden aan de Landelijke Klachtencommissie voor het 

Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon: 070-3925508. 

 
Samengevat:  

1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat 2.  

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

3. Overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat 4.  

4. Inschakeling van de externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat 5.  
5. Indienen van de klacht bij de algemene klachtencommissie. 

 

De volledige klachtenregeling is te vinden op www.skozok.nl onder het kopje ‘Voor 

ouders’. 
 

4.9 Verzekeringen 

 

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). Materiële schade, zoals een 

kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking.  
 

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.  

 
 

mailto:info@astridkraag.nl
http://www.skozok.nl/
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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. 

 
4.10 Leerplicht verlof en verzuim 

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. 

 

 Schoolleiding en leerplicht 

Behalve de regels uit de Leerplichtwet die voor u, als ouder, voogd of verzorger van een 
kind van belang zijn, staan in deze wet ook regels waaraan de schoolleiding zich moet 

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

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

betekent dat de directeur ook aan het einde van elk schooljaar verplicht is om 
binnen één week een opgave te doen van alle leerlingen die zijn school verlaten 

vanwege doorstroom; 

- De aanwezigheid van leerlingen bij te houden en gevallen van ongeoorloofd 

schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Schoolverzuim is een 

verantwoordelijkheid van ouders en school. 
- Contact met de leerplichtambtenaar op te nemen zodra men van plan is een 

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

van een leerplichtige leerling, dan pas hiertoe over te gaan wanneer er een 

alternatief voor handen is; De leerplichtambtenaar een afschrift van een 
afgesloten leerovereenkomst te verstrekken; 

- Jaarlijks aan de minister opgave te doen van het ongeoorloofd schoolverzuim 

binnen zijn/haar school. 

 
 RT, Logopedie en dergelijke onder schooltijd. 

We krijgen nogal eens de vraag of behandelingen en trainingen onder schooltijd plaats 

kunnen/mogen vinden. U moet daarbij denken aan logopedie, fysiotherapie, Remedial 

teaching e.d. 
De wet is hier duidelijk in. Iedere leerling dient onder schooltijd op school te zijn (WPO 

artikel 41, lid 1). 

In uitzonderlijke gevallen kan hier op afgeweken worden. De stelregel is dan ook NEE, 

tenzij…. Het blijft dus altijd maatwerk. De directeur is hierin verantwoordelijk en dus 

bepalend, uiteraard zal dit in goed overleg met de ouders gebeuren.  
 

 Verlof buiten de schoolvakanties. 

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

directeur/afdelingsleider van de school schriftelijk worden aangevraagd. Formulieren 
hiervoor zijn op school (en op de website) verkrijgbaar. Dit wordt echter alleen in zeer 

bijzondere gevallen (gewichtige omstandigheden) verleend.  

Voor verlofperiodes langer dan deze tien dagen per schooljaar beslist de 

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

directeur/afdelingsleider van de school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de directeur/afdelingsleider of de leerplichtambtenaar. 

 

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

- Geen verlof gedurende de eerste twee weken van het schooljaar 
- Geen verlof vanwege een (tweede, b.v. wintersport) vakantie. 

 

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

ouders, voogden of verzorgers het onmogelijk maakt om in de schoolvakantie op 
vakantie te gaan, kan eenmalig voor maximaal tien schooldagen extra vakantieverlof 

worden verleend en wel onder de volgende condities: 

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

worden ingediend; Let wel op dat vanwege de landelijke vakantiespreiding de 
schoolvakanties elk jaar op een ander tijdstip beginnen; 

- Vakantieverlof in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar is niet mogelijk; 

- Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de 

leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt via 

een proces-verbaal aan de officier van justitie gemeld; 
 

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 

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

Dit moet dan ook worden aangetoond; 
o Bij verhuizing binnen de gemeente: één dag; 

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

dag; 

o Bij overlijden van bloed- en aanverwanten van de leerling van de eerste graad: 
vier dagen. Van de tweede t/m de vierde graad: één dag; 

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

graad: één dag; 

o Voor leerlingen, woonachtig buiten Valkenswaard, bij zeer extreme 

weersomstandigheden, ten gevolge waarvan zij de school niet kunnen bereiken; 
o Bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, dit ter beoordeling van een 

medicus; 

o Bij een 25-, 40-, 50 of 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van de bloed- en 

aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: één dag; 
o Voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van 

nationale feest- en gedenkdagen. 

Controle 

Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente 
(verplichting). 

 

 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 (liefst 

telefonisch). Wij willen graag weten waar onze leerlingen zijn. 

 

4.11 Overblijven Voor- en naschoolse opvang 

Kinderstad verzorgt de voor- , tussen- en naschoolse opvang binnen Haagstraatplein. De 
kinderen zijn daarvoor welkom in het gebouw aan de haagstraat. Meer informatie en/of 

inschrijfformulieren zijn beschikbaar op school of via de website: 

https://www.horizonkinderopvang.nl/haagstraatplein 

Zie voor meer informatie over de tussenschoolse opvang (overblijven)  en voor en 
naschoolse opvang de bijlage. 

  

https://www.horizonkinderopvang.nl/haagstraatplein
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4.12 Hoofdluis 

Om het probleem “hoofdluis” in de preventieve sfeer aan te pakken, verwachten wij dat 
kinderen met enige regelmaat door ouders gecontroleerd worden. Bij constatering van 

luis of neet, graag melden bij de mentor. Uiteraard wordt er discreet met eventuele 

gevallen omgegaan. 

Meer informatie ? 
Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met de afdeling  

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuidoost-Brabant 0880031414 

Via internet is meer informatie te vinden op: 

www.drogistensite.nl  (folder: De hoofdluis gaat weer naar school)       
www.infectieziekten.info 

www.basisschooldewindroos.nl 

landelijksteunpunthoofdluis.nl 

 

5 Ondersteuning en begeleiding 
 
5.1 Protocollen 

We werken op school binnen diverse situaties conform een aantal protocollen, zoals het  

pestprotocol, protocol tussentijdse aanname, protocol rondom veiligheid, protocol 

schorsing en verwijdering. 

Deze protocollen liggen ter inzage op school en/of zijn te vinden op onze website, 
www.basisschooldewindroos.nl 

 

5.2 Interne ondersteuning (stappenplan) 

We werken op school met een ondersteuningsplan. In dit plan is beschreven hoe we 
extra ondersteuning naar kinderen en de groep vorm geven. Een belangrijke 

(coördinerende) taak is weggelegd voor de Kwaliteitsondersteuner(KO-er). 

Minimaal 2 keer per jaar houden de leerkrachten een groepsbespreking met de 

Kwaliteitsondersteuner. In de groepsbespreking wordt het groepsplan, de ontwikkeling 
van de groep en het pedagogisch klimaat in de groep besproken. Mocht de leerkracht 

behoefte hebben aan ondersteuning gericht op individuele kinderen dan vindt er op een 

later tijdstip een individuele leerlingbespreking plaats. Tijdens deze individuele 

leerlingbespreking wordt specifiek gekeken wat de onderwijsbehoefte van het kind is en 
op welke manier de leerkracht dit kan organiseren in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

 

5.3 Passend onderwijs 

Wij vinden kwalitatief goed onderwijs erg belangrijk. Daarom bieden wij onze 

leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Op 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Het bestuur van 

het samenwerkingsverband PO De Kempen, waar SKOzoK deel van uitmaakt, heeft 

besloten dat vanaf 01-08-2016 alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de 

inrichting en de financiering van alle vormen van ondersteuning. Deze 

verantwoordelijkheid heeft er toe geleid dat er enkele wijzigingen in de 

ondersteuningsstructuur zijn aangebracht. De visie van waaruit we Passend 

Onderwijs vorm geven en de ondersteuningsstructuur alsmede de werkwijze en 

procedures, worden in dit document nader beschreven.  

 

  

http://www.drogistensite.nl/
http://www.infectieziekten.info/
http://www.basisschooldewindroos.nl/
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/
http://www.basisschooldewindroos.nl/
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1.1 Visie SKOzoK 

We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, 

zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

 

1.2 Wat verstaan we onder Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor 

alle kinderen. Dat begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door 

onze leerkrachten. De impact van het handelen van de leerkracht staat centraal en 

zorgt ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar nodig 

worden de leerkrachten ondersteund om die sterke basis te kunnen bieden. 

Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van 

het beleid m.b.t. Passend Onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1.3 Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs 

We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs 

binnen onze organisatie met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van 

Passend Onderwijs (basis-, speciale ondersteuning en SBO) worden aangestuurd 

door een leidinggevend team wat in gezamenlijkheid de taken van de totale 

piramide uitvoert. Hierdoor:   

 Worden taken inhoudelijk en organisatorisch maximaal verbonden; 

 Is de organisatie minder kwetsbaar; 

 Benutten we talenten en kwaliteiten optimaal; 

 Stimuleren we leren met en van elkaar. 
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Kwaliteitsondersteuning 

 

Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten 

die als extra taak collega’s begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners, ook wel 

KO’ers genoemd. Zij helpen mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen te optimaliseren 
en coachen de leerkrachten in het vergroten van hun bekwaamheden. 

 

Kwaliteitsondersteuner is op onze school een volwaardige functie. Hierdoor kunnen zij 

zich volledig focussen op de kwaliteit van het onderwijs en hun expertise optimaal 
inzetten. De kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam en werken 

SKOzoK-breed intensief samen. Hierdoor wordt specialistische kennis en ervaring met 

elkaar gedeeld. 

 
We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing komen voor uw 

kind. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval zal nadrukkelijk het 

samenwerkingsverband een rol spelen. Mocht dit nog geen resultaat hebben dan kunt u 

zich wenden tot verschillende commissies: 

o Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in 
po, vo en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, 

de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. 

o Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband 

heeft een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waartoe ouders zich kunnen 
richten bij een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij 

deze bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap 

te zetten naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

Voor meer informatie zie: www.geschillenpassendonderwijs.nl 

 

 

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
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 Ondersteuningsprofiel 

Alle scholen binnen SKOzoK hebben in 2013 een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin 

de school beschrijft welke basisondersteuning zij kan bieden.  De medezeggenschapsraad 
heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel dat minimaal 

vierjaarlijks geactualiseerd wordt. Het ondersteuningsprofiel speelt een rol in het 

toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd 

kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. 
Ons ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van onze school: 

www.basisschooldewindroos.nl of klik hier 

 

 Extra ondersteuning 
Wanneer blijkt dat er meer nodig is dan we in de basisondersteuning kunnen bieden, dan 

kunnen we een beroep doen op extra ondersteuning. Deze ondersteuning moet ertoe 

bijdragen dat de leerkracht nog beter de ondersteuning kan geven aan een kind of groep. 

In bijlage 7 van deze schoolgids vindt u daarvan een uitwerking. 
 

 Ondersteuning vanuit  Cluster 1 en 2 

Schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende 

en spraak/taalgebrekkige leerlingen (cluster 1 en 2) vallen buiten de wet Passend 

Onderwijs. Met deze besturen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 
Meer informatie cluster 1 zie www.visio.org 

Meer informatie cluster 2 zie www.taalbrug.nl 

 

 Meer informatie nodig? 
Wilt u meer weten hoe passend onderwijs in onze regio vorm gegeven wordt dan kunt u 

het beste naar de website van het samenwerkingsverband gaan: 

www.podekempen.nl  

of verder naar:  
 www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

 www.passendonderwijs.nl 

 www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

 www.mensenrechten.nl 

 www.onderwijsconsulenten.nl 

5.4 Zorg Advies Team (ZAT) en inzet externen (ook onderzoeken) 
Het ZAT is een bovenschools multidisciplinair team.  

Samen met CJG, waaronder Schoolmaatschappelijk werk en de GGD worden kinderen 

besproken. Dit gebeurt altijd in overleg en/of samen met de ouders. Zo wordt gekeken 

welke mogelijkheden er zijn.  
 

Voor welke leerlingen is het ZAT? 

Mocht een vraag, rond zorg/ondersteuning, niet binnen school beantwoord kunnen 

worden, of er is een vermoeden van complexe of meervoudige problematiek dan kan een 
ZAT georganiseerd worden. 

Er zijn dan niet alleen vragen over het kind (heeft het kind een bepaalde diagnose, 

gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis e.d.), maar ook over diens onderwijs- en 

opvoedingssituatie (welke risico- en beschermende factoren spelen een rol?). 

 
5.5 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 

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

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

bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke 

leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis.  

 

 
 

 

http://www.basisschooldewindroos.nl/
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Informatie/Documenten%20Haagstraatplein/2014%20WR%20ondersteuningsprofiel%20PO%203009.pdf
http://www.visio.org/
http://www.taalbrug.nl/
http://www.podekempen.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te 

zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die 
situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de mentor.  

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

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

wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt.  
Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen 

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

Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs,  www.ziezon.nl.  

 
5.6 Medicijngebruik en beleid t.a.v. verstrekking en medisch handelen 

Leerkrachten mogen geen medicijnen aan kinderen verstrekken of medische handelingen 

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

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

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

worden conform het protocol. Dit protocol is te vinden op onze website. 

 

5.7 Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 
Binnen de scholen van het samenwerkingsverband Valkenswaard e.o. werken we met de 

meldcode  kindermishandeling en huiselijk geweld. 

U vindt de informatie op de website: www.basisschooldewindroos.nl of www.skozok.nl  

 
 

 

6 Resultaten van ons onderwijs 
 

6.1 Toetsing 

Tijdens de instructies worden er toetsen afgenomen vanuit de methode of op diverse 
momenten in het schooljaar vanuit Cito. Het kan zijn dat de leerkrachten het nodig 

vinden om aanvullende toetsen te gebruiken om er achter te komen wat een kind wel of 

niet beheerst. 

 
 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 toets kalender op school waarin staat in welke maand welke toets wordt 
afgenomen. We volgen hierbij de landelijke / SKOzoK richtlijnen. 

Uit de toets komt een didactische leeftijd. Deze score geeft de mate van ontwikkeling van 

het kind op dat leergebied aan. Kinderen waarbij er nauwelijks of geen groei is (de 

didactische leeftijd blijft gelijk of neemt af) krijgen een aangepast aanbod in het 

groepsplan voor dat leergebied. 
De kinderen van groep 8 nemen deel aan de verplichte eindtoets.  

Deze toets geeft niet alleen een indicatie per leerling, welk schooltype aan te raden is in 

het vervolgonderwijs, maar vergelijkt ook de verschillende scholen in Nederland. De 

inspectie gebruikt deze indicatie ook als onderdeel van hun oordeel over de kwaliteiten 
van een school.  

Daarnaast gaan we de kinderen in leerjaar 7 uitgebreid in beeld brengen met behulp van 

het talentenkompas.  

  

http://www.ziezon.nl/
http://www.basisschooldewindroos.nl/
http://www.skozok.nl/
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 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 de methode Wiswijz (groep 3) 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. 

  

 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 aangeboden moet worden.  

 
 Dossiervorming 

De zorg voor kinderen is een taak voor 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.  
 

6.2 Het voortgezet onderwijs (VO) 

Ons doel is leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van een keuze voor een 

school voor voortgezet onderwijs (vo). 
Het is erg belangrijk dat een kind op een school geplaatst wordt waar het ‘thuis’ hoort en 

waar het zich ‘thuis’ voelt.  

In groep 8 worden de kinderen en hun ouders voorbereid op het voortgezet onderwijs. 

Wij gaan hierbij als volgt te werk: 
o Eind groep 7 wordt een indicatie voor het voorlopig advies gegeven. Dit advies is 

gebaseerd op de  

(toets-)gegevens van de leerlingen de laatste jaren, het talentenkompas en de 

ervaringen die de leerkrachten tot dan toe hebben. 
o Tijdens de eerste informatieavond aan het begin van het schooljaar is er een 

informatieronde over de overgang naar het vo. 

o Van november tot januari zijn er diverse ‘open dagen’ op de verschillende scholen voor 

vo, die ouders zelf kunnen bezoeken. 

o In februari vinden de definitieve adviesgesprekken met de ouders en kinderen plaats. 
Het blijft een advies. De ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun 

keuze. Door alle gesprekken willen we samen met de ouders komen tot een voor het 

kind zo goed mogelijke keuze.  

o In maart worden de kinderen door hun ouders aangemeld bij een school voor 
voortgezet onderwijs. 
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Sommige kinderen hebben binnen het VO ook extra ondersteuning nodig. De 

aanmeldtrajecten voor deze kinderen lopen iets anders dan de gewone trajecten 
(vroegaanmelding). Dit omdat de VO scholen goed willen inschatten wat het beste gaat 

passen bij het kind. Uiteraard wordt e.e.a. met ouders besproken. 

 

Als ouders het advies van school ontvangen hebben, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de 
aanmelding bij het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs neemt het 

advies en de verschillende toets uitslagen mee in de beslissing of een leerling wordt 

aangenomen of wordt afgewezen. Zij nemen de uiteindelijke beslissing.  

 

6.3 Resultaten van ons onderwijs 
De uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs is vmbo-basis, 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, De Groenschool en de 

Eindhovense School in Eindhoven.  

 

Resultaten uitstroom naar voortgezet onderwijs schooljaar  

 2014-

2015 

2015-

2016 

 2016-

2017 

VWO 18% 27% Gymnasium/Atheneum 10% 

HAVO-VWO 13% 23% HAVO-VWO 16% 

VMBO 60% 50% VMBO TG 26% 

 VMBO BK 47% 

Praktijkonderwijs 0% 0% Praktijkonderwijs 0% 

 

 

Resultaten CITO eindscore 

 Score Score na 

herberekening 

(correctie) 

Ondergrens 

inspectie 

Bovengrens 

inspectie 

2014-2015 531,5 533,7 531,3 535,3 

2015-2016 530 533,8 531.3 535.3 

Resultaten IEP eindtoets 

2016-2017 71 77 76,6 80,6 

Dit betekent dat de eindscores passend zijn t.a.v. de geldende inspectienormen. 

 

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

leerling.  

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

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

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben compacten we de leerstof en/of  laten we 

ze,  indien noodzakelijk, aansluiten bij een andere instructiegroep en verdiepen en verrijken 

we de leerstof. 
Het kan incidenteel voorkomen dat het voor een leerling beter is om te versnellen of te 

doubleren. Dit gaat altijd in goed overleg met de ouders. Het sociaal emotionele aspect van 

het kind staat hierin voorop!! 
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6.5 Tevredenheidspeilingen 

In 2017 zijn de laatste peilingen afgenomen bij leerkrachten, leerlingen en ouders. De 

info kunt u terug vinden op onze website. Klik hier 
 

6.6 Evaluatie van het onderwijs 

In schooljaar 2016-2017  hebben we de volgende ontwikkelingen doorgemaakt: 

 
 De groepsplannen zijn nog verder aangescherpt. In alle groepen zijn de datagegevens 

(eerdere scores) op groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Tijdens de 

groepsbesprekingen met de kwaliteitsondersteuner is gekeken naar wat dit betekende 

voor het onderwijsaanbod en de weekplanning. 
 Stabiliseren en verhogen van de opbrengsten op individueel-, groeps- en 

schoolniveau heeft het hele jaar prioriteit gehad.  

 Instructiedoelen worden nadrukkelijk gekoppeld aan thema en werkplek doelen 

 Iedere periode wordt er een sociaal-emotioneel groepsplan geschreven door zowel 
onder- als bovenbouw met gezamenlijke speerpunten. 

 Talentkompas is dit jaar afgenomen in groep 7. Tevens is talentkompas nogmaals in 

groep 8 afgenomen om te onderzoeken of dit verschil opleverde ten opzichte van 

vorig jaar. We hebben de adviezen nu ook goed kunnen vergelijken met de 

daadwerkelijke adviezen. Die kwamen geheel overheen. 
 Het rapport is in maart in de nieuwe vorm geïmplementeerd.  

 Lijn 3 is dit jaar gevolgd zoals de methode adviseert. 

 Nieuwe schrijfmethode “Klinkers” is ingevoerd. 

 Mindset is opgenomen in het sociaal-emotionele groepsplan. Ouders worden zoveel 
mogelijk betrokken via Windwijzer en Facebook. 

 Verder professionalisering van de leerkrachten: 

o De onderbouwleerkrachten hebben een training gevolgd om een beredeneerd 

aanbod voor kleuters te vormen en doelgericht in te zetten. 
o Snappet is in groep 4 t/m 8 ingevoerd.  

 De nieuwsbrief wordt via de nieuwe omgeving verstuurd. Inmiddels is het ook 

mogelijk om de nieuwsbrief in PDF file te versturen. Er wordt nagedacht of dat een 

goede optie is.  

 Dit jaar is besloten om in het schooljaar 2018-2019 een continurooster met vijf 
gelijke lesdagen te gaan invoeren. 

 

 

6.7 Plan van ontwikkeling voor schooljaar 
U vindt hieronder een aantal speerpunten voor het schooljaar 2017-2018.  

 

 De leerkrachten worden eigenaar van het proces; visie verbinden aan didactisch en 

pedagogisch aanbod. In de praktijk betekent dit dat de leerkrachten vanuit de visie 
gaan bekijken hoe de instructies, werkplekken, groepsplannen en mentorgroepen 

verbeterd kunnen worden. 

 Gepersonaliseerd leren om de opbrengsten op individueel-, groeps- en schoolniveau 

te verhogen. Rekenen nemen we hierbij als basis. Snappet verder implementeren.  
 Eigenaarschap van leren terugbrengen bij kinderen door inzetten van leerstrategieën 

“Leren leren” gekoppeld aan de visie en Mindset. Dit wordt geborgd in het sociaal-

emotionele groepsplan. 

 Rapport evalueren en verder ontwikkelen.  

 Verkennen mogelijkheden digitaal portfolio. 

 Planning leesmethode Lijn 3 aanpassen ten bate van de opbrengsten. 
 Verdere professionalisering van de leerkrachten 

o Beredeneerd aanbod in de onderbouw en bovenbouw 

o Input vanuit geprofessionaliseerd onderwijs. 

 Werkgroepen continurooster gaan aan de slag met het dagritme en protocollen wat 

betreft de lunch/ pauze. Hele team en schoolraad is hierbij betrokken.  
  

https://www.basisschooldewindroos.nl/-uploads/files/insite/2017-oto-wr.pdf


 

Schoolgids 2017-2018                                      Bs de Windroos                                                          27                                       
 

7 Activiteiten en vieringen 
 

7.1 Vieringen 

Meerdere keren per jaar vieren we diverse activiteiten met de kinderen, dit varieert van 
Sinterklaas, tot Kerst, meester- en juffendag, de Windroosdag enzovoort. Deze 

activiteiten worden door een groepje van ouders (Ouderraad) en leerkrachten 

voorbereid. 

Bij bepaalde thema’s kunnen we ook een viering gebruiken om kinderen te betrekken bij 
het onderwerp. 

 

7.2 Windroosdag (schoolreis) en schoolkamp 

Elk jaar hebben we een Windroosdag, dit is het schoolreisje voor de Windroos.  

Met behulp van een soort “spaarsysteem” worden in de onderbouw wat kleinere 
activiteiten georganiseerd, zodat wanneer de kinderen in de bovenbouw komen er 

grotere activiteiten voor hen georganiseerd kunnen worden. Eens in de vier jaar wordt er 

Windroosdag georganiseerd voor de hele school. 

De activiteiten worden met het team en de ouderraad vorm gegeven.  
De ouderraad 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. 
 

7.3 Excursies 

Bij sommige thema’s horen excursies. Meer informatie hierover staat in de bijlage ‘Waar 

zijn de kinderen mee bezig’. 
 

7.4 Overige activiteiten 

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.  
Sociaal emotioneel / anti-pesten 

We werken het hele jaar aan een veilig pedagogisch klimaat waarin we respectvol met 

elkaar en elkaars spullen omgaan. In het pestprotocol staat vastgelegd dat we één keer 

per twee jaar een antipestweek houden, waarin de hele week extra aandacht besteed 
wordt aan pesten en de gevolgen van pesten. 

 

8 De school en ouders 
 

8.1 Ouders en onderwijs 

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. 

Als school hebben we ouders nodig om actief een bijdrage te leveren in diverse 

geledingen. 
 

8.2 De medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de wet voorgeschreven overlegorgaan 

tussen het schoolbestuur, de ouders en de teamleden. 
Centraal bij het beleid maken van de gang van zaken op school staat de MR. 

De MR is een krachtig orgaan, ’t heeft wettelijk gewaarborgde rechten en bevoegdheden, 

wat betekent dat een directie over bepaalde zaken geen besluit kan nemen, tenzij 

daarover advies is gevraagd of instemming is verkregen van de MR. De leden van de MR 
hebben een zittingsduur van 3 jaar. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden waarvan 

één slapend lid (wordt ingeschakeld als dat nodig is).  

Binnen onze school hebben we 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.  
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De leden hebben een zittingsduur van 2 jaar. 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. 

 

De SR vergadert volgens een vaste jaaragenda: 
1. Onderwijsvisie 

2. Schoolontwikkeling 

3. Veiligheid 

4. Overblijven 
5. Formatie 

6. Vakantierooster/ evenementenlijst 

7. Verkiezingen MR/SR leden 

8. Begroting 
9. Jaarplanning vergaderdata 

De school is een onderdeel van een groot bestuur, voor die zaken die onder de 

verantwoordelijkheid van het grote bestuur vallen is er een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) 

 
De Medezeggenschapsraad /Schoolraad: 

Namens het team: 
Karien Verhagen (secretaris) 

Linda Jansen (secretaris) 

Namens de ouders: 
Paul Vermeulen (voorzitter)  

Sabine van Overveld (vertrouwenspersoon) 

Paul van Daal 

Als ouderlid in schoolraad: 

Marja Jaspers 

Ralph Egas 
Mariëlle Huiskes 

De medezeggenschapsraad/Schoolraad kunt u bereiken via school of via mail: 
mrdewindroos@skozok.nl   

 

 

8.3 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, schoolleiding en leerkrachten.  

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 ouderraad, 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 ouderraad 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. 
 

  

mailto:mrdewindroos@skozok.nl


 

Schoolgids 2017-2018                                      Bs de Windroos                                                          29                                       
 

 

De vrijwillige ouderbijdrage 

De ouders betalen voor hun lidmaatschap een bijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.  
Voor schooljaar 2016-2017 is de ouderbijdrage, tijdens de jaarvergadering, vastgesteld 

op €30,- per kind. De nieuwe bedragen worden in de jaarvergadering vastgesteld en met 

u gedeeld in de windwijzer. 

Van deze bijdrage worden de activiteiten voor de kinderen bekostigd.  
De ouderbijdrage betaalt u d.m.v. een automatische machtiging. De incasso van de 

ouderbijdrage zal jaarlijks rond 1 oktober plaatsvinden. Van tevoren wordt dit 

aangekondigd via de Windwijzer. Heeft u nog geen machtiging afgegeven? Voor een 

incassomachtigingsformulier kunt u terecht bij de penningmeester van de ouderraad 
(Teun van Genugten), 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. In 

dat geval betaalt u € 1,- administratiekosten.  
 

De schoolverlaters gaan ieder jaar op schoolverlatersdagen, de bijdrage voor deze 

schoolverlatersdagen is voor het schooljaar 2015/2016 vastgesteld op €52.50, -. 

 

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). 

Als u meer wilt weten over de ouderraad kunt u contact opnemen met de secretaris. Zij 

kan u precies vertellen hoe de ouderraad functioneert. Op verzoek kunt u een kopie 
krijgen van het huishoudelijk reglement van de ouderraad. 

Ook het dagelijks bestuur is altijd bereid uw vragen te beantwoorden. Neemt u gerust 

contact op met een van de ouders uit de Ouderraad: ordewindroos@skozok.nl   

 

Het bestuur: 

Daniëlle van Rens  (voorzitter) 
Teun van Genugten (penningmeester) 

Commissieleden:  

Chantal Balmer 
Jeffrey Cornelissen 

Shelly Schreuter 

Tamara van Genugten 

Natascha Schutte 

Wendy van Daal 

Het team wordt vertegenwoordigd door Eugenie de Greef en Karin Staals. 

 
8.4 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 

- hulp bij verkeersprojecten 
- sportdag 

- buitenschoolse activiteiten 

- vervoer 

Naast deze activiteiten maakt de school ook gebruik van de hulp van ouders tijdens 

bepaalde activiteiten.  
Iedere groep heeft een eigen contactouder. Deze groepsouder ondersteunt de mentor. 

 

  

http://valkenswaard.leergeld.nl/
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Van alle helpende ouders verwachten wij dat ze: 
 Loyaal zijn t.o.v. de doelstellingen, missie en identiteit 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 
(onder andere niet roken) 

 Eigen kinderen op dezelfde wijze helpen en behandelen als de kinderen van andere 

ouders 

 Een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in school 
 

9 Praktische informatie 
 

9.1 Privacy 

In school is veel informatie aanwezig over de kinderen en hun gezin.  

Met die informatie gaan wij uiterst zorgvuldig om. 
Aan derden wordt geen informatie over leerlingen verstrekt zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de ouders.  

Uitzondering hierop zijn die gevallen waarin de wet ons verplicht informatie te 

verschaffen. Deze informatie betreft uitsluitend naam, adres, woonplaats en/of het al dan 
niet als leerling ingeschreven staan.  

Alle overige informatie blijft bestemd voor intern gebruik. 

Uiteraard hebben ouders altijd het recht om te informeren welke gegevens wij hebben 

geregistreerd. De ouders kunnen desgewenst het dossier van hun eigen kinderen inzien.  
Binnen ons bestuur is een en ander vastgelegd in het privacyreglement met betrekking 

tot verwerking van leerlinggegevens en personeelsgegevens. Dit reglement is te vinden 

op de website van SKOzoK onder het tabblad “Ouders en op onze website 

 

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind op de 
website /facebookpagina van de school en/of bezwaar hebben dat hun kind gefilmd wordt 

voor onderwijskundige doelen, dan kunnen zij dit aan het begin van het schooljaar 

kenbaar maken aan de leerkracht van de mentorgroep. 

 
Het is niet toegestaan om als (hulp)ouders foto's te plaatsen op social media van 

kinderen binnen de schoolse activiteiten. U bent uiteraard vrij om foto's van uw eigen 

kind te maken en te plaatsen op social media, maar daar mogen andere kinderen niet 

herkenbaar op te zien zijn. 
(Eventuele leuke foto's kunt u altijd doorgeven aan de mentoren, dan kunnen zij bekijken 

welke foto's wel of niet gedeeld kunnen worden) 

 

9.2 Groepsbezetting  

Op de Windroos wordt er gewerkt in twee ‘bouwen’; de onderbouw en de bovenbouw. In 
de onderbouw zitten leerlingen van 4 tot en met 8 jaar door elkaar in de mentorgroep, in 

de bovenbouw leerlingen van 8 tot en met 13 jaar. De groepen zijn heterogeen, de  

leerlingen leren nu optimaal met elkaar en van elkaar, waarbij de individuele ontwikkeling  

van een kind het uitgangspunt vormt.  Elk kind ontwikkelt zich op eigen niveau. 
 

 

9.3 Schooltijden en vakantieregeling 

Maandag  8.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur 
Dinsdag  8.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur 

Woensdag  8.30-12.30 uur 

Donderdag  8.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur 

Vrijdag   8.30-12.30 uur  
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Zoals bekend zal in het schooljaar 2018-2019 de schooltijden veranderen.  

9.4 Pauze eten en drinken 
In de ochtendpauze mogen kinderen iets eten of drinken dat ze van thuis hebben 

meegenomen. Ieder kind kan dan meebrengen wat zijn of haar ouders gezond en 

verstandig vinden.  

In de onder- en bovenbouw eten de kinderen het “tussendoortje” op voor de pauze in de 

klas. De kleuters leggen hun fruit in de juiste bak van de mentorgroep en groep 3 en 
groep 4 hebben een eigen ‘fruitbak’. Bekers en trommels die meegegeven worden 

moeten van een duidelijke naam zijn voorzien. 

 

9.5 Ziek zijn 
Wanneer uw kind ziek is vinden wij het vanzelfsprekend als u ons dat laat 

weten.  

Als uw kind langer dan een week ziek is, neem dan nog eens contact met 

ons op. Deze telefoontjes ontvangen wij graag voor of na schooltijd.  
Wanneer we geen bericht van ziek zijn hebben ontvangen, bellen we op om 

te informeren wat er aan de hand is. Dit doen we uit voorzorg om bv. 

spijbelen op tijd te ontdekken. 

Indien uw kind naar de dokter of tandarts moet, kunt u dit met een briefje bij de mentor 
kenbaar maken. 

 

 

9.6 Gymnastiek 

Tijdens de gymlessen verwachten we dat de kinderen gymkleding 
dragen. Vanwege veiligheid en hygiëne zijn gymschoenen verplicht.  

Er wordt verwacht dat kleding en schoenen zijn voorzien van een 

herkenningsteken en de hele week op school aanwezig zijn. Na de 

gymlessen kunnen de kinderen uiteraard de spullen mee naar huis 
nemen om uit te wassen.  

Voor de onderbouw geldt dat de gymschoenen op school blijven.  

 

9.7  Verjaardag 
In de onderbouw vieren kinderen hun verjaardag in de mentorgroep. Vooral bij de 

kleuters wordt dit uitgebreid gevierd, met liedjes en dansjes. Ouders van een kleuter 

(leerjaar 1-2) mogen hierbij aanwezig zijn, het is natuurlijk niet verplicht.  

In de bovenbouw mogen jarige kinderen uiteraard ook trakteren. Een kind mag zijn/haar 

verjaardag in de mentorgroep  of instructiegroep vieren.  
Voor onder- en bovenbouw geldt; sluit het als ouder even kort met de mentor. 

Wij zien liever geen snoep als traktatie, waarbij kauwgom en lolly niet toegestaan zijn.   

Mocht er toch voor snoep worden gekozen, dan vragen wij om er rekening mee te houden 

dat er regelmatig kinderen in de groep zijn die geen kunstmatige kleur- en/of zoetstoffen 
mogen hebben, of te maken hebben met andere allergieën.  

Houd de traktatie klein! 

Herfstvakantie 16 t/m 21 oktober 2017 

Kerstvakantie    25 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Carnavalsvakantie 12 t/m 18 februari 2018 

2e Paasdag 2 april 2018 

Meivakantie      27 april t/m 13 mei 2018 

Hemelvaart In meivakantie 

2e Pinksterdag   21 mei 2018 

Zomervakantie  9 juli t/m 17 augustus 2018 

Studiedagen 6 december 2017 

26 april 2018 

5 juni 2018 
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9.8 Veiligheid 

Naast het je veilig voelen in de groep en op school is het ook belangrijk dat kinderen, en 
leerkrachten, zich fysiek veilig kunnen voelen. Op school zijn een aantal collega’s 

opgeleid tot BHV-er. 

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

protocol. 
Dit ontruimingsplan wordt in het begin van het jaar met de kinderen gedeeld en 

minimaal 2x per jaar geoefend. 

Dit houdt in dat er opdracht tot ontruiming wordt gegeven. 

De kinderen verzamelen zich in hun groep bij de leerkracht op een afgesproken plek. 
De leerkrachten controleren of iedereen aanwezig is. Daarna verlaten de groepen het 

schoolterrein en gaan tot nader orde naar “Valkencourt”. 

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

Pas op het moment dat de leidinggevende (directeur of zijn/haar plaatsvervanger) 
akkoord is gegaan (na overleg met officier van dienst bij calamiteiten) mogen kinderen 

door ouders mee genomen worden. 

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

opdrachten van de officier van dienst/brandweercommandant. 

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

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

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

Het mag duidelijk zijn dat we ervan uitgaan, naar werken en hopen dat we hier nooit 
mee te maken krijgen.  

Naast fysieke veiligheid besteden we nadrukkelijk aandacht aan de overige veiligheid. Dit 

doen we conform het veiligheidsprotocol van skozok (zie www.skozok.nl of onze eigen 

wewbsite. 
 

Verkeer en veiligheid 

Op een klein gebied staan 3 scholen en dat betekent dus veel verkeersdrukte. Om alles 

zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben we besloten om de verkeersstroom te 

scheiden. Fietsers komen via de Hertog Hendrikstraat (hoofdingang) en kinderen die met 
de auto worden gebracht komen via de Haagstraat . 

In samenspraak met de drie scholen, zijn verkeersafspraken gemaakt. 

 

Voor wie met de fiets komt 
Omdat er weinig ruimte is voor het parkeren van fietsen mogen alleen de kinderen die 

wat verder van school wonen met de fiets komen. 

 Zij komen via de ingang aan de Hertog Hendrikstraat (niet via de Haagstraat). 

 Mijd zoveel mogelijk de Haagstraat en de ventweg Geenhovensedreef (kopse kant 
Zonnewijzer), want daar rijden auto’s, bussen en taxi’s af en aan. 

 Het pad tussen de school en het appartementencomplex is een voetpad, hier mag dus 

niet gefietst worden. 

 Omdat de ruimte beperkt is: goed aansluiten, zodat iedereen een plekje heeft. 
 Er mogen geen fietsen op het schoolplein komen. 

 Voor de school (Hertog Hendrikstraat) is een plein waar ouders hun fiets kunnen 

parkeren, zodat de uitgang van het schoolplein vrij blijft.  

 Zorg er ook voor dat de straat vrij blijft zodat m.n. kinderen en ouders van de andere 

scholen er ook gewoon door kunnen zonder dat er gevaarlijke situaties en valpartijen 
ontstaan. 

 

Voor wie per auto komt 

 Ingang via de Haagstraat. 
 In de Haagstraat geldt een stopverbod, parkeer de auto daarom in de parkeervakken 

of in de zijstraten. 

 Leer de kinderen dat ze zoveel mogelijk bij de oversteekplaats oversteken. 

Als laatste een tip: probeer met andere ouders per toerbeurt uw kinderen te 
brengen/halen. 

http://www.skozok.nl/
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Kijk samen met uw kind wat de veiligste route is, rijd desnoods een stukje om. Als we 

met zijn allen de gemaakte afspraken nakomen, is dat al een goede stap op weg naar 
een veilige schoolomgeving. 

Hebt u nog vragen of opmerkingen, loop gerust binnen of mail/bel ons. 

 

9.10 Speelplaats 
Mentoren van de bovenbouw surveilleren 10 minuten voordat de school begint, daarom 

verzoeken wij de ouders om hun kinderen niet eerder naar school te sturen.  

De kinderen kunnen 10 minuten voor tijd de school binnen. Vanuit de onderbouw wordt er 

niet gesurveilleerd. Ook bij regenweer kunnen de kinderen niet eerder dan tien minuten 
voor het begin van de lessen naar binnen. Tussen de middag wordt de speelplaats gebruikt 

door de overblijvers. Het is dan niet de bedoeling dat andere kinderen tussen 12.00 en 

13.00 uur op de speelplaats zijn. Honden al of niet aangelijnd worden op het plein en in 

het gebouw niet toegelaten. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan i.v.m. de 
veiligheid. 

Na schooltijd is de speelplaats verboden toegang voor onbevoegden! 

 

9.11  Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons worden tijdens de schooltijden bij de leerkracht ingeleverd en kunnen 
na schooltijd weer worden opgehaald.  Wij verbieden het gebruik van deze apparatuur 

gedurende de schooldag.  De kinderen zijn onder schooltijd (alleen in geval van nood!!) 

altijd telefonisch te bereiken via het schoolnummer 040-2013623.  

Voor alle duidelijkheid, voor alle spullen die kinderen van huis mee naar school nemen 
geldt dat de school hier niet verantwoordelijk voor is. De voorkeur heeft uiteraard dat de 

telefoons thuis blijven. 

9.12 Allergieën 

Op onze school wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkomende allergieën. 
Hierbij kunt u denken aan voedselallergieën maar ook aan astma of huidallergieën. 

De groepsleerkracht is in eerste instantie het aanspreekpunt voor ouders met een kind 

met een allergie. Voor groep overstijgende activiteiten zijn er twee aanspreekpunten 

voor ouders namelijk de leerkracht en de activiteitencommissie. 

 
9.13   Culturele vorming 

Uiteraard besteden we het hele jaar door tijdens verschillende lessen aandacht aan cultuur 

en culturele vorming. Dit in de vorm van projecten, thema’s en excursies. 

 
9.14 Burgerschapsvorming 

Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving, die tegelijkertijd ook steeds 

individualistischer is ingesteld. Juist daarom is het belangrijk de betrokkenheid van 

mensen op elkaar en de samenleving te bevorderen. Kinderen moeten leren met respect  
en vertrouwen deel te nemen aan de maatschappij, ervaringen op te doen en met de 

regels van democratie zich te ontwikkelen tot sociaal actieve burgers. We bieden hen de 

mogelijkheden om te kunnen deelnemen aan de samenleving, hen kennis te laten 

verwerven over de principes van democratie en hen te helpen te vormen tot wie ze zijn. 
Op allerlei momenten binnen onze schooltijd (acties, excursies, gasten, gesprekken, 

thema’s zoals geschiedenis, aardrijkskunde en sociaal-emotionele vorming, filosoferen) 

zullen we burgerschap centraal stellen. 

 

9.15  Instituut voor natuurbeschermingseducatie (IVN) 
Eén van de vele activiteiten die het IVN op het programma heeft staan is het 

scholenwerk. Ieder jaar organiseert het IVN een ‘doe’-tentoonstelling rond een bepaald 

thema voor de basisschoolkinderen.  

Ook onze school besteedt, samen met het IVN, aandacht aan dit onderwerp met een project 
rond dat thema. Meestal is dit project  in de herfst. 
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9.16 Sponsoring door bedrijven en anderen 

De Windroos heeft sinds 2012 een samenwerkingsovereenkomst met de plaatselijke 

boekhandel. Voor alle boeken die via onze website www.basisschooldewindroos.nl  worden 
besteld, krijgen wij als school een percentage. Van dit geld kunnen wij onze 

schoolbibliotheek regelmatig blijven voorzien van nieuwe boeken. 

Verder zijn er geen structurele sponsoren en contracten met personen of bedrijven die de 

school in geld of natura ondersteunen.  
Soms zijn er wel ouders en soms bedrijven die hun overtollige materialen aan school 

schenken of de school helpen tegen een kleine of geen vergoeding. Deze materialen zijn 

voor school meestal nog heel goed bruikbaar, vooral bij de creatieve vakken. Wanneer we 

overgaan tot sponsoring zal dit gebeuren conform de wettelijke richtlijnen. 
Bij sommige activiteiten worden bewust sponsoren gezocht om de activiteiten betaald te 

krijgen. 

 

  

http://www.basisschooldewindroos.nl/
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10  Contacten 
 

10.1 Medewerkers 

Directie: 
clusterdirecteur: John Kardol  infohaagstraatplein@skozok.nl 

management-kandidaat: 

Janneke van Leeuwen   jvanleeuwen@skozok.nl 

 
Kwaliteitsondersteuner: 

Denise Peels     dpeels@skozok.nl 

 

Team 

Loes Aarts     laarts@skozok.nl  
Karien van den Boomen-Verhagen  kverhagen@skozok.nl  

Maria van Dael    mvdael@skozok.nl  

Eugenie de Greef-Vosters   edegreef@skozok.nl  

Linda Jansen     ljansen@skozok.nl  
Joyce van Mierlo    jvanmierlo@skozok.nl  

Marian van Son    mvanson@skozok.nl  

Mariska Peters    mpeters@skozok.nl  

Karin Staals     kstaals@skozok.nl  
Jenny Tielemans- Bierings   jtielemans-Bierings@skozok.nl  

Rosanne Verhoeven    rverhoeven@skozok.nl 

Anne-Karien Elich    aelich@skozok.nl  

Aline van de vorstenbosch   AvandeVorstenbosch@Skozok.nl 
 

10.2 Klachtenregeling 

Interne vertrouwenspersoon: 

Loes Aarts (leerkracht)   laarts@skozok.nl 

Sabine van Overveld (ouder)  sabinevanoverveld@online.nl  
 

SKOzoK Vertrouwenspersoon: 

Lieke Bemelmans     040-2531201 

Externe vertrouwenspersoon: 
Astrid Kraag     06-81879368 

      info@astridkraag.nl  

 

Onafhankelijke klachtencommissie: 
Secretariaat klachtencommissie 

Landelijke Klachtencommissie KBO, 

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.   

070-3568114 

 
 

10.3 Inspectie 

Inspectie van het onderwijs 

Postbus 51 
info@winsp.nl  

www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: 

0800 – 8051 (gratis) 
Meldpunt vertrouwensinspecteur: 

0900-1113111 

Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. 

 
 

 

mailto:infohaagstraatplein@skozok.nl
mailto:jvanleeuwen@skozok.nl
mailto:dpeels@skozok.nl
mailto:laarts@skozok.nl
mailto:kverhagen@skozok.nl
mailto:mvdael@skozok.nl
mailto:edegreef@skozok.nl
mailto:ljansen@skozok.nl
mailto:jvanmierlo@skozok.nl
mailto:mvanson@skozok.nl
mailto:mpeters@skozok.nl
mailto:kstaals@skozok.nl
mailto:jtielemans-Bierings@skozok.nl
file:///C:/Users/User/Downloads/rverhoeven@skozok.nl
mailto:aelich@skozok.nl
mailto:AvandeVorstenbosch@Skozok.nl
mailto:laarts@skozok.nl
mailto:sabinevanoverveld@online.nl
mailto:info@astridkraag.nl
mailto:info@winsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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10.4 Gemeente Valkenswaard (waaronder de leerplichtambtenaar) 

www.valkenswaard.nl  

 
10.5 Externe relaties 

We werken op velerlei terreinen samen met instanties. De lijst is bij lange na niet volledig. 

Indien gewenst kunt u adressen en telefoonnummers in school opvragen. 

 
10.6 Onderwijs: 

 Alle andere basisscholen van Valkenswaard  

 Voortgezet onderwijs 

 Haagstraatplein  
 Speciaal (basis)onderwijs,  

 Peuterspeelzalen (www.peuterdorp.nl) 

 

10.7 Onderwijs ondersteunend:  
 Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (A.P.S.) 

 Katholiek Pedagogisch Centrum (K.P.C.) 

 Centraal Instituut Toets Ontwikkeling (C.I.T.O.) 

 De Kunstbalie 

 FONTYS  Pabo Eindhoven  
 Pabo De Kempel Helmond 

 Sumacollege 

 Samenwerkingsverband  passend onderwijs 3009 

 
10.8  Overig 

 Kinderopvang: Horizon Kinderstad 

www.sbkinderopvang.nl of op www.horizonkinderopvang.nl 

 School maatschappelijk werk Lumensgroep 
o Daniëlle Schmitz 

 GGD 

GGD Brabant-Zuidoost 

Postbus 8684 

5605 KR  Eindhoven 
Telefoonnr: 0880031 422/414 

e-mail: jgz-secretariaat@ggdbzo.nl  

website: www.ggdbzo.nl  

 Centrum voor Jeugd en gezin Valkenswaard  
   Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (R.I.A.G.G.) 

 

 

 
 

  

http://www.valkenswaard.nl/
http://www.peuterdorp.nl/
http://swv.passendonderwijs.nl/PO3009/
http://www.sbkinderopvang.nl/
http://www.horizonkinderopvang.nl/
mailto:jgz-secretariaat@ggdbzo.nl
http://www.ggdbzo.nl/
http://a2.opvoedenin.nl/showsite.asp?map_id=77218&title=Valkenswaard
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             11. Bijlagen 

 

11.1 Bijlage 1  Tussenschoolse opvang (overblijven) 
Tussen de middag eten en spelen bij de eeTClub! 

Basisschool de Windroos heeft op maandag, dinsdag en donderdag middagpauze van 

12.00 uur tot 13.15 uur. 

Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar ook op school blijven. We bieden alle kinderen 
de mogelijkheid om zich op te geven voor de eeTClub! Daar kunnen de kinderen hun 

lunch nuttigen en daarna lekker spelen zodat ze het middagprogramma op school weer 

fris kunnen beginnen.  

  
De opvang regelen we met beroepskrachten. In overzichtelijke groepen zorgen we ervoor 

dat de kinderen de tijd en rust krijgen om te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat 

kinderen zelf hun boterham en fruit meenemen; wij willen u vragen uw kind(eren) een 

gezonde lunch mee te geven. Wij zorgen iedere dag voor melk, sap en water/thee en 
bouillon. 

  

Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen. De kinderen mogen zoveel mogelijk zelf 

kiezen wat en waar ze willen spelen. We zorgen zowel binnen als buiten voor toezicht en 

bieden de kinderen soms activiteiten aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We 
vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en thuis voelen bij de eeTCub! Het is 

immers de pauze van de kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om alles goed te 

laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 

kinderen.  
  

Kosten 

Wilt u op 1 of meerdere vaste dagen gebruik maken van de eeTClub! of wilt u dat uw 

kind zo af en toe gebruik kan maken van de eeTClub! dan kunt u een aanmeldformulier 
+ machtiging automatische incasso invullen en opsturen naar eeTClub Haagstraatplein, 

Haagstraat 132, 5552 HP Valkenswaard o.v.v. aanmelding eeTClub. De kosten bedragen 

€ 3.72 (2016-2017) per keer dat uw kind komt naar de eeTClub! 

 Als u op extra dagen gebruik wilt maken van de eeTClub! of als u uw kind wilt afmelden 

voor een dag, dan kunt u daarvoor een strookje inleveren. Deze vindt u bij binnenkomst 
in de hal van de onderbouw, op het barretje van de keuken. Ook kunt u het per mail; 

eetclubhaagstraatplein@horizonkinderopvang.nl of telefonisch doorgeven bij de 

coördinator; Joyce Raijmakers 06-51227108 

We zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet, minimaal 1 maand voordat 
uw kind(eren) hiervan gebruik gaan maken. Dan kunnen we uw kind(eren) tijdig 

inplannen. Bij de eeTClub registreren we ook altijd de aanwezigheid van de kinderen, 

zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Aan aanmelding zijn geen kosten 

verbonden, u betaalt uiteindelijk alleen de dagen die u bij ons afneemt. Ook wanneer u in 
de regel geen opvang bij de eeTClub wenst, is het dus handig om uw kind(eren) aan te 

melden; uw kinderen kunnen dan, wanneer het toch een keer nodig is, altijd bij ons 

terecht (u hoeft dan alleen het strookje in te vullen, zoals hierboven beschreven). 

Betalingen 
Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk op de eeTClub! U ontvangt per maand 

achteraf een factuur. Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan dient u 

zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling.  

Vragen? 

Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust 
contact op met de coördinator Joyce Raijmakers 06-51227108, 

eetclubhaagstraatplein@horizonkinderopvang.nl of  

met de manager van de eeTClub, Corrine van Schaijk; 

c.vanschaijk@horizonkinderopvang.nl  
Zij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.   

Groet en wie weet tot ziens,   

Team eeTClub! Haagstraatplein  

https://webmail.kinder-stad.nl/OWA/redir.aspx?C=dj3X7iziwUu5wkckkzDUIB9ZXitQ889IKH_hSsNlP103T5gW9x_OJ-Nr7rUJoEw1mGBLmgaMPUg.&URL=http%3a%2f%2fwww.kinder-stad.nl%2fupload%2feeTClub%2fAanmeldformulier-eeTClub!.pdf
https://webmail.kinder-stad.nl/OWA/redir.aspx?C=dj3X7iziwUu5wkckkzDUIB9ZXitQ889IKH_hSsNlP103T5gW9x_OJ-Nr7rUJoEw1mGBLmgaMPUg.&URL=http%3a%2f%2fwww.kinder-stad.nl%2fupload%2feeTClub%2fAanmeldformulier-eeTClub!.pdf
mailto:eetclubhaagstraatplein@horizonkinderopvang.nl
mailto:eetclubhaagstraatplein@horizonkinderopvang.nl
mailto:eetclubhaagstraatplein@horizonkinderopvang.nl
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11.2 Bijlage 2   Voor- en naschoolse opvang 

 
Horizon is een vertrouwde naam voor kinderopvang in Valkenswaard. Kinderen van 4 tot 

13 jaar kunnen bij ons terecht op de buitenschoolse opvang. 

Onze enthousiaste en deskundige medewerkers zien, helpen en stimuleren kinderen. Om 

vrienden te maken; om hun creatieve kant te ontdekken; om te vertrouwen op zichzelf; 
te ontdekken wat ze leuk vinden of juist niet. Onze dagen kennen bewust een vaste 

opbouw; groepen zoveel mogelijk vaste gezichten. Zo bieden we kinderen rust en 

vertrouwen. We creëren met zijn allen een klimaat waarin de kinderen zich prettig 

kunnen voelen; want alleen een kind dat ‘lekker in z’n vel zit’ kan op een evenwichtige 
manier groeien en ontwikkelen. 

 

Ook het contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Een goede samenwerking 

vormt de basis voor een optimale opvang van de kinderen.  
Horizon kinderopvang is een professionele opvangorganisatie. Uiteraard voldoen de 

ruimtes en inrichting aan de wettelijke eisen en zijn ze aangepast aan onze doelgroep. 

De kwaliteit van de locaties, de speelruimtes en het speelmateriaal hebben voortdurend 

de aandacht. Horizon locatie Haagstraatplein verzorgt   

voor- en naschoolse opvang.   
 

BSO Horizon Haagstraatplein 

Haagstraat 132 

5552 HP Valkenswaard 

 

De BSO treft u aan in de noordelijke vleugel van het gebouw (aan de Zonnewijzer kant) 

 
BSO is vrije tijd, dus kinderen moeten zich vooral lekker voelen, zich kunnen 

ontspannen, maar ook hun verhaal kunnen doen als ze daar behoefte aan hebben. Er 
hangt bij ons een veilige en huiselijke sfeer. Er zijn verschillende activiteitenhoeken, 

zoals een bouwhoek, poppenhoek, een gezellige huiskamer om te tekenen of een 

spelletjes te spelen en 2 aparte doe-en-maakruimtes (voor 7- en 7+). Kinderen kunnen 

in de speel- of gymzaal en buiten op het grote speelplein volop hun energie kwijt. 

Regelmatig bieden we de kinderen een leuke activiteit aan: iets bijzonders knutselen, 

samen met de leiding kokkerellen in de keuken, een sportworkshop. De kinderen mogen 

zelf kiezen of ze meedoen. Ook maken we regelmatig een uitstapje in de buurt, 

bijvoorbeeld naar de speeltuin in de wijk of heerlijk ravotten in het bos. 

We vinden het belangrijk om de kinderen de kans te bieden, mee te denken over ons 

activiteitenaanbod. Tijdens de eet- en drinkmomenten overleggen we hierover met de 

verschillende leeftijdsgroepen. We bespreken wat ze leuk vinden, wat ze eventueel 

missen op de BSO en wat ze graag zouden willen doen. Wij werken thematisch. Wat 

betekent dat we telkens in blokken van 2, of 3 weken activiteiten aanbieden binnen het 

gekozen thema, daarnaast hebben we tussen de thema’s telkens 1, of 2 ‘thema-vrije 

weken’. In de thema-vrije weken worden losse activiteiten aangeboden en is er nog meer 

ruimte om activiteiten in te plannen, die door de kinderen worden aangedragen. We 

proberen de kinderen een uitdagend aanbod te bieden van activiteiten op het gebied van 

cultuur, natuur en sport, naast het vrije spel. Op het prikbord in de hal vindt u per thema 

een poster waarop u kunt zien welke activiteiten we aanbieden.  
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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 mogelijk vanaf 07.30 uur. Kinderen worden tijdig naar de eigen 

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 uitsluitend gebruik maken van de opvang 

tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar) of voor opvang zonder schoolvakanties 

(40 weken per jaar). 

 

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 Corrine van Schaijk telefoon 06 83 201 902  

  

Kijk ook op: www.horizonkinderopvang.nl of bezoek onze FB pagina. 

 
11.3 Bijlage 3 Centrum voor jeugd en gezin 

 

 
 

 

 

 
 

 

Vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) 

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt hulp aan ouders/opvoeders, kinderen en 

jongeren tot 23 jaar die vragen hebben over opvoeden en opgroeien. 

Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties die bij het opvoeden en 

opgroeien van kinderen betrokken zijn. Dit betekent dat er veel kennis binnen het CJG 
beschikbaar is. Iedereen met vragen over opvoeden kan bij het CJG terecht. De hulp van 

het CJG-Valkenswaard is gratis. Zie ook www.cjgvalkenswaard.nl  

 

Waarvoor kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kleine en grote vragen over de 
opvoeding. Zoals een kind dat niet wil slapen, luisteren of eten, ruzie met broertjes en 

zusjes, omgaan met een scheiding, huiswerk, (zak)geld, lastige pubers of ouders die in 

de knel zitten met de combinatie werk en opvoeding. Maar ook gezinnen met grotere (of 

meerdere) problemen, waar zij zelf niet meer uitkomen, kunnen zich melden bij het CJG 
voor advies en praktische hulp.  

Een aantal voorbeelden: 

 Mijn dochter van 7 jaar durft niets te ondernemen zonder dat ik er bij ben. Hoe 

kan ik dat afbouwen? 
 Mijn zoontje van 4 jaar kan alleen slapen als ik bij hem kom liggen. Wat kan ik 

doen om dit op te lossen? 

 Mijn dochter wil de hele dag mijn aandacht en anders wordt ze boos. Wat kan ik 

doen om dit op te lossen? 

 Ik heb voortdurend ruzie met mijn zoon van 14. Over huiswerk, zakgeld, kortom 
over van alles. Hoe maak ik dat het thuis weer voor iedereen gezellig wordt? 

 

 

 
 

 

http://www.horizonkinderopvang.nl/
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
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Wil je meer informatie over de werkwijze, locatie en openingstijden van het 

CJG? 
 Actuele informatie: www.cjgvalkenswaard.nl  

 Vragen per e-mail: cjg@valkenswaard.nl  

 Telefonische vragen: 040- 2083666 (op werkdagen van 10.00-16.00 uur). 

 Als je graag persoonlijk contact wilt met iemand van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin bel ons dan om een afspraak te maken. In overleg bepalen we een datum 

en locatie. 

 

 
11.4 Bijlage 4 SMW (Schoolmaatschappelijk werk) 

 

Danielle Schmitz is de schoolmaatschappelijk werker voor een aantal basisscholen in 

Valkenswaard waaronder de Windroos en de Dorenhagen. Zij is werkzaam bij Lumens in 
de buurt (voorheen Dommelregio).  

Zij is beschikbaar voor onze school en dus ook voor u.  

De gemeente Valkenswaard stelt geld beschikbaar om Schoolmaatschappelijk Werk 

(SMW) in te zetten. De hulp van Schoolmaatschappelijk Werk is dus gratis. 

Het doel van SMW is om een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van het 
kind door, wanneer dit nodig is, al in een vroeg stadium hulp te bieden bij 

probleemsituaties.  

Het SMW is er ter ondersteuning van zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. Het SMW 

heeft onder andere de volgende taken: 
-       Signaleren van problemen.  

-       Gesprekken voeren met leerlingen.  

-       Bemiddelen tussen ouders en school. 

-       Advies en informatie geven over leer- en opvoedingsvragen.  
-       Doorverwijzen, indien nodig, naar bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining, 

video interactie begeleiding of andere zorginstanties.  

  

De directe hulp is kortdurend en beperkt zich tot problemen van de leerling die van 

invloed zijn op de schoolsituatie, zoals gedragsveranderingen, pesten, faalangst of 
spanningen thuis.  

  

Op de school zijn folders verkrijgbaar over Lumens in de buurt en het 

schoolmaatschappelijk werk. 
Wanneer u meer informatie wilt over het Schoolmaatschappelijk Werk of u hebt een 

vraag dan kunt u terecht bij de kwaliteitsondersteuner / afdelingsleider. Ook kunt u 

direct contact opnemen met Danielle. 

De gegevens: 
Lumens in de buurt   Jeugd- en gezinswerker 

Daniëlle Schmitz 

040 7875877 

06 51800886 
d.schmitz@lumensindebuurt.nl 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.cjgvalkenswaard.nl/
mailto:cjg@valkenswaard.nl
mailto:d.schmitz@lumensindebuurt.nl
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11.5 Bijlage 5 : GGD 
 

Gelukkig gezonde kinderen 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 

 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of 

verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in 

een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool 

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

 

Jeugdgezondheid 

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

Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een 
medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de 

zorgstructuur van de school. 

 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
 

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

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

de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, 
gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft 

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

 

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

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

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

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

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

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

verwijzen ze door.  

 
Extra informatie 

Betrouwbare en actuele 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. 

 

  

http://www.informatiediehelpt.nl/
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Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of 
gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid 

- Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 

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

vermeld hierbij altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 
-  Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 17.00 uur. 

 

De GGD doet meer: 
- De GGd helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, 

pesten en seksualiteit. 

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

advies. 
- Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en 

kinderen. 

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

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

kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten 
ontwikkelen. 

- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. 

 

 

11.6 Bijlage 6  Van onderwijsvisie naar praktijk 
 

Deze bijlage bestaat uit: 

A. Hoe ziet een dag eruit? 

B. Waar zijn de kinderen mee bezig 
C. Werken in de werkplekken 

D. De organisatie, regels en afspraken in de praktijk 

 

A. Hoe ziet een dag er uit? 
 

Onderbouw  

8.20  uur   De deur gaat open en de kinderen gaan naar binnen 

8.30  uur    Mentortijd en plannen 

8.50 uur    Instructie taal/ rekenen 
9.30    uur           Werken aan de weektaak / spel kleuters  

10.15  uur   Pauze 

10.30 uur   Instructie taal/ rekenen   

11.15  uur  Werken in diverse werkplekken 
12.00 uur   Middagpauze  

Op woensdag en vrijdagmorgen: 

12.00  uur  Mentortijd 

12.30  uur  Naar huis. 
 

13.05  uur      Deur gaat open en de kinderen gaan naar binnen. 

13.15 uur   Mentortijd   

13.20 uur   Werken in diverse werkplekken/ instructie 
14.15  uur      Werken in diverse werkplekken/ workshop   

15.15 uur   Naar huis 

 

  

http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:mijnkinderendeggd@ggdbzo.nl


 

Schoolgids 2017-2018                                      Bs de Windroos                                                          43                                       
 

 

Bovenbouw 

8.20 uur Er is surveillance aanwezig bij het aankomen van de kinderen op school. 
 Kinderen mogen naar binnen om te gaan plannen. 

Er is gelegenheid om te plannen met kinderen uit andere mentorgroepen. 

8.30  uur Start lestijd; kinderen moeten aanwezig zijn 

8.35 uur Plannen + mentortijd 
8.50  uur Instructie rekenen 

9.30  uur Werken aan de weektaak 

10.15 uur Pauze 

10.30    uur Instructie taal 
11.15  uur Werken in diverse werkplekken 

12.00  uur  Middagpauze 

Op woensdag en vrijdagmorgen: 

12.00      uur  Mentortijd. 
12.30      uur  Naar huis. 

 

13.05  uur Er is surveillance aanwezig bij het aankomen van de kinderen op school.  

   Kinderen mogen naar binnen 

13.15  uur Werken in diverse werkplekken 
13.45  uur Werken in diverse werkplekken 

14.15  uur Werken in diverse werkplekken 

14.45  uur Mentortijd 

15.15  uur Naar huis  
 

 

 

B. Waar zijn de kinderen mee bezig? 
 

Mentortijd 

In de mentortijd bespreekt de mentor met de kinderen de planning; wat is er 

allemaal te doen vandaag, wat heb je gepland? enz. Bij een eenzijdige keuze kan 

de mentor hierover in gesprek gaan met de kinderen. 
Daarnaast is er ruimte voor kringactiviteiten, zoals: 

- actualiteiten 

- voorlezen 

- sociaal-emotionele activiteiten (stop-denk-doe en zonnetje van de week) 

- evaluatie 

- vertellen 

Daarnaast wordt de mentortijd gebruikt voor praktische zaken zoals het controleren van 

de aanwezigheid van de kinderen en het doorgeven van informatie. 

 

Plannen  

Onderbouw 
Elke ochtend plannen de kinderen één keer voor de werkplek. 

Kinderen geven aan welke werkplek ze gaan bezoeken door middel van een planbord. In de 

werkplek werken de kinderen aan verwerkingsopdrachten, weektaken, aangeboden taken of 

maken ze zelf een keuze. 
Tijdens de mentortijd bespreekt de mentor met de kinderen de planning. 

Waar nodig helpt de mentor bij het plannen. Soms worden 

kinderen in een bepaalde werkplek uitgenodigd of verwacht, 

zoals  voor de  taal- of rekenclub . 
 

Op het planbord in de klas zie je namen van de kinderen met 

daarachter gekleurde pinnetjes. De kleur geeft aan welke 

werkplek ze gekozen hebben: 
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Groen=  kringspelletjes/muziek/drama/dans/ toneel/ klimmen en klauteren 

Rood = rekenen (incl. voorbereidend speelleermateriaal voor kleuters) 
Geel =  doen en maken (incl. huishoek) 

Blauw=  taal / lezen (incl. voorbereidend speelleermateriaal voor kleuters, de leeshoek 

en het boekenhuisje) 

Oranje= ontdekken ( incl. bouw- en constructiemateriaal, wereldoriëntatie) 
 

Bovenbouw 

Kinderen plannen ’s ochtends wat ze die dag willen doen. Daarvoor gebruiken ze de 

digitale planning in Snappet. 
 

Er staat op welke werkplekken open zijn en welke workshops, verjaardagen, excursies of 

andere bijzonderheden er die dag zijn. Kinderen geven aan welke werkplekken ze gaan 

bezoeken. Tevens proberen ze zoveel mogelijk te plannen wat ze in de werkplek gaan 
doen.  

 

’s Ochtends voor de eerste mentortijd, van 8.25 uur tot 8.35 uur hebben de kinderen de 

mogelijkheid om samen te plannen met kinderen uit andere mentorgroepen. 

Tijdens de mentortijd bespreekt de leerkracht eventuele onduidelijkheden op de 
planning.  

Kinderen nemen hun planformulier mee naar elke werkplek. De leerkrachten 

vragen regelmatig naar dit formulier en kijken of de kinderen zich aan de 

planning houden. 
Kinderen mogen hun planning alleen wijzigen met een geldige reden en na 

overleg met een leerkracht. 

De mentor evalueert de planning met de kinderen in de mentortijd. 

Kinderen die moeite hebben met het plannen krijgen hierbij hulp, 
bijvoorbeeld door het maken van een vast weekrooster, plannen in dagdelen, 

etc. 

 

 

Instructie en workshops 
In de onder- en bovenbouw vinden de instructies plaats in de ochtend. 

Van 8.50 uur tot 9.30 uur wordt er op diverse niveaus rekeninstructie gegeven. 

Van 10.30 uur tot 11.15 uur wordt er op diverse niveaus taalinstructie gegeven.  

De kinderen zijn ingedeeld in een bepaald niveau en volgen die instructie. De mentor 
bepaalt welk niveau van instructie het kind volgt.  

 

Alle kinderen verwerken de leerstof van de instructies in de werkplekken. Kinderen van 

de onderbouw en bovenbouw hebben beiden de mogelijkheid om instructies in een 
andere bouw te volgen, mocht dit nodig zijn. Dit kan gemakkelijk zijn als er bijvoorbeeld 

bovenbouw kinderen zijn die de stof van de onderbouw (of een gedeelte daarvan) nog 

een keer moeten herhalen. Of andersom, als er onderbouwkinderen zijn die de stof van 

de bovenbouw (of een gedeelte daarvan) al aan kunnen. Dit gaat altijd in overleg met de 
mentor, de onderbouw- of bovenbouwleerkrachten en de ouders. 

 

Naast de dagelijkse instructies kan er op elke werkplek instructie gegeven worden aan 

kinderen die dat nodig hebben. Zo kan een kind in de rekenwerkplaats extra instructie 

krijgen over stof die het kind nog niet begrepen heeft.  
 

Bovendien kunnen er in de werkplekken (verplichte) workshops gegeven worden. Dit kan 

gaan over een instructieonderwerp zoals de tafeltjes of het klokkijken. Het kunnen ook 

lessen zijn die passen binnen ons thema. 
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Verschillende “clubs”  

Soms heeft een kind een handelingsplan nodig om wat extra te oefenen met een bepaald 

vak.  
Sommige kinderen krijgen te maken met verschillende clubs;  

Taalclub- Leesclub – begrijpend leesclub – spellingclub en rekenclub. In deze clubs 

krijgen de kinderen extra begeleiding bij datgene wat ze moeilijk vinden. 

De clubs zijn verplicht. Per periode bekijken de leerkrachten welke clubs nodig zijn voor 
welke kinderen. 

 

Excursies 

Er worden excursies georganiseerd door school. De excursies kunnen als doel hebben het 
onder de aandacht brengen van een bepaald onderwerp of thema of het in de praktijk 

bekijken van het geleerde. 

Daarnaast kunnen kinderen in de bovenbouw zelf excursies organiseren bijvoorbeeld als 

onderdeel van een grote klus. Kinderen moeten de excursie zoveel mogelijk zelf 
voorbereiden; afspraak maken, vragen opstellen, kijkwijzer maken, etc. 

De kinderen maken eerst een plan en bespreken dit met de mentor. Als deze het plan 

goedkeurt, wordt de excursie op de intekenlijst geschreven. Als er meer dan 15 kinderen 

deelnemen aan de excursie wordt er een leerkracht vrij gepland om mee te gaan. Voor 

kleinere groepen vragen wij ouders om de kinderen te begeleiden. 
 

Grote klus/ Thema 

Alle kinderen werken binnen het schoolbrede thema. Er zijn 5 thema’s per schooljaar, 

lopend van vakantie tot vakantie. 
Een grote klus is een verzameling van activiteiten die binnen het thema passen. Deze 

activiteiten vinden plaats in alle werkplekken. Op de ramen zijn activiteiten met 

bijbehorende doelen zichtbaar voor de kinderen.  De grote klus wordt op verschillende 

niveaus aangeboden.  
We stimuleren de kinderen om de eindproducten aan elkaar te laten zien door middel van 

presentaties, tentoonstelling, etc. 

 

Plusklassen 

In de bovenbouw is er een plusklas rekenen en  een plusklas taal voor kinderen die extra 
uitdaging aankunnen. Hier krijgen de kinderen instructie van nieuwe en verdiepende stof 

of werken ze aan opdrachten waarbij ze eerder geleerde stof moeten toepassen. De 

plusklasopdrachten zijn gerelateerd aan het thema.  

 
Presentaties/ spreekbeurten 

Onderbouw 

De jongere kinderen zijn vaak heel spontaan en willen meestal graag over een onderwerp 

vertellen of iets laten zien. Hier krijgen ze volop de gelegenheid voor. Ook is er gelegenheid 
voor spreekbeurten en boekbesprekingen. 

Het is fijn voordat hij/ zij de spreekbeurt gaat presenteren, dat het kind ook thuis al een 

keer geoefend heeft. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Natuurlijk krijgt hij/zij ook hulp 

van de leerkracht. 
Bovenbouw 

Kinderen worden gestimuleerd om gemaakt werk te laten zien. Dit kan zijn d.m.v. een 

tentoonstelling, een presentatie, een verslag, enz. 

Kinderen moeten van te voren aangeven wanneer ze de presentatie willen houden. De 

leerkrachten zorgen dan dat er ruimte is en materiaal klaar staat, bijvoorbeeld het 
digitaal schoolbord. 

 

Weektaken 

Alle kinderen krijgen aan het begin van de week een persoonlijk weekoverzicht met 
daarin de te behalen  basisdoelen en opdrachten voor deze week. Deze plannen zij 

zelfstandig in, waar nodig met hulp van de leerkracht.  Op het rooster is dagelijks tijd 

gereserveerd om aan deze weektaken te werken. Er zijn basistaken en kampioentaken. 

Aan het einde van de week moeten alle basistaken af zijn. De doelen en taken van het 
weekoverzicht worden dan geëvalueerd met de mentor. 
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Winkeltijd  

Naast het werken aan de weektaken, kunnen de kinderen ook op andere manieren 
werken binnen de verschillende vakgebieden. De kinderen zijn bezig met bijvoorbeeld 

leerzame spellen, computerprogramma’s, werkstukken, werken aan de grote klus, enz. 

Alle activiteiten in de winkels zijn ook weer gerelateerd aan de leerdoelen. 

 
Workshops 

Elke week worden er workshops gegeven op de diverse werkplekken. Workshops kunnen 

worden gegeven door leerkrachten, kinderen, ouders, stagiaires of experts van buitenaf. 

Het doel van een workshop kan zijn het wekken van de interesse van de kinderen of voor 
het uitwerken van een bepaald onderwerp/thema, bijvoorbeeld van een grote klus, een 

thema uit ontdekken, taal of rekenen. 

Voorbeelden van mogelijke workshops zijn EHBO, hoe maak je een werkstuk, 

computercursus PowerPoint, solderen, leren leren, enz. 
 

C. Werken in de werkplekken 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de diverse werkplekken. 

 

Onderbouw 
In de werkplekken  werken de kinderen een afgesproken tijd  aan verplichte 

taken/weektaken, daarna is  keuzewerk op niveau mogelijk. Kleuters krijgen afgebakende 

taakjes of ontwikkelingsmateriaal aangeboden om aan te werken of zij kiezen voor een 

werkje of materiaal. 
 

Taalwerkplaats 

De werkplek is verdeeld in verschillende hoeken: 

-         luisterhoek  
-         leeshoek  

-         schrijfhoek, stempelkast, werkbladen/themaboekjes 

-         letterwinkeltje 

-         speel en leerspelletjes voor taal/leesontwikkeling  

 
Rekenwerkplaats 

In deze werkplek kunnen verschillende rekenactiviteiten gedaan worden: 

-         speelleermaterialen en ontwikkelingsmaterialen op niveau en op rekenonderdelen 

-         werkschriften en werkbladen/themaboekjes 
-         computerhoek 

-         reken bouwhoek 

-         er is een gevarieerd aanbod van rekenspellen 

Bewegen  
Dagelijks is er gelegenheid voor de kleuters voor spel en beweging. Daarnaast gaan de 

kleuters  om de week op dinsdagmiddag naar de grote gymzaal om te gymmen.   

Tevens is er een keer in de week een speciale ‘Kidsswingles’ waarbij de kinderen 

bewegen op muziek. 
Kleuters hebben alleen gymschoenen met naam nodig voor de gymles, deze blijven op 

school. 

De kinderen van groep 3 en 4 hebben diverse mogelijkheden om te gymmen. Het vaste 

gymmoment voor groep 3 is de maandag. 

  
Het is aan te raden om de kinderen op maandag gymspullen (kleren en schoenen) mee te 

geven en op vrijdag mee naar huis te nemen. 

Op deze manier hebben de kinderen altijd gymspullen op school. 
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Theater en muziek 

In de speelzaal vinden verschillende activiteiten plaats. 

Er is een gericht aanbod per dag b.v. liedjes zingen, dansen, toneel spelen.  
Ook is er aandacht voor klimmen, klauteren en kringspelletjes. 

 

Doen & Maken 

In dit lokaal kunnen de kinderen creatief bezig zijn met verschillende materialen en 
technieken. Er worden diverse technieken aangeboden passend binnen het thema. 

 

Ontdekken 

In deze werkplek kunnen kinderen bezig zijn met wereldoriëntatie. Er zijn diverse 
ontwikkelingsmaterialen aanwezig. Ook het constructiemateriaal behoort tot deze werkplek. 

 

Bovenbouw 

Bibliotheek 
De kinderen vinden hier leesboeken, informatieboeken, methodeboeken en computers. 

De bibliotheek is een rustige  werkplek.  

 

Taalwerkplaats 

De kinderen kunnen hier werken met de verschillende taalmaterialen om te oefenen met 
spelling, woordenschat, taalschat, vreemde talen, grammatica en schrijven. 

 

Rekenwerkplaats 

In deze werkplaats zijn verschillende materialen te vinden die horen bij rekenen: 
rekenspellen, werkbladen, rekenmethodes, computer, etc. 

 

Ontdekken 

Het ontdeklokaal is verdeeld in hoeken; aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, 
laboratorium voor allerlei proefjes, constructiehoek, computerhoek, spellenhoek, 

techniekhoek, etc. 

De vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden aangeboden d.m.v. 

vensters (onderwerpen). Deze vensters zijn zichtbaar in de werkplek ontdekken. 

 
Theater & muziek 

Deze werkplek biedt de kinderen de mogelijkheid bezig te zijn met 

toneelspelen, poppenkast, muziekinstrumenten, noten lezen, liedjes 

luisteren en zingen, dansen, drama, etc. 
Op de planning is te zien of de werkplaats open is voor muziek of voor 

theater. 

Als kinderen een toneelstuk of poppenkast willen doen, kunnen ze dit 

van te voren voorbereiden in bijvoorbeeld de taalwerkplaats. 
 

 

Doen & Maken 

Er zijn verschillende hoeken in het lokaal o.a. tekenen, schilderen, 
werken met hout en klei (knutselen grof), werken met textiel, 

werken met papier(knutselen fijn). Er kunnen ook workshops 

gegeven worden door de leerkracht.  Daarnaast wordt er aandacht 

besteed aan verschillende kunstenaars. 
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Bewegen 

Kinderen kunnen bijna elke dag kiezen om deel te nemen aan een gymles. Er komen 
diverse spelen, toestellen en technieken aan bod. 

Tevens is er een keer in de week een speciale ‘Kidsswingles’ waarbij de kinderen 

bewegen op muziek.  

Tijdens alle gymlessen wordt er rekening gehouden met verschillen in niveau en leeftijd. 
Ook zijn er speciale jongere kind en oudere kind gymlessen. 

Het is aan te raden om de kinderen op maandag gymspullen (kleren en schoenen) mee te 

geven en op vrijdag mee naar huis te nemen. 

Op deze manier hebben de kinderen altijd gymspullen op school. 
Gymmomenten: 

Maandagmorgen jongere kind  

Dinsdagmorgen oudere kind  

Woensdagmorgen alle kinderen 
Donderdagmorgen kidsswing  

Vrijdagmorgen alle kinderen 

 

Keuken & restaurant  

De kinderen hebben de gelegenheid om op school te koken als onderdeel van een grote 
klus. Kinderen moeten van te voren een plan maken; wat gaan ze doen, wat hebben ze 

nodig, etc. Ze moeten zelf een ouder of een andere hulp regelen die ze kan helpen bij het 

uitvoeren van het plan. 

 
D. De organisatie, regels en afspraken in de praktijk 

 

Aanwezigheidscontrole 

’s Ochtends tijdens de mentortijd om 8.30 uur, wordt gecontroleerd of iedereen aanwezig 
is. ’s Middags wordt dat in de onderbouw ook in de mentorgroep gedaan.  

In de bovenbouw werken de kinderen zowel ’s morgens als ’s middags met een 

aanwezigheidsbord. 

Als kinderen niet zijn afgemeld en niet aanwezig zijn, wordt er naar huis gebeld. Dit kan 

niet altijd meteen, maar we proberen zo snel mogelijk contact te krijgen. 
Bij afwezigheid of regelmatig te laat komen, wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

Zie hiervoor ook 6.2 verzuim. 

Kinderen mogen onder schooltijd niet weg van school, de excursies uitgezonderd. 

 
Ontmoeten onderbouw/bovenbouw 

Om te zorgen dat de kinderen van de middenbouw elkaar meer kunnen ontmoeten en 

samen leren zijn er  in de ochtend  speciale werkplekken ingericht voor verschillende 

combinaties van groepen, bijvoorbeeld groep 4-5-6, groep 6-7-8 of groep 4-5 enz. 
 

Computergebruik 

In de meeste werkplekken kunnen de kinderen gebruik maken van de computer. Alle 

kinderen hebben een eigen inlognaam. Onder hun eigen naam kunnen ze gebruik maken 
van verschillende computerprogramma’s. Daar hebben de kinderen ook de mogelijkheid 

documenten te bewaren. 

Basisschool de Windroos heeft een eigen startpagina: windroosstart.fstaals.net. Hier 

brengen de leerkrachten interessante websites onder de aandacht van de kinderen, 

bijvoorbeeld websites die horen bij een bepaald thema of vakgebied. Kinderen mogen 
alleen werken met internet via de windroosstart pagina. Wanneer zij op een andere 

website willen werken, vragen zij dit aan de leerkracht! Zo willen we voorkomen dat 

kinderen op websites komen die niet geschikt zijn voor school. 

Kinderen mogen maximaal een half uur achter elkaar op de computer werken.  
Ze mogen met maximaal 2 kinderen aan 1 computer. 

Kinderen die de computerregels overtreden krijgen een computerverbod voor een 

bepaalde tijd.  

De leerkrachten kunnen op de computer zien met welke programma’s de kinderen 
hebben gewerkt. 
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Omgaan met elkaar 

Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is in de school, waarin kinderen veilig 
kunnen werken. Respect voor elkaar, voor de leerkracht en voor materialen staat bij ons 

hoog in het vaandel. De sociale omgang met elkaar bevorderen we op verschillende 

manieren zoals het consequent toepassen van regels en afspraken, het bevorderen van 

sociale vaardigheden o.a. tijdens mentortijd. 
Wanneer blijkt dat een bepaalde groep extra aandacht nodig heeft op dit gebied, kunnen 

er ook speciale workshops gegeven worden om het pedagogisch klimaat te verbeteren. 

Mentoren hebben regelmatig overleg zodat er op één lijn gewerkt wordt. Wekelijks vindt 

er een sociaal-emotionele kring plaats. 
Wanneer ouders ergens tegenaan lopen, neem dan contact op met de mentor, zodat 

school eventueel stappen kan ondernemen. Het goed omgaan met elkaar is iets wat 

ouders, kinderen en school samen moeten doen! 

 
Omgaan met materialen 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een etui. Dit etui bevat: kleurpotloden, een vulpen 

(met sticker waar de kinderen de gehele bovenbouwtijd mee werken, deze wordt dus 

gegeven in groep 5), een potlood en een gum.  

Een potlood krijgen de kinderen alleen nieuw als het OP is, niet als ze het kwijt zijn! In 
dat geval moeten de kinderen zelf voor nieuw materiaal zorgen. 

Wanneer een etui of vulpen stuk gaat, dan kan er door ouders een nieuwe etui of vulpen 

via school worden aangeschaft. Daarnaast mogen de kinderen vanaf groep 3 een etui van 

thuis gebruiken. 
Op de werkplekken wordt zorgvuldig omgegaan met de gezamenlijke materialen zoals 

scharen, linialen en papier. 

Er wordt veel aandacht geschonken aan het opruimen. De kinderen nemen hun map of 

tas met spulletjes en etui mee naar elke werkplek waar ze gaan werken. Ze kunnen er 
echter ook voor kiezen om hun hele laatje mee te nemen zodat ze alle spullen direct bij 

de hand hebben. 

Naast de schrijfmaterialen die er op de werkplekken aanwezig zijn, zijn er ook nog allerlei 

andere materialen binnen een school te vinden, denk aan boeken, spellen, enz. Het kan 

natuurlijk altijd zijn dat er iets kapot gaat, we leren de kinderen zuinig om te gaan met 
materialen en wanneer iets per ongeluk stuk gaat, wordt het door school vergoed. 

Wanneer echter materiaal doelbewust kapot wordt gemaakt, verwachten wij van de 

ouders dat de materialen (eventueel door de verzekering in te schakelen) vergoed 

worden. 
Wanneer kinderen van elkaar iets bewust of onbewust kapot maken, dan wordt dit door 

de ouders onderling geregeld via hun verzekering.  

Voor meer informatie zie hoofdstuk 6.8 verzekeringen. 

 
Regels 

Op onze school staan vijf regels centraal.  

Onze regels zijn: 

We laten elkaar rustig werken 

We helpen elkaar. 

We zorgen voor de veiligheid van onszelf en anderen. 

We zorgen goed voor de spullen. 

Conflicten lossen we pratend op. 

Bovendien besteden we regelmatig aandacht aan “Stop – denk – doe!” voorbeelden: 

letten op je jezelf, begin de dag goed, spullen netjes opruimen, iedereen hoort erbij enz. 

Daarnaast zijn er in bepaalde werkplekken, zoals de gymzaal en doen&maken wat extra 
regels om alles zo praktisch en veilig mogelijk te laten verlopen.  
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Rust in school 

In de onderbouw en in de bovenbouw zijn er zogenaamde rustige werkplekken, zoals 

bijv. de bibliotheek, taalwerkplaats en rekenwerkplaats. De kinderen werken zoveel 
mogelijk stil. Er is wel gelegenheid om samen te werken en vragen te stellen. Tijdens het 

werken aan de weektaken gelden ook strikte afspraken over het geluidsniveau. We 

starten altijd met stilte (rood stoplicht), later is er ruimte voor fluisterend overleg of hulp 

vragen (oranje stoplicht). 
Tijdens wisseltijden wordt de gang goed in de gaten gehouden door de leerkrachten om 

de wisselingen zo rustig mogelijk te laten verlopen. 

Kinderen mogen zonder toestemming niet op de gang komen of naar gesloten 

werkplekken gaan. 
 

Speelgoed van thuis 

Zoals hierboven is beschreven is er op school genoeg materiaal aanwezig. Mochten de 

kinderen materiaal of speelgoed van thuis meenemen, dan gebeurt dit geheel op eigen 
risico! De school is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen of diefstal! 

In de onderbouw mogen de kinderen alleen iets meebrengen naar aanleiding van hun 

verjaardag en de dag na sinterklaas. Ze willen dan graag iets laten zien aan elkaar.  

 

Surveillance 
De deuren van de school gaan om 8.20 uur en 13.05 uur open. De kinderen mogen dan 

naar binnen. De kinderen van groep 1 mogen indien gewenst nog met ouder(s) naar 

binnen, de andere kinderen komen alleen naar binnen. 

In de pauze wordt er gesurveilleerd op de speelplaats. 
Tijdens het wisselen van werkplek houden leerkrachten toezicht in de lokalen en op de 

gang. Na schooltijd lopen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten om te zien of 

iedereen wordt opgehaald. Als kinderen alleen naar huis mogen, is het belangrijk dat u dit 

aan de leerkracht doorgeeft. 
Voor schooltijd en tijdens de pauze wordt er altijd gesurveilleerd op de speelplaats. 

Na schooltijd lopen alle onderbouwmentoren mee naar buiten en de bovenbouwmentoren 

mee naar beneden met de kinderen om op die manier toezicht te houden op de gang, bij 

de kapstokken, buiten en bij de fietsen. 
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11.7 Bijlage 7  Procedure Ondersteuning 

 

 
 

 

 
 

Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit. Dit model zal in de 

volgende hoofdstukken in concrete stappen toegelicht worden. 

 

 

 

 

 

 


