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Inleiding
Voor u ligt de geactualiseerde schoolgids van Basisschool Schepelweyen voor het
schooljaar 2017-2018.
De basisschoolperiode is een belangrijk deel in het leven van een kind. Tijdens deze periode
wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling van een kind.
We hopen met deze schoolgids een duidelijk beeld te geven hoe we op Schepelweyen deze
basis leggen. Hoe we kinderen leren werken en leren presteren. En hoe we kinderen
begeleiden in hun ontwikkeling.
Suggesties van uw kant naar aanleiding van deze schoolgids of vanuit de praktijk, zijn altijd
welkom.
We doen er ons voordeel mee.
We wensen uw zoon of dochter, maar ook u, mede namens het team, de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en het Bestuur een heel fijn schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Hein Lepelaars
Directie Basisschool Schepelweyen

1. Dit zijn wij
Naam school: R.K. Basisschool Schepelweyen
Adres school: Hoefsmidwei 4
5551 PN Dommelen
Telefoon:
040-2019232
E-mail:
infoschepelweyen@skozok.nl
Website:
www.schepelweyen.nl
Telefonische bereikbaarheid: vanaf 08.15 uur. Tussen 12.15 uur en 12.45 uur is het
lunchpauze.
Voor algemene informatie en/of vragen kunt u altijd een afspraak maken met de directie.
Visie en missie Skozok
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 Dhr. Stan Vloet, lid College van
Bestuur. SKOzoK hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad.
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
1.2 Identiteit
Onze school staat voor een brede, levensbeschouwelijke identiteit, gebaseerd op de
christelijke normen en waarden. Kinderen van alle levensovertuigingen en culturen zijn
welkom, indien zij en hun ouders onze katholieke grondslag respecteren.

1.3 Visie
Schepelweyen is een school waarin een omgeving gecreëerd wordt waarin ieder kind zich
optimaal ontwikkelt tot positief-kritisch en waardevolle deelnemers aan de maatschappij.

We geven dat vorm in de praktijk door onze 5 kernwaarden:
Kernwaarden

Wat zie ik mensen doen

Sprankelend

Ik zie betrokken, energieke mensen aan het werk

Kwaliteit

Ik zie mensen doe doelgericht resultaten behalen. Hierbij
gebruiken wij goede middelen/ materialen

Openheid

Ik zie mensen relevante informatie en/ of gevoelens delen met de
ander

Uitdagend

Ik zie een omgeving waarin mensen worden geprikkeld een
nieuwe stap in hun ontwikkeling te zetten

Verbindend

Ik zie mensen actief relaties aangaan met anderen en de
omgeving

Kernkwaliteiten
Vertrouwen
Ik zie mensen die integer en met de juiste intenties handelen, hun capaciteiten inzetten om
goede resultaten te halen
Samenwerken
Ik zie mensen die bereid zijn om op basis van wederzijdse afhankelijkheid naar een
gemeenschappelijk doel te werken waarbij men elkaar begrijpt en zich begrepen voelt
Structuur
Ik zie een organisatie waarbij duidelijk is wat er van mensen verwacht wordt, waarbij er
wordt gewerkt m.b.t. duidelijke kaders en heldere procedures
Creativiteit
Ik zie mensen door gebruik van kennis en talenten nieuwe mogelijkheden creëren

2. Zo staan wij ervoor
2.1 Situering van de school
Onze school is gelegen in het centrum van een wijk waarvan de bouw begonnen is in 1976.
Onze wijk is een onderdeel van een groter geheel. Het vormt ruim een kwart van het
bestemmingsplan “Kloosterakkers” en behoort tot het gebied van het kerkdorp Dommelen.
2.2 Schoolgebouw
Het gebouw omvat 21 lokalen, 1 x speelzaal, 1 x Showroom (dramalokaal) een gymzaal een
computerlokaal en een handvaardigheidslokaal. Daarnaast kent het gebouw een grote
gemeenschappelijke hal, een personeelskamer en diverse kantoorruimtes.
We hebben drie speelplaatsen bij onze school waar kinderen op verschillende tijden met
leeftijdgenoten kunnen spelen; een speelplaats voor de onderbouw, een speelplaats voor de
middenbouw en een speelplaats voor de bovenbouw. We hebben vijf buitendeuren
waardoor de kinderen op een vlotte manier naar binnen c.q. buiten kunnen.
2.3 De mensen
2.3.1 Het bestuur
Het bestuur van basisschool Schepelweyen is de Stichting Katholiek Onderwijs Zuid-Oost
Kempen (SKOzoK). In deze stichting zijn 30 scholen verenigd.
2.3.2 De leerlingen
Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen
worden ingedeeld naar leeftijd in de verschillende jaargroepen. (Zie verder 2.5
Groepsbezetting).
2.3.3 Het team
De directie
De directie van onze school bestaat uit de directeur. (Dhr. Lepelaars). Hij heeft op school de
dagelijkse leiding. Hij onderhoudt contacten met een groot aantal bij het onderwijs
betrokken instanties.
De leerkrachten
Het onderwijzend personeel bestaat uit 22 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten.
Zij hebben naast hun onderwijstaak ook niet lesgebonden taken. De onderwijsassistent heeft
een ondersteunende functie in het onderwijsleerproces. Zij kan onder directe
verantwoordelijkheid van de leerkracht les geven aan groepjes leerlingen en groepjes
leerlingen ondersteunen.
De kwaliteitsondersteuner
De kwaliteitsondersteuner heeft als kerntaak de speciale zorg voor kinderen met specifieke
behoeften. Ze is werkzaam op bovenschools niveau; maar is wel vast verbonden met de
school. De kwaliteitsondersteuner is er vooral op gericht de kwaliteiten van de leerkracht te
versterken zodat die beter in staat is met specifieke behoeften van kinderen om te gaan.

De kwaliteitsondersteuner ondersteunt de leerkracht; de leerkracht blijft
eindverantwoordelijke en aanspreekpunt.
De administratieve kracht
Deze persoon verzorgt de financiële- en leerling-administratie.
De conciërge
Hij heeft allerlei praktische taken in de school ter ondersteuning van het team en de
kinderen.
De huishoudelijke dienst
Nadat de kinderen naar huis zijn, wordt ons gebouw schoon gemaakt door een vaste kracht.
Zij is in dienst van een schoonmaakbedrijf.
Totaal
In het totaal zijn er op onze school 29 personen werkzaam.
Stagiaires
Met ingang van dit schooljaar zijn we opleidingsschool voor studenten van de Fontys
Hogeschool. Deze school leidt nieuwe leraren op. Het aantal studenten wisselt jaarlijks. De
studenten worden op maandag en dinsdag ingezet. Daarnaast zijn er studenten van het
Summa-college. Deze laatsten volgen over het algemeen de opleiding onderwijsassistent.
Tenslotte zijn er stages van leerlingen van Were Di; leerlingen die zich oriënteren op
beroepen.
Vervangers
Als vervanging van een leerkracht noodzakelijk is kunnen wij gebruik maken van vervangers
die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld bij het zogenaamde P-centrum. Deze
organisatie opereert onder meer in de Kempen en verzorgt de personeelsinzet bij ziekte en
verzuim.

2.4 Hoe ziet onze formatie er in het schooljaar 2017-2018 uit?
In het schema op de volgende pagina ziet u de groepsverdeling en de groepsbezetting voor
het aankomende schooljaar.
Groep Ma
0-1
Germa

Di
Margo

Woe
Margo

Do
Margo

Vrij
Margo

1-2
1-2

Brigitte
Ellen

Brigitte
Ellen

Helma
Ellen

Helma
Ellen

3

Annemarie

Annemarie

Riet

Riet

3/4
4
5
5
5/6

Marianne
Jeanne
Marlies
Jantien
Lenny

Marianne
Jeanne
Marlies
Jantien
Lenny

Helma
Brigitte/Helma/
Jos
Annemarie/
Riet/
Annecorien
Marianne
Jeanne/Claire
Marlies
Jantien
Nadine

Germa
Claire
Jos
Jantien
Lenny

Marianne
Claire
Marlies
Jantien
Lenny

6
7

Frans
Lonneke
+LIO stagiaire
Annecorien

Frans
Lonneke

Frans
Hanneke

Frans
Lonneke

7

Jos
Hanneke
+LIO Stagiaire
Annecorien

Annecorien/
Petry

Petry

Petry

8
8

Nadine
Marjolein

Ton
Marjolein

Ton
Marjolein

Ton
Nadine

Ton
Marjolein

Naast onze groepsleerkrachten hebben we 3 onderwijsassistentes. Zij worden ingezet om
individuele en groepjes leerlingen te begeleiden.
Onderwijsassistenten:
Marlies Smulders
Anet Burgers
Monique van den Endert

- werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag
- werkzaam op maandag en vrijdag
- werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag

2.4.1 Werknemers met een specifieke taak
Bouwleiders:
Onderbouw: mevr. Ellen Dietz, iedere woensdag ambulant voor de groepen 1 t/m 4
Bovenbouw: mevr. Lenny Keeris, woensdag om de week, ambulant voor de groepen 5 t/m 8
Directeur
dhr. Hein Lepelaars
Kwaliteitsondersteuner
mevr. Manon Geurds

Conciërge:
dhr. John Wijnants
Interieurverzorgster:
mevr. Lucian Melskens
Schoonmaakbedrijf Essentials
Administratie:
mevr. José Kwakkenbos

2.5 Hoe wij onze school aantrekkelijk willen maken voor ouders, leerlingen en
leerkrachten
De kwaliteit van ons onderwijs
Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Directie en teamleden
zien het werken aan de verbetering van hun onderwijs als een continue proces, het kan altijd
beter. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren, aan het
zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller, nog aantrekkelijker, nog
begrijpelijker te maken voor alle kinderen.
De zorg voor alle leerlingen
De kinderen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in
mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te
houden en ons onderwijs aan te passen aan datgene wat kinderen nodig hebben en van ons
vragen. Er is veel aandacht en extra begeleiding voor de kinderen die dat nodig hebben.
De contacten met de ouders
De school stelt een goed en zorgvuldig contact met de ouders erg op prijs. We zijn van
mening dat een goede samenwerking tussen ouders en school het kind ten goede komt, we
staan er samen voor het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom wordt er alles aan
gedaan de ouders bij de school te betrekken en hen goed op de hoogte te houden van wat
op school speelt. Er wordt op diverse manieren informatie gegeven over de leervorderingen
van de kinderen, zodat de ouders in staat zijn het leerproces goed te volgen.
We zien het contact met de ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de
ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen en vinden het fijn als
ouders regelmatig de school binnen lopen om een praatje over hun kind(eren) te maken.
Een keer in de twee jaar houden we een enquête onder de ouders, waarin we hen vragen
kritisch hun mening te geven over een heleboel zaken op school. De uitslag nemen we heel
serieus, die geeft ons aanknopingspunten over zaken die verbetering behoeven.
Een goed personeelsbeleid

We zijn ons er terdege van bewust dat de leerkracht degene is die het meest bepalend is
voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom investeren we veel in onze mensen.
De sfeer op onze school is prima, er is veel sprake van samenwerking. De leerkrachten
worden in de gelegenheid gesteld voor nascholing en ook voor leren van en met elkaar. Dat
laatste gebeurt ook in de vorm van collegiale consultatie en intervisie. Er is een goed
taakbeleid, waardoor taken op een eerlijke en prettige manier verdeeld zijn.
Een veilige school
Op onze school heerst een rustige en veilige sfeer. Leerkrachten gaan met respect en
waardering om met de kinderen en vragen dit ook van hen in de omgang met elkaar. We
hebben veel aandacht voor het wel en wee van elkaar en leven echt mee met zowel de fijne
als de verdrietige zaken die kinderen kunnen meemaken. We hechten belang aan orde en
regelmaat, want dat schept veiligheid voor de kinderen.

3. De organisatie van ons onderwijs
3.1 De organisatie van de school
Schoolorganisatie
Onze kinderen zijn verdeeld over leergroepen. Elke groep wordt begeleid door 1 of 2
groepsleerkrachten.
Naast deze groepsleerkrachten werken er op schoolniveau een aantal ondersteuners in de
personen van o.a. Lio-ers (Leerkracht in opleiding), Pabo stagiaires, onderwijsassistentes,
onderwijsassistentes in opleiding, kwaliteits-ondersteuner en leerling/ zorg begeleiders. Per
jaargroep wordt steeds samen gekeken hoe we gezamenlijk de zorg dragen voor de
begeleiding van de kinderen betreffende dat leerjaar.
We hebben groepen in de onderbouw (groepen 1 t/m 4), en groepen in de bovenbouw
(groepen 5 t/m 8).
Elke bouw heeft een bouwleider. De bouwleider coördineert algemeen onderwijskundige
zaken binnen haar bouw. De directietaken, algehele coördinatie en eindverantwoording,
liggen bij de directie.
Groepering
We werken in een leerstofjaarklassensysteem: leerlingen zitten op basis van leeftijd in een
bepaalde leergroep. In de jaargroep bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat. De
leerstof bieden we veelal op 3 verschillende niveaus aan.
We streven ernaar, om zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, een zoveel mogelijk
gelijke groepsgrootte te hebben. In de kleutergroepen werken we met gemengde
leeftijdsgroepen. In de klas zitten de kinderen aan individuele en/of groepstafels. Naast het
werken binnen de eigen groep , willen we onze leerlingen ook samen laten werken met
andere groepen. Dat kan binnen de eigen parallelgroep zijn, maar ook met hogere of lagere
groepen. Op deze manier stimuleren we dat onze leerlingen van en met elkaar leren.
De hal en de ruimtes in de gang zijn ook werkplekken waar de leerlingen gebruik van kunnen
maken. Hier ontmoeten ze ook leerlingen van andere leerjaren.

Beleid instromers:
De kinderen stromen in, op de dag na hun vierde verjaardag. Zo kunnen ze hun verjaardag
nog op de peuterspeelzaal of op kinderdagverblijf vieren. Het vieren op school wordt door
de meeste kinderen als bedreigend ervaren.
Vanaf de dag van instroom wordt door de school geadviseerd om 5 ochtenden te wennen.
Deze ochtenden zijn aaneensluitend.
In overleg met leerkracht/ouders kunnen deze ochtenden ook dagen worden, mits daar een
goede reden voor is.

De kinderen die in de zomervakantie vier worden, worden uitgenodigd voor de
doorschuifmiddag. Zij beginnen de eerste schoolweek ook met 5 ochtenden.
Tot vier weken voor de grote vakantie stromen er kinderen in. De periode naar de vakantie is
dan nog voldoende om volledig te wennen aan het schoolritme.

3.2 Toelatingsbeleid
Ouders hebben de mogelijkheid voor hun kinderen tussen verschillende scholen te kiezen en
zij maken die keuze vaak welbewust.
Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarbij basisschool Schepelweyen de keuze van de
ouders niet honoreert en een aangemelde leerling niet toelaat.
Anderzijds is de schoolleiding soms genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te
verwijderen.
Dit beleidsstuk gaat nader op deze 3 genoemde aspecten in: de toelating, de schorsing en de
verwijdering.
De wet op het Primair Onderwijs bevat 3 artikelen die uitspraken hierover doen.
Het zijn de artikelen: 40, 58 en 63.
Hierin staat o.a. dat toelating niet afhankelijk mag worden gesteld van een geldelijke
bijdrage van de ouders; dat geen weigering/toelating mag plaatsvinden op grond van
godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing, indien binnen redelijke afstand van de
woning geen gelegenheid bestaat tot het volgen van openbaar onderwijs.
Ook staat hierin omschreven dat het besluit tot weigering c.q. schorsing/verwijdering,
schriftelijk en met redenen omkleed, aan de ouders moet worden toegezonden of uitgereikt.
Binnen 6 weken na de bekendmaking kunnen de ouders dan schriftelijk hiertegen bezwaar
maken bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet dan weer binnen 4 weken na
ontvangst, en de ouders gehoord hebbende, beslissen.
Om te zorgen voor een maximaal draagvlak t.a.v. dit beleidsstuk voor vaststelling,
moet dit stuk voorgelegd zijn aan de MR (adviesrecht; art. 7 lid 1).
Toelating
Uit de artikelen valt af te leiden dat het bijzonder onderwijs, anders dan het openbaar
onderwijs, dat in principe toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid van
godsdienst of levensbeschouwing, het recht heeft om toelatingsbeleid te voeren.
Hierbij kan de school godsdienstige of levensbeschouwelijke criteria hanteren maar het
hoeft daar niet toe beperkt te blijven. Ook andere gronden kunnen rechtvaardigen een
leerling die is aangemeld niet toe te laten tot de school.
Andere gronden betreft hier zaken als pedagogische en didactische opvattingen die aan het
onderwijs van de school ten grondslag liggen.

Basisschool Schepelweyen vindt het zinvol om naast de boven vernoemde toelatingsredenen
van godsdienstige / levensbeschouwelijke en pedagogisch / didactische aard ook sturing te
geven aan het aantal leerlingen.
Een min of meer vaste instroom maakt het mogelijk beter te plannen.
De continuïteit van de werkgelegenheid van de leerkrachten op onze school is hierbij een
sterk argument.
Daarnaast blijft het gebruik van de daartoe bestemde lokalen optimaal, voorkomen we
dislocaties en stellen we zo bovengrenzen aan de groepsgrootte.
De manier om dit te bereiken is maximering van de instroom.
Inhoud en procedure m.b.t. toelating
Om toegelaten te worden tot B.S. Schepelweyen dient er door de ouder(s)/verzorger(s) een
zogenaamd “inschrijfformulier” ingevuld te worden.
Dit inschrijfformulier kent een 3-tal bladen waarvan het derde blad m.n. nader ingaat op
mogelijke bijzonderheden t.a.v. taal-, motorische-, sociale ontwikkeling en medische
gegevens.
De ouder(s)/verzorger(s) dient dit formulier te ondertekenen, ter bevestiging dat e.e.a. naar
waarheid is ingevuld. Het betreffende kind is dan voorlopig ingeschreven.
Na het verstrijken van de inschrijvingsdata wordt het formulier deel 2, waarop de
bijzonderheden vermeld staan, nader bekeken.
Basisschool Schepelweyen behoudt zich het recht voor om, nadat ze de ouders daarvan in
kennis gesteld c.q. toestemming gevraagd heeft, aanvullende informatie in te winnen bij de
ouder(s)/verzorger(s), bij de door het kind bezochte peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf
of andere relevante instantie(s).
Indien de gevraagde zorg niet door school geleverd kan worden, gaan we samen met de
ouders op zoek naar een passende onderwijsplek.
3.3 Schorsing/verwijdering
Schorsing c.q. verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die de schoolleiding slechts
in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig, wil nemen.
Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen
leerling en school en/of ouder(s) en school.
Voor de “inhoudelijke en procedurele” kant van de schorsing/verwijdering van een leerling,
zie het gelijknamige hoofdstuk verderop.
Inhoud en procedure m.b.t schorsing/verwijdering
Voordat de schoolleiding tot schorsing/verwijdering van een leerling besluit, hoort ze zowel
de betrokken groepsleraar als de ouder(s).
De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de
mogelijkheid om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit.
Het besluit wordt, door de schoolleiding, direct gemeld aan de leerplichtambtenaar.
Indien ouders bezwaar maken, hoort de schoolleiding hen over dit bezwaarschrift.
Binnen 4 weken neemt de school hierover een besluit.

Als basisschool hebben we de wettelijke verplichting (art. 40 lid 5) er voor te zorgen dat een
andere basisschool bereid is de leerling toe te laten.
Wanneer dat gedurende 8 weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop het besluit tot
verwijdering aan de ouders is meegedeeld, niet lukt; kan de leerling zonder vervolgonderwijs
veilig te stellen, van school verwijderd worden.
Het verdient aanbeveling de inspectie hiervan in kennis te stellen.
Het spreekt voor zich dat er een dossier bijgehouden wordt, waarin wordt opgenomen welke
problemen zijn opgetreden, wat de school er aan heeft gedaan om ze op te lossen en om
verwijdering van de leerling te voorkomen.
Bij voorkeur bevindt zich hierin ook een schriftelijke waarschuwing aan de (ouders van de)
leerling, waarbij wordt gewezen op de mogelijke verwijdering als het wangedrag aanhoudt.
Over schorsing is in de W.P.O. niets geregeld, maar het valt wel onder de
verantwoordelijkheid van de school.
Basisschool Schepelweyen zal bij schorsing zo zorgvuldig mogelijk proberen te zijn, door:
- een beperkte periode te schorsen, nooit voor onbepaalde tijd
- dit schriftelijk aan ouders mee te delen
- hierin de redenen van schorsing, de aanvang en tijdsduur te vermelden alsook eventueel
andere genomen maatregelen
- de leerling in staat te stellen om te voorkomen dat hij/zij een achterstand oploopt, bijv.
door het opgeven van huiswerk.
3.4 het onderwijs in onze groepen
3.4.1 Onderwijs in onze groepen 1 en 2
Zoals al is vermeld werken we in de aanvangsgroepen vanuit de principes van basisvorming.
Uitgaan van het kind staat hierbij centraal. De meeste leerkrachten van de kleutergroepen
hebben gezamenlijk de cursus “Basisontwikkeling” gevolgd om vanuit eenzelfde visie in de
diverse groepen met de kleuters te kunnen werken. Vanuit de 'adaptief onderwijs'-gedachte
(zorg op maat voor onze kinderen), is het van belang dat we bij ons onderwijsaanbod ook in
de groepen 3 en 4 sterk uitgaan van 'het kind'.
De leerstof binnen ons leerstofjaarklassensysteem is methodisch zo vastgelegd dat
differentiatie hierin extra inspanning / inzet van de leerkracht vergt. M.a.w. we willen van
meer aanbodgestuurd naar meer vraaggestuurd onderwijs. In deze zijn we bezig voor onszelf
duidelijk te krijgen waar we grenzen moeten trekken m.b.t. onze mogelijkheden in onze
zorg; m.a.w. onze zorg naar kinderen is niet eindeloos.
In de onderbouw staat het spelend leren centraal. Taalactiviteiten, werken met
ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten en expressie worden veelal op een speelse
manier aangeboden en verwerkt vanuit de gedachte: spelen is leren.
Binnenkomen
De kinderen gaan 10 min. voor de begintijd (1e bel) naar binnen. In het begin kunnen de
ouders als het nodig is tot die tijd bij hun kind blijven. Als het kind gewend is, dan hoeft dat

niet meer. Het is goed voor de zelfstandigheidsbevordering van de kleuter en praktisch
gezien is het rustiger.
De mogelijkheid om naar het werk van je kind te kijken of om te overleggen met de
leerkracht is er na schooltijd.
Eten en drinken
Elke ochtend krijgen de kinderen gelegenheid tot fruit/ groente eten en/of water drinken.
Speelwerkuur
Elk dagdeel wordt er gewerkt en gespeeld in de klas, het speelwerkuur.
De leerkracht geeft aan, waaruit de kinderen kunnen kiezen. Er zijn activiteiten die ieder kind
moet doen. De zgn. moet-werkjes. Dat kan bijv. de maandelijkse tekenopdracht zijn of een
werkje van de takenkaart. Het kan ook een werkje zijn dat bijv. speciaal het knippen of het
rijmen oefent.
Er wordt gewerkt met hoeken, bijvoorbeeld: de huis-/poppenhoek, de bouwhoek, de
boeken-/leeshoek, de luisterhoek. Wat de kinderen daarin kunnen doen, hangt af van het
thema. Thema’s kunnen bijv. zijn: de kapper, de winkel, het postkantoor, kabouters,
ziekenhuis of Sinterklaas.
Bewegen
Bewegen is goed voor de ontwikkeling van de kleuters, daarom gaan ze ieder dagdeel óf
naar buiten óf naar de speelzaal.
In de speelzaal wordt aandacht besteed aan klimmen, klauteren, gooien en vangen. Er
worden spelletjes gespeeld met of zonder liedjes. Er wordt gedanst of een wedstrijdje
gespeeld.
De kleuters dragen soepele gymschoentjes, die ze zelf aan en uit kunnen doen. De
schoentjes worden van thuis meegenomen en op school bewaard.
Muziek
Er wordt regelmatig aandacht besteed aan muziek. De kinderen leren luisteren naar elkaar
en het gevoel voor ritme wordt ontwikkeld. Ook is er aandacht voor uitspraak, liedjes
onthouden, op instrumentjes spelen en improviseren (zelf iets bedenken of fantaseren).
Taalontwikkeling
Heel belangrijk is de taalontwikkeling. Op alle mogelijke manieren wordt in de groep
aandacht besteed aan taal. Luisteren naar een verhaal, vertellen, navertellen,
prentenboeken samen bekijken, dramatiseren, taalspelletjes, poppenkast kijken of zelf
poppenkast spelen, versjes leren, enz. We maken gebruik van de methode “Schatkist”.
Schrijfdans

In de groepen 1-2 (en 3) wordt gebruik gemaakt van de methode Schrijfdans en
Schrijffontein.
Op muziek oefenen de kinderen de fijne motoriek als voorbereiding op soepel schrijven.
3.4.2 Onderwijs aan de groepen gr. 3 t/m 8
Rekenen
Bij rekenen gebruiken we de methode: De nieuwe Wereld in getallen. Een methode die op
een fijne manier inspeelt op de verschillen tussen de leerlingen. Er wordt een aanbod
gegeven op verschillende niveaus.
Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website, waarop een brochure staat
van deze methode:
Brochure Wereld in getallen

Taal
Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taal actief. De methode bestaat uit
een leerlijn taal en een leerlijn spelling. Binnen de leerlijn taal worden de volgende
vier domeinen in aparte lessen behandeld:
• woordenschat
• taal verkennen
• spreken & luisteren
• schrijven
Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website, waarop een brochure staat
van deze methode:
Brochure Taal Actief

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode: Nieuwsbegrip. Een methode met
interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Iedere week
wordt er een nieuw, actueel onderwerp gekozen wat in de les behandeld wordt.
Door de actuele teksten zijn de leerlingen meer betrokken en krijgen de lessen meer
betekenis. Voor meer informatie over de methode verwijzen we u naar de website:
www.nieuwsbegrip.nl

Wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde / geschiedenis / biologie / natuurkunde)
Bij de wereld oriënterende vakken maken we gebruik van de methode: Argus Clou. Deze
methode omvat de vakgebieden: Natuur, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Op een voor
kinderen aantrekkelijke manier worden de verschillende onderwerpen uitgelegd en
besproken. De leerkrachten gebruiken de methode ook als bronnenboek bij de verwerking
van een thema. Kinderen worden hierbij zelf uitgedaagd om tot oplossingen te komen.
Er wordt door de leerkrachten ook steeds vaker gekozen om de lesstof thematisch aan te
bieden. Kinderen gaan a.d.h.v. een thema aan de slag met een eigen verwerking van de
leerstof. De oefenstof wordt dan op een andere manier eigen gemaakt door de kinderen. Na
afloop van het thema worden de resultaten vaak gepresenteerd aan de rest van de groep.
Lichamelijke opvoeding

Elke schooldag zijn zowel binnen- als buitenspel vaste onderdelen van het programma van
de kleuters. De groepen 3 t/m 8 spelen elke dag buiten en hebben 2 x per week gymles,
waarbij vaardigheden en spelvormen elkaar afwisselen. Hierbij worden we ondersteund
door stagiaires van de Sporthogeschool. Zij verzorgen de lessen op dinsdag en donderdag.
De groepsleerkracht is aanwezig en ondersteunt daar waar nodig. Op de andere dagen
geven de groepsleerkrachten zelf de gymles.
Expressieactiviteiten
In de expressieactiviteiten onderscheiden we muziek, handenarbeid, tekenen, dramatische
expressie. Gericht bieden we verschillende aspecten van deze leergebieden aan, waarbij
kinderen ieder op eigen niveau kunnen leren en werken.
Handvaardigheid en tekenen
Bij handvaardigheid en tekenen wordt o.a. gebruik gemaakt van 2 methodes voor beide
vakken. (zij worden gebruikt als bronnenboek) De eerste methode heet: “Moet je doen”.
Deze methode heeft een apart lesboek voor handvaardigheid en een apart boek voor
tekenen.
Naast deze methode is gekozen voor een tweede methode: “Uit de kunst”. In deze methode
zijn de lessen voor handvaardigheid en de lessen voor tekenen in één boek samengevoegd.
Er is gekozen voor twee methodes zodat er genoeg verscheidenheid aan lessen is waardoor
de leerkracht zijn eigen creativiteit kwijt kan in het uitzoeken en geven van lessen.
Drama
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is er een speciaal lokaal ingericht waar
leerkrachten terecht kunnen om in een betekenisvolle omgeving drama/toneel en
muzieklessen te geven.
Hier leren kinderen zich niet alleen om zich te verplaatsen in allerlei rollen maar ze oefenen
ook hun spreekvaardigheid en hun presentatie We werken bij drama o.a. met de methode
“Moet je doen”. Hierin staan voor elk leerjaar 10 lessen, met daarin verschillende werk- en
spelvormen. De methode gaat uit van de kerndoelen. Dit houdt in dat er o.a. gewerkt wordt
aan creëren en presenteren. De spelvormen die aan bod komen zijn o.a.: rollenspelen,
inspringspelen, schimmenspel, poppenkast, tableaus, en pantomime.
Levensbeschouwing
We maken gebruik van de methodes “Reis van je leven” en “Goed Gedaan”. Deze methodes
bieden thema’s aan, die geïnspireerd zijn op de grote zingevingvragen van mensen. De
volgorde van “Reis van je Leven “ komt overeen met de hoogtepunten van de seizoenen en
van het kerkelijk jaar. De thema’s keren jaarlijks terug en worden voor alle 8 groepen op een
eigen niveau uitgewerkt.

De methode “Goed Gedaan” is een methode voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Op
school vindt de hele dag door interactie plaats. Om goed met elkaar samen te werken en zo
optimaal mogelijk te leren is een prettige, veilige sfeer erg belangrijk. Hier maken we ons als
school sterk voor.

3.4.3 Overzicht van de door ons gebruikte methodes
Vakgebied

Methode

* Rekenen

De Nieuwe wereld in getallen” nieuw 2016-2017 gr.3 t/m 8
en voor de groepen 1-2: “Schatkist Rekenen”,

Taal ( incl. Spelling)
Aanvankelijk Lezen
Voortgezet Techn. Lezen
Begrijp. / Studerend Lezen

Taal Actief/ Schatkist Taal
Veilig Leren Lezen
Estafette
Nieuwsbegrip XL

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurkunde
Schrijven
Engels
Handvaardigheid/Tekenen
Muziek
Drama
Gymnastiek
Verkeer
Katechese
Soc- emotionele ontw

Argus Clou
Argus Clou
Argus Clou
Schrijffontein en Schrijfdans
Groove Me gr. 7-8
Moet je doen " en “Uit de kunst”
Moet je doen en Liedmachien
Moet je doen
Basislessen Bewegingsonderwijs
Wijzer door het verkeer
Reis van je leven
Goed Gedaan

3.4.4 Cultuur-educatie:
Cultuureducatie is samen betekenis geven aan kunst met behulp van een uitdagende
leeromgeving zodat kinderen zich creatief, ondernemend en innovatief verder kunnen
ontwikkelen.
De activiteiten, die wij organiseren c.q. mede begeleiden zijn o.a.:
Groepen 1-2:

-thema over gisteren met bezoek aan het Steendrukmuseum eens per 2 jaar.

-culturele activiteit (jaarlijks roulerend)
Groepen 3:

-cultureel uitstapje naar varkensmuseum Rundal
-bezoek aan de Hofnar i.v.m. thema theater

-bezoek aan bibliotheek
Groepen 4:

-instrumenten carrousel in de Hofnar
Groepen 5:

-toeten en blazen CMD Hofnar

-thema Jan en Jet met museumbezoek Valkerijmuseum te Valkenswaard
Groepen 6:

-De Stenen Poort te Borkel en Schaft

-museumschatjes: bezoek aan Prehistorisch dorp in Eindhoven
Groepen 7:

-jazzproject

-museumschatjes; Steendrukmuseum te Valkenswaard
Groepen 8:

-Hofnarbezoek i.v.m. musical

-afscheidsmusical in Hofnar

-museumschatjes: De Bevrijdende Vleugels te Best
Groepen 3 t/m 8:

-bezoek aan musical groep 8 in de Hofnar
Groepen 1 t/m 8:

-kunstmenu: elk jaar een ander discipline (in 2014 design, in 2015 percussie,

-in 2016 poppenspel, 2017 mediakunst)
De interne cultuurcoördinatoren zijn: Lenny Keeris en Helma Kwakernaat
3.4.5 Huiswerk
Afspraken huiswerk.
Algemeen:
Indien ouders uitdrukkelijk om huiswerk vragen, kan dit gegeven worden. Het initiatief kan
zowel bij ouders als leerkracht liggen en wordt in overleg vastgesteld. Als leerkracht moet je
kritisch bezien of het extra werk wel nut heeft en geen te grote belasting wordt.
Groep 5
- Geen gerichte huiswerkopdrachten.

- De verzorging van de map (thuis) is vrijblijvend.
- Spreekbeurten/ boekbespreking worden niet thuis voorbereid, maar op school.
Groep 6
- Proefwerken worden op school en evt. thuis geleerd.
- Er hoeven geen werkstukken gemaakt te worden voor de proefwerken.
- Verzorging map (thuis) is vrijblijvend.
- Spreekbeurten/ boekbespreking worden thuis voorbereid.
Groep 7
- 1x gestructureerd huiswerk maandag - vrijdag (voornamelijk taal en rekenen).
- Proefwerken moeten ook thuis geleerd worden. Dit is dan het huiswerk van de week.
- Verzorging map (thuis) is vrijblijvend.
- Spreekbeurten / boekbesprekingen worden thuis voorbereid.
Groep 8
- 2x gestructureerd huiswerk ( voornamelijk taal- en rekenopgaven).
- Proefwerken thuis leren, dan is het gestructureerde huiswerk minder.
- Verzorging map (thuis) is vrijblijvend.
- Spreekbeurten en/of boekbesprekingen worden thuis voorbereid.
N.B.: Een oproep in de Schepelweyzer om de tafels thuis te gaan oefenen, of om meer te
gaan lezen wordt niet gezien als een gerichte huiswerkopdracht.
Andere activiteiten na schooltijd
Als school zijn we er voorstander van dat kinderen direct naar huis gaan als de lessen zijn
afgelopen. Uitzondering hierop zijn de kinderen die een “taakje” hebben. Dit kan zijn bijv.
opruimen of planten verzorgen in de klas. Bij de ouders is dan bekend dat hun zoon/dochter
15 min. later thuis is. Nablijven voor een probleembespreking, corrigerende strafmaatregel
en/of het inhalen van onnodig niet-gemaakt schoolwerk, behoort ook tot de mogelijkheden.
Een en ander gebeurt altijd in overleg met de ouder(s).
3.4.6 Niet lesgebonden activiteiten voor de leerlingen
Werkend aan de totale ontwikkeling van kinderen vinden we buitenschoolse activiteiten
voor onze kinderen een wezenlijk aspect van ons schoolconcept. Samen “vieren“ van een
activiteit neemt een belangrijke plaats in, in de belevingswereld van het kind. Van vieringen
maken we dan ook werk middels een goede voorbereiding samen met de kinderen.
De verjaardag van de juf/meester
Dit feest wordt in alle groepen gevierd.
In alle klassen geeft elke leerkracht in grote lijnen aan hoe hij/zij het feest vorm wil geven. Bij
de voorbereiding worden de kindere

4. De zorg voor onze leerlingen
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school
De plaatsing van een kind op school
Voordat een nieuwe leerling geplaatst wordt in een groep, hebben ouders en kind kennis
gemaakt met de directie en de leerkracht. Dit gebeurt na schooltijd in de week voorafgaande
aan de plaatsing.
De gang van zaken in de groep en de meest relevante gegevens van school en kind worden
uitgewisseld.
De nieuwe ouder krijgt de schoolgids en ontvangt een jaarkalender. Ook wordt de ouder
rondgeleid door de school.
Bij tussentijdse wijziging van basisschool door een kind/ouders wordt altijd eerst informatie
van de school van herkomst opgevraagd door de directeur/ KO-er. Binnen Valkenswaard
hebben we hier goede afspraken over op directieniveau. Adviezen van de school van
herkomst worden door normaal gesproken overgenomen.
De kinderen stromen in, op de dag na hun vierde verjaardag. Zo kunnen ze hun verjaardag
nog op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf vieren.
Vanaf de dag van instroom wordt door de school geadviseerd om 5 ochtenden te wennen.
Deze ochtenden zijn aaneensluitend. In overleg met leerkracht/ouders kunnen deze
ochtenden ook dagen worden, mits daar een goede reden voor is.
De kinderen die in de zomervakantie vier worden, worden uitgenodigd voor de
doorschuifmiddag. Zij beginnen de eerste schoolweek ook met 5 ochtenden.
Tot vier weken voor de grote vakantie stromen er kinderen in. De periode naar de vakantie is
dan nog voldoende om volledig te wennen aan het schoolritme.
Ervaring heeft ons geleerd dat het voor de individuele ontwikkeling vaak beter is om
kinderen uit één gezin niet bij elkaar in de klas te plaatsen. Dit is dan ook ons uitgangspunt
bij de plaatsing van leerlingen in een groep. De school bepaalt de plaatsing van kinderen in
een groep. Hierbij is een aantal criteria als groepsgrootte, verdeling meisjes/jongens, leeftijd
van kinderen en mogelijk individuele factoren, bepalend voor de plaatsing.
Het formeren van jaargroepen op Schepelweyen
We willen onze leerlingen een optimale begeleiding geven. Hierbij hoort ook dat we kijken
welke leerlingen we voor enkele jaren in eenzelfde groep plaatsen.
Kinderen moeten zich “thuis“ voelen op school in hun eigen groep.
We willen als school de mogelijkheid hebben om de samenstelling van leergroepen te
wijzigen.

Indien een herindeling van groepen ter sprake komt, zijn de volgende uitgangspunten van
belang:
1. streven naar gelijke verdeling van aantal leerlingen per groep
2. streven naar gelijke verdeling van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften over de
parallel groepen
3. streven naar een acceptabele verdeling jongens en meisjes over de groepen
Voorop staat: kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
We willen met de herindeling het volgende bereiken:
a. een evenredige verdeling van kinderen met specifieke behoeften, zodat zij de juiste
begeleiding kunnen krijgen en deze behapbaar blijft voor de leerkrachten. Daarmee willen
we voorkomen dat “het toeval“ bepaalt dat er in één groep veel en in een parallelgroep
weinig kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zitten.
b. voor de kinderen de mogelijkheid scheppen alle jaargenoten te leren kennen en daarmee
ook de mogelijkheid te creëren dat ze nieuwe vriendschapsbanden aan kunnen gaan.
4.2 Hoe wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen en hoe volgen we dit?
Aan de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen komen wij tegemoet door:
Handelingsgericht Werken (HGW)
Wij werken volgens het concept Handelingsgericht Werken, waar we op gestructureerde
wijze tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. De kinderen
verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. Wij houden daar
rekening mee en passen ons onderwijs daarop aan. Wij sluiten aan bij de positieve aspecten
en stimulerende factoren van het kind.
Door handelingsgericht en doelgericht te werken beogen we dat kwaliteit van ons onderwijs
en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren.
Uitgangspunt zijn de onderwijsbehoeften van kinderen.
Ofwel: wat heeft elk kind nodig om te kunnen leren?
Handelingsgericht Werken is een planmatige en cyclische werkwijze (zie afbeelding)

Door goed te kijken naar kinderen (waarnemen) kinderen zo goed mogelijk te begrijpen,
waarna we onze onderwijsdoelen voor de leerlingen kunnen gaan plannen en realiseren.
Het afstemmen tussen school en ouders is belangrijk; wat zien en begrijpen we samen van
het kind? Is het plaatje compleet? Weten we wat nodig is om te ontwikkelen?
De onderwijsbehoeften van alle kinderen worden vastgelegd in een groepsoverzicht.
De doelen worden omschreven en gepland in een groepsplan. Tijdens de uitvoering ervan,
tijdens het proces wordt voortdurend geëvalueerd door de leerkracht met de kinderen en
wordt de aanpak zo nodig bijgesteld.
4.3 Basisondersteuning
Algemeen
We streven naar een preventieve aanpak. Wij kijken vooruit: wat zijn de doelen voor de
komende periode en wat hebben onze kinderen nodig om die doelen te bereiken? De doelen
worden omschreven in het groepsplan. Na afloop van het groepsplan wordt dit geëvalueerd
en besproken in de groepsbespreking die leerkracht en kwaliteitsondersteuner samen
hebben. Duidelijk moet worden of doelen bereikt zijn en of werkwijzen aangepast zouden
moeten worden. De KO-er kijkt mee met de leerkracht wat de groep en individuele kinderen
in de groep nodig hebben en wat dat van de leerkracht vraagt.
3x per jaar vindt een groepsbespreking plaats waarin gemaakte evaluaties besproken
worden. Groepsbezoeken worden uitgevoerd om samen zicht te hebben op de groep.
De samenwerking met ouders vinden we van groot belang. De kijk die we samen hebben op
uw kind, helpt om een compleet beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van
uw kind in zijn/haar ontwikkeling.
4.4 De manier waarop we werken in de groep
Werken met verlengde instructie
De klassikale uitleg van nieuwe leerstof wordt zo kort en duidelijk mogelijk gehouden. Dit is
het basisaanbod. De leerlingen, die hieraan voldoende hebben, kunnen dan zelfstandig aan
de slag met hun werk. De leerlingen die extra uitleg nodig hebben krijgen vervolgens een
verlengde instructie van de leerkracht.
Zelfstandig werken
De kinderen werken elke dag aan zinvolle (verwerkings-) opdrachten. Dit heeft tot doel de
kinderen te leren zelfstandig te werken, plannen en organiseren van hun werk. Hierbij heeft
de leerkracht de mogelijkheid aan een leerling apart of aan een klein groepje de zorg te
besteden die nodig is.
Eigenaarschap van kinderen
In toenemende mate wordt planmatig gewerkt met kindgesprekken, waarbij kinderen
samen met de leerkracht reflecteren op zichzelf en hun eigen doelen formuleren. Zo worden
kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling en doelen. Wat leer ik en waarom leer ik dat?

Coöperatieve werkvormen
We maken in onze lessen gebruik van coöperatieve activerende werkvormen.
Werkvormen passend bij het lesdoel en bij de onderwijsbehoefte van de groep.
Leerlingen krijgen zelf de ruimte om met elkaar te leren. Hun afhankelijkheid van de
leraar neemt af, de initiatieven van leerlingen nemen toe, en ze hebben ruimte om
eigen oplossingen in te brengen. Het maakt kinderen actief en betrokken.
4.5 De volgsystemen die we inzetten
Het leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van elk kind wordt gedurende zijn hele schoolloopbaan op verschillende
manieren gevolgd. We hanteren hierbij o.a. het Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS) van
Cito (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Tevens maken we gebruik van de methode
gebonden toetsen, observaties en gesprekjes met leerlingen. De school maakt voor ieder
kind gebruik van een digitaal leerling-dossier.
Het sociaal-emotioneel volgsysteem
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en groepen te volgen maken we
gebruik van ZIEN. Hiermee wordt 2 x per jaar gemeten hoe de betrokkenheid en het
welbevinden in de groep is en hoe de sociale vaardigheden ontwikkeld zijn. De vragenlijsten
van ZIEN worden zowel door de leerling (gr. 5 t/m 8), als door de leerkracht ingevuld. Zo
wordt duidelijk hoe o.a. het pedagogisch klimaat beleefd wordt vanuit beide perspectieven.
In onze kleutergroepen maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem: KIJK
De resultaten van beide volgsystemen zijn onderwerp van gesprek tussen de leerkracht en
de KO-er in de groepsbespreking.

4.6 Veilig voelen/ pestprotocol:
Pestprotocol
Ook op onze school gaan kinderen als mensen met elkaar om en wordt er wel eens gepest.
Vaak is bij de leerkrachten bekend welke kinderen van de groep het “slachtoffer” zijn van
pesterijen maar ook de dagelijkse observaties en gesprekken met de kinderen, geven hier
zicht op. We streven ernaar op school voor elk kind een veilig klimaat te scheppen waarin
kinderen ervaren dat ze welkom zijn zoals ze zijn. Geaccepteerd worden met je sterke en
zwakke kanten geeft een basis van geborgenheid.
Een kind (mens) kan pas tot goed functioneren komen indien hij/zij zich geborgen en veilig
voelt in zijn omgeving. Acceptatie, tolerantie en respect zijn in deze sleutelbegrippen die we
als opvoeders bij onze kinderen inhoud moeten geven. U als ouder thuis en wij als
leerkrachten op school zullen deze begrippen op eenzelfde manier inhoud moeten geven
willen we het kind niet in onzekerheid brengen. Goede afstemming in deze is erg belangrijk.
In geval van pesterijen zijn gesprekken met ouders van de pester en de gepeste leerling dan
ook standaard.
Mocht u signalen van pesten van uw kind opvangen, neem dan contact op met de leerkracht
van uw kind.

Daarnaast wordt er in alle klassen op groepsniveau aandacht besteed middels de methode
Goed Gedaan en projecten.
Gedrags- en fatsoensregels, waarden en normen komen hierbij aan bod. Als school merken
we juist op deze momenten dat kinderen zeer diverse waarden en normen kunnen hebben
opgebouwd vanuit allerlei invloeden (thuis, tv, sportclubs, buurt).
Verder verwijzen we naar onze klassenregels en speelplaatsregels die we als team naleven
en de kinderen regelmatig daaraan herinneren. In elke klas zijn deze zichtbaar opgehangen.
Link pestprotocol: Pestprotocol
Wat doen we tegen vandalisme en geweld?
Kinderen die bewust eigendommen van school of van anderen vernielen, worden door ons
daarop aangesproken. Zij vergoeden financieel de gemaakte onkosten.
We leren kinderen dat ze respectvol met andermans eigendommen moeten omgaan.
4.7 Samenwerking met ouders
Het afstemmen tussen school en ouders vinden we erg belangrijk; wat zien en begrijpen we
samen van het kind? Is het plaatje compleet? Weten we wat nodig is om te ontwikkelen?
Kennismakingsgesprek:
Het schooljaar start met een kennismakingsgesprek tussen ouders en nieuwe leerkracht.
Doel van het gesprek is, behalve kennismaken, ook dat de leerkracht aangeeft wat in de
overdracht met de voorgaande leerkracht is besproken. Zo bent u als ouder op de hoogte
van wat al bekend is over uw kind. Er is uiteraard ruimte om van daaruit aanvullingen te
doen die van belang zijn in het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.
Voortgangsgesprekken:
De voortgangsgesprekken vinden 2 x per jaar plaats. De evaluatie van de afgelopen periode
wordt met ouders besproken en daarnaast wat ertoe doet de komende periode, wat de
doelen zijn.
Als er buiten de ingeplande gesprekken ook behoefte is aan een gesprek, dan kunt u
hiervoor uiteraard een afspraak maken. Als meedenken door de KO-er gewenst is, geeft de
leerkracht of eventueel de ouder dat aan.
4.8 De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
De juiste schoolkeuze na de basisschool is voor onze kinderen van groot belang.
We adviseren het niveau dat het meest past bij het kind en waar voldoende kansen voor een
succesvol schoolverloop zijn.
De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen na de
basisschool
In het begin van groep 8 geven de leerkrachten een informatieavond over de procedure en
begeleiding van de overgang BAO–VO. Hierin krijgen de ouders:
a. een algehele informatie over het VO
b. de mogelijkheden en vormen van VO in de directe omgeving

c. de procedure rondom schooladvies / aanmelding van leerlingen en doorspelen van
leerling gegevens naar VO ( doorspelen van gegevens naar het VO middels het
Onderwijskundig Rapport (OR)
d. kennismaking met het VO in Valkenswaard middels open dagen op VO en informatieavonden vanuit het VO
e. de CITO eindtoets
De procedure rondom advisering VO (Voortgezet onderwijs)
Alle leerlingen krijgen aan het einde van groep 7 een schriftelijk, voorlopig advies. Dit advies
wordt gegeven door onze adviescommissie. Deze commissie bestaat uit: de leerkrachten van
groep 7, de leerkrachten van groep 8, de KO’er en de directeur. Het voorlopig en definitief
advies wordt bepaald door die commissie.
Wat nemen we mee in de advisering
De advisering wordt gebaseerd op een aantal gebieden. Deze staan hieronder beschreven:
Resultaten van de leerling (LOVS toetsen en methodegebonden toetsen)
Werkhouding (denk hierbij concentratie, doorzettingsvermogen)
Huiswerkhouding
Zelfstandigheid
Sociaal emotioneel functioneren (faalangstig, (prikkel)gevoelig)
Ontwikkelingsmogelijkheden (afgenomen intelligentietesten, beeld van de leerkracht)
(Wens leerling/ ouders)

De procedure rondom aanmelding van leerlingen met specifieke behoeften
Begin groep 8 worden alle leerlingen (na toestemming van de ouders) aangemeld voor een
capaciteitenonderzoek ;de NIO.
Ouders ontvangen een brief met daarin de procedure en onderzoeksdatum.
In november en in januari volgen er gesprekken waarin het definitieve advies met de ouders
wordt besproken. De groepsleerkrachten vullen voor deze leerlingen een onderwijskundig
rapport in. De inhoud hiervan wordt gedeeld en doorgesproken met ouders. Hierin staan de
behaalde resultaten, kind kenmerken, onderzoeksverslagen en andere relevante informatie.
Het voortgezet onderwijs kan alleen met uw toestemming (middels het sofinummer)
toegang krijgen tot deze gegevens.
De kinderen met specifieke behoeften behoren tot de vroeg aanmeldingen, door deze
werkwijze kan het voortgezet onderwijs anticiperen op de te formeren groepen, weten ze
tijdig wat nodig is in de begeleiding.
Na 1 april vindt de overdracht plaats tussen VO – BAO – en worden eventuele zorgpunten
besproken rondom de aanmelding.
De procedure rondom aanmelding van de overige leerlingen
De adviescommissie geeft de ouders en het kind een schooladvies gebaseerd op de eerder
genoemde kenmerken.

Dit gebeurt voor 15 maart in een individueel schoolkeuzegesprek met de ouders en hun
kind.
De ouders kiezen m.b.t. dit advies zelf een school voor hun kind.
Voor 1 april worden deze leerlingen door hun ouders aangemeld bij het VO.
Als een kind na aanmelding geplaatst is neemt de school voor VO contact op met de
basisschool. Mocht er meer informatie vanuit BAO nodig zijn dan meldt de school voor VO
dit en verstrekken wij als basisschool de gevraagde informatie.
Van een aantal scholen voor VO krijgen we (zeker de eerste jaren) de rapportcijfers van de
oud-leerlingen door. Zodoende kunnen we als basisschool onze leerlingen volgen.
4.9 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften krijgen op basisschool Schepelweyen extra
ondersteuning en begeleiding. Naast het basisaanbod in het groepsplan, creëert elke
leerkracht ruimte voor een herhaalde of aangepaste instructie.
Daarnaast wordt gewerkt met onderwijsassistenten. In overleg tussen leerkracht en ko-er
wordt bekeken hoe we de inzet van de onderwijsassistent aanvullend kunnen laten zijn op
datgene wat de leerkracht in de klas doet. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een
instructie op maat in een klein groepje plaats te laten vinden. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet
voor kinderen die instructie op een ander niveau nodig hebben. Dit kan gebeuren op het
niveau van een voorgaand leerjaar, maar kan ook zijn gericht op extra uitdaging.
Als de geboden extra ondersteuning niet voldoende oplevert, kan een ondersteuningsvraag
gesteld worden op SKOZOK niveau. Dit kan betekenen dat meegedacht wordt door een
specialist, of dat andere ondersteuning ingezet kan worden. Zie toelichting op de
ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7.5.
4.10 Passend onderwijs visie en werkwijze SKOZOKbreed
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.
4.10.1 Visie SKOzoK
We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
4.10.2 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, zie ook 6.2.) dient als onderlegger
van het beleid m.b.t. Passend Onderwijs.

4.10.3 Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs binnen SKOZOK
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.

4.10.5 Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie
Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur van SKOZOK er als volgt uit:

In het bovenstaande schema zijn diverse afkortingen opgenomen. In bijlage A is een lijst met
afkortingen en betekenissen toegevoegd.
Bijlage A: Taal Passend Onderwijs
KO
LO
TB
OT
AB
TLV
CCT
CJG
SWV
SO
SBO
NAW
Lkr
OPP

Kwaliteitsondersteuner
Leerkrachtondersteuner
Trajectbegeleider
Ondersteuningsteam
Ambulante begeleiding
Toelaatbaarheidsverklaring
Centrale Commissie Toelaatbaarheid
Centrum Jeugd en Gezin
Samenwerkingsverband
Speciaal onderwijs
Speciaal Basisonderwijs
Naam, adres en woonplaatsgegevens
Leerkracht
Ontwikkelingsperspectief

OO
HGW

Ondersteuningsovereenkomst
Handelingsgericht werken

4.11. Hulpverlening door externen
4.12 GGD Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. We leggen kort uit wat dit team voor ouders/verzorgers en voor
de leerlingen kan betekenen.
Antwoord op vragen
Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag
normaal? Opvoedtwijfels? Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team
Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig
is.
Contactmomenten
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in
contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht,
leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk
contactmoment aanwezig zijn.
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.
Gezonde school
De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld
door het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een
gezonde leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de
school hierin.
Over de GGD
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de
jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele
gezondheidsproblemen en -risico’s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder
meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in samenwerking met de school) zicht op
de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op
de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens
van u en uw kind. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Heeft u vragen?
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders
Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.
00 uur.
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Bezoekadres
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

www.ggdbzo.nl
/ggdbzo
@ggdbzo

4.13 Schoolmaatschappelijk werk
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 van uw kind zijn folders verkrijgbaar over Schoolmaatschappelijk Werk, maar
ook over andere diensten van DommelRegio, zoals Groepswerk of het Algemeen
Maatschappelijk Werk.
Wanneer u meer informatie wil over het Schoolmaatschappelijk Werk of u hebt een vraag
dan kunt u terecht bij de KO-er op de school van uw kind. Ook kunt u direct contact
opnemen met Lieke Daamen, tel.nr: 06-51801013 of 040-2048500, of via het volgende email adres: l.daamen@lumensindebuurt.nl
4.14 CENTRUM JEUGD EN GEZIN (CJG)
Voor wie is het CJG?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar opvoeders, kinderen en jongeren terecht
kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien is niet altijd even
gemakkelijk. Soms kun je best een beetje hulp gebruiken. Wij zijn er voor alle vragen, hoe
klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Onze deskundige medewerkers luisteren naar je

verhaal, denken met je mee, geven praktische tips en zoeken samen met jou naar de
oplossing die het beste bij je past. Wij vinden geen enkele vraag raar.
Waar is het CJG?
Het CJG is gevestigd aan de Hofnar in Valkenswaard. Elke dag is daar iemand aanwezig om
telefonisch vragen te beantwoorden of om een afspraak te maken. Ouders kunnen gewoon
binnenlopen voor een folder, een praatje of een informatieve vraag. De openingstijden staan
op de website www.cjgvalkenswaard.nl.
Waarvoor kun je terecht bij het CJG?
Voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien. Het kan gaan om grote of kleine
problemen. Van kinderen die niet willen slapen, afspraken maken met pubers, ruzies thuis
tot moeilijke eters.
Hoe werkt het CJG?
Het CJG is een samenwerking tussen allerlei organisaties. Iedere organisatie kan zelf vragen
beantwoorden of doorverwijzen. Natuurlijk zijn hierbij de privacyregels van kracht.
4.15 Zorg voor Jeugd (ZvJ)
Ook onze school is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd
is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een
vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op
deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het
belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De
gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om
problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.
Binnen onze organisatie kunnen KO’ers van school zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd.
Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover
hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie
geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als
er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt
automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional
van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de
jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op
te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.
Algemeen: Externe hulpverlening onder schooltijd.
In principe staan wij geen externe hulpverlening onder schooltijd toe. De wet zegt hierover
het volgende:
Iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde onderwijsactiviteiten (WPO
artikel 41, lid 1). Eenvoudig gezegd: in principe is iedere leerling onder schooltijd op school. Hiervan mag worden afgeweken indien sprake is van gewichtige omstandigheden

(Leerplichtwet, artikel 11g). Maar hiervoor is de directeur verantwoordelijk; als deze geen
toestemming geeft, kan het niet (Leerplichtwet, artikel 14 lid 1).
De directeur is en blijft verantwoordelijk en ouders kunnen niet zelfstandig bepalen of hun
kind onder lestijd externe hulp/ondersteuning krijgt, al dan niet door henzelf betaald. Het
betekent dat het kind extra ondersteuning krijgt , maar tegelijkertijd ook het lesaanbod in de
klas mist. Het uitgangspunt is dan ook nee, niet onder schooltijd, tenzij…
Als in de begeleiding gewerkt wordt aan belemmeringen die het kind in zijn/haar
ontwikkeling ervaart, dan kan de school in overleg toestemmen. Overleg hierover met de
directeur dient altijd plaats te vinden.

5. De leraren
5.1 Het team, de samenstelling e.d.
Wie werken er in de school?
Op Schepelweyen werken we in een groot team aan de begeleiding van de aan ons
toevertrouwde kinderen. Ieder heeft binnen dit team zijn eigen taak en functie.
Voor de namen van alle medewerkers verwijzen we naar hoofdstuk 1.3.
De school wordt aangestuurd door een Managementteam. Dit team bestaat uit de
directeur, de KO-er en twee bouwleiders.
De groepen zijn organisatorisch verdeeld over onderbouw (groepen 1 t/m 4) en bovenbouw
(groepen 5 t/m 8). De algehele aansturing van de bouw is in handen van de bouwleider.
Naast onderwijspersoneel die zorgen voor een goede begeleiding in de klassen, hebben we
het onderwijs- ondersteunend personeel (onderwijsassistenten, conciërge,
interieurverzorgsters, administratrice). Zij zorgen ervoor dat de randvoorwaarden om goed
onderwijs te kunnen geven, afgedekt zijn.
Werken in het onderwijs is voor ons niet meer eenzaam als groepsleerkracht alleen voor die
klas, maar samen met collega’s in voortdurende dialoog zoeken naar : wat is het beste voor
dit kind; hoe kunnen we dat het beste bieden; wie heeft daarin de beste expertise, wie gaat
de begeleiding uitvoeren. In geval van ziekte, vervanging vindt een herschikking van taken
plaats en is niet een hele groep onthand.
Het gezamenlijk gedragen ontwikkelingsproces kent een veel grotere continuïteit dan
voorheen. De continuïteit van het leerproces ligt bij alle betrokkenen : de begeleiders maar
zeker ook de kinderen. De afwezigheid van een van de begeleiders heeft veel minder
negatieve invloed op het ontwikkelingsproces dan voorheen.
Kinderen zijn gewend aan de begeleiding van meerdere personen en weten wie wat doet.
Kinderen krijgen en nemen ook hun eigen verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces.
Kinderen krijgen de ruimte om fouten te maken en om te reflecteren (te leren van successen
en ook van fouten)
Wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof, studieverlof, scholing
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen die achtereenvolgens genomen
worden bij ziekte (of verlof) van een van de leerkrachten
De directie probeert een vervanger te vinden via de algemene vervangerspoule van SKOZOK
(het zgn. P-centrum)
Bij geen succes: interne oplossingen :
(N.B.: Als we moeten zoeken naar andere interne oplossingen, dan betreft dat er steeds een
voor een dag. We zullen dan van dag tot dag moeten zoeken naar de best werkbare, minst
belastende oplossing.)
Als er een LIO-leerkracht aanwezig is : de vrijgeroosterde leerkracht inzetten.

Indien voorhanden: Pabo stagiaire inzetten; altijd onder eindverantwoordelijkheid van een
naaste bevoegde leerkracht.
Indien de vrijgeroosterde leerkracht niet mogelijk is, dan de LIO-leerkracht.
Groepen samenvoegen, de vrijgekomen leerkracht wordt elders ingezet.
Verdelen : de leerlingen van een groep verdelen over de andere groepen

N.B.: Met deze maatregelen zullen we nagenoeg 98% van alle vervangingen opvangen !
Voor de resterende 2% gelden dan nog de volgende maatregelen:
1. Als alle bovenstaande mogelijkheden overwogen zijn en men niet tot een goede
oplossing gekomen is, zal men moeten besluiten om een groep thuis te laten blijven.
De ouders krijgen daar de dag van tevoren schriftelijk bericht over, met toelichting
waarom tot deze maatregel besloten is. De betreffende leerlingen krijgen een taak mee
voor die dag. Kinderen van ouders die geen oppas kunnen regelen, worden altijd in de
gelegenheid gesteld hun taak onder toezicht op school te maken.
2. Een groep wordt maximaal twee dagen naar huis gestuurd. Wanneer er na twee dagen
nog geen passende oplossing is gevonden, zal er een andere groep thuis blijven. De leerkrachten wisselen dan van groep.

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s
Op Schepelweyen maken we samen werk van: “samen leren leren.”
Leren zien we als een uniek persoonlijk proces waarbij de regie van het leren in grote mate
in handen ligt van de lerende mens. Studenten, stagiaires, onze kinderen maar ook als
professionals onderling willen we leren en vormen samen een lerende gemeenschap.
Leren doe je niet alleen maar met en van elkaar.
Leren is een planmatige activiteit voor alle lerende mensen. In een Persoonlijk
OntwikkelingsPlan (POP), leggen we leerdoelen en acties vast voor een bepaalde tijd. Dit
POP heeft altijd relaties met het school ontwikkelingsplan / bestuurs-ontwikkelings plan.
In het schoolontwikkelingsplan is vastgelegd welke ontwikkelingen we voor enige termijn
gaan oppakken.
Elk personeelslid ( stagiaire inclusief) stelt zichzelf de vraag: wat is mijn specifieke bijdrage in
het SOP.
Zicht op eigen competenties is noodzaak en zicht op de nog te ontwikkelen competenties en
vaardigheden.
Elke student brengt middels een zelf-assesment zijn/haar EVC’s ( eerder verworven
competenties) in beeld en geeft aan wat hij/zij komende periode gaat ontwikkelen. Dit
wordt middels een POP formulier expliciet gemaakt (SMART) Er wordt met maatjes gewerkt
in POP’s.
Naast een maatje als gesprekspartner betreffende POP heeft de student begeleiding van een
mentor en een coach. De Mentor maakt de student wegwijs in het dagelijkse gebeuren op
school, de coach stelt de juiste vragen om de student op een goed denkniveau te stimuleren
in zijn /haar eigen ontwikkeling.

Scholing van leraren
Het bestuur van SKOZOK en het ministerie van OC en W stellen ons in staat om ons vak op
goed niveau te houden middels een nascholingsbudget. Jaarlijks maken we een
“nascholingsplan” waarin vastgelegd is welke deskundigheidbevordering we als team voor
dat jaar gaan opnemen.
Nascholing wordt gerelateerd aan Schoolontwikkelingsplan en wordt opgenomen in het
Persoonlijk ontwikkelingsplan. Het POP is onderdeel van het jaarlijkse functioneringsgesprek.
Het nascholingsplan wordt begrensd door:
* de beschikbare tijd die we per jaar kunnen besteden aan nascholing (max. 10 % van de
werktijd).
* de financiële middelen: het ministerie stelt middelen ter beschikking die over een periode
van 4 jaar geoormerkt besteed moeten zijn aan nascholing. In de O en O begroting is
nascholing opgenomen.
Bedrijfshulpverlening
Een bedrijfshulpverlener (BHV er) draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid in de
organisatie.
De BHVer wordt opgeleid in 2 modules.
1 Levensreddende handelingen.
Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, reanimatie enz. .
2 Brandbestrijding en ontruiming.
Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers, leerlingen en andere
personen binnen de school. Dit gebeurt volgens een vaststaand protocol en
ontruimingsplan.
Het alarmeren en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.
Alle BHV-ers volgen één maal per jaar een herhalingsles in beide modules. Minimaal 1 keer
per jaar houden we met de hele school een ontruimingsoefening.

6. Ouders en school
6.1 Wat mogen wij van elkaar verwachten?
Ons uitgangspunt op onze school is dat we respectvol met elkaar omgaan. Onderwijs,
kinderen begeleiden naar hun volwassenheid, is per definitie een goede relatie aangaan met
het kind en alle betrokkenen. De basis van deze relatie is respect voor elkaar.
Respectvol met elkaar omgaan geldt voor ons op alle niveaus: kinderen onderling, kinderen
naar leerkrachten, kinderen naar ouders, leerkrachten naar kinderen en ouders.
U als ouder staat niet alleen voor de opvoeding van uw kind. Deze zorg delen wij graag met
u.
Met deze “opvoedingsverantwoordelijkheid” willen wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan.
Voor de begeleiding van het kind in zijn/haar ontwikkeling hebben wij elkaar nodig.
Van onze kant hopen wij op uw belangstelling bij bijvoorbeeld: een 'open school', 'themaavond', 'ouderavond' en/of '10-minutengesprek'.
Van uw kant mogen wij een kritische houding verwachten om er samen het beste van te
kunnen maken. In dialoog als opvoeders samen zoeken naar het beste voor kinderen is ons
uitgangspunt.
6.2 Hoe houden wij elkaar op de hoogte?
Op jaarbasis zijn er drie gespreksrondes. De eerste gesprekken in september hebben als doel
kennis te maken met de leerkracht(en) en is bij uitstek geschikt om het wel en wee van uw
kind te bespreken. Daarnaast volgen er nog gesprekken in november/december en in
februari/ maart.
Zowel u als de leerkracht kunnen het initiatief nemen om een tussentijds gesprek te voeren
over uw kind.
Twee keer per jaar ontvangt u (februari en juni/juli) een schriftelijk rapport.
N.a.v. het eerste rapport krijgt u een uitnodiging voor een 10-minutengesprek.
Bij het tweede rapport zijn deze gesprekken facultatief. D.w.z. Er wordt een gesprek gepland
als u of de school dit nodig acht.
Elke twee weken verschijnt digitaal een infoblaadje, ‘De Schepelweyzer’, Hierin staan
mededelingen over de dagelijkse gang van zaken op onze school. De Schepelweyzer staat op
onze website. (www.schepelweyen.nl) Nieuw op onze website is de persoonlijke pagina. In
een volledig veilige omgeving kunt u het laatste nieuws uit de groep en foto’s van
activiteiten bekijken. Naast de foto’s en het laatste nieuws, kunt u ook de resultaten van de
Cito midden en Eind toetsen van uw kinderen inzien. Ook hier uiteraard in een volledig
veilige omgeving. (via onze Skozapp)
Indien nodig worden er speciale ouderavonden georganiseerd rondom een thema of
inhoudelijk onderwerp.
6.3 Ouderactiviteiten
Op school zijn allerlei activiteiten die zonder uw hulp niet te realiseren zijn.
Dit zijn de zogeheten “ouderactiviteiten”, zoals:

· Festiviteiten; verzorgen van alle feesten op school bijv. Sinterklaas, Kerst, Carnaval e.d.
· Documentatiecentrum; inrichting en verzorging van de schoolbibliotheek en hulp bij het
zoeken van informatie door kinderen.
· De Schepelweyzer; het tweewekelijkse blad van de school. Dit wordt door ouders
opgemaakt.
· Schoolkamp; aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op kamp.
Ouders helpen hierbij.
· Klassenouders; op initiatief van de leerkrachten activiteiten voor de groep uitvoeren.
· Foto-/videowerkgroep; het maken van foto's en video-opnamen tijdens de diverse
activiteiten.
· IVN; hulp bij natuurkundige projecten in het IVN-gebouw.
· Sportdagen; begeleiden van kinderen, leiden van spelletjes en/of verrichten van hand- en
spandiensten tijdens de sportdagen.
. Luizen pluizen; Na iedere vakantie zijn er ouders die de kinderen controleren op luizen en
of neten.
Voor al deze activiteiten wordt in het begin van het schooljaar een oproep geplaatst in de
Schepelweyzer. Iedere ouder kan zich inschrijven of opgeven, ongeacht in welke groep uw
kind zit.
Onze OR ( ouderraad ) heeft als taak bovenstaande ouderactiviteiten te coördineren.
Maandelijks heeft de directeur overleg met twee mensen van de ouderraad om zaken door
te spreken. De leden staan vermeld verderop vermeld.
6.4 Overblijven op BS Schepelweyen: de Tussen Schoolse Opvang (TSO)
De tussen schoolse opvang wordt door TSO Samen Eten georganiseerd. Informatie hierover
is op school bij de balie te verkrijgen. De tussen schoolse opvang valt onder de
verantwoordelijkheid van de school.
6.5 De Buitenschoolse Opvang
Kinderen kunnen op alle dagen terecht bij Horizon kinderopvang. Zij maken gebruik van
twee lokalen in ons gebouw. Hier kunnen kinderen zowel voor als na schooltijd terecht.
Op dagen dat het niet druk is (woensdag en vrijdag) worden de kinderen samengevoegd met
kinderen van andere Valkenswaardse scholen op een locatie in Valkenswaard. (Haagstraat).
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Horizon kinderopvang:
https://www.horizonkinderopvang.nl/
6.6 De (vrijwillige) Ouderbijdrage
Na 8 jaar basisschool Schepelweyen horen we heel vaak van ouders en kinderen: wat
hebben ze hier veel geleerd en wat was het gezellig met alle activiteiten die de school samen
met ouders organiseert. Dat willen we zo houden. Als een kind zich thuis voelt op school en
graag naar school toe gaat zal het leren een veel hoger rendement hebben dan daar waar
een kind niet graag naar school toe gaat. Als team vinden we veiligheid en geborgenheid
voor kinderen erg belangrijk, ze vormen een basis van leren.

Dankzij de ouderbijdrage die we jaarlijks per kind vragen kunnen we vieringen en gezellige
activiteiten organiseren met bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen,
Onderbouwdag/ Sportdagen. Maar ook samen op schoolreis of schoolverlaterskamp. De
activiteiten die we kunnen realiseren dankzij de ouderbijdrage leveren een belangrijke
bijdrage aan de sociale vorming van kinderen en geeft een gemeenschapsgevoel. Vieren is
meervoud, dat doe je met meer mensen en moet geleerd worden. De ouderbijdrage is een
vrijwillige bijdrage. Ouders zijn dus niet verplicht een dergelijke bijdrage te doen. De school
kan dan een kind deelname aan activiteiten onthouden en een ‘gewoon’ lesprogramma
aanbieden.
Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage wordt gedaan door de “Stichting Ouderbijdrage
Schepelweyen”, kortom: S.O.S.
Hierin dragen twee teamleden (een MR-teamlid en een gewoon teamlid) én twee ouders
(MR-ouder en OR-ouder), zorg voor de financiële gang van zaken en zullen jaarlijks
verantwoording afleggen aan de MR. Deze vier mensen vormen samen de Stichting
Ouderbijdrage Schepelweyen en staat geregistreerd bij de kamer van Koophandel in
Eindhoven.
De twee teamleden maken, samen met het team, per leerjaar een lijst van activiteiten die
het komend schooljaar ondernomen gaan worden met daarbij de kosten die dit met zich
mee gaan brengen. Dit jaarplan van activiteiten wordt besproken in de MR en waar nodig
bijgesteld. Per leerjaar is dan duidelijk wat de ouderbijdrage gaat worden voor elk kind in dat
leerjaar, hierbij wordt er van uitgegaan dat alle ouders betalen voor hun kinderen. De
uitvoering van alle financiële acties ligt bij de S.O.S.
Dit schooljaar wordt per groep de volgende vrijwillige bijdrage gevraagd. Zie link:
https://docs.google.com/document/d/1Szzt50AZMmrKywDyX7iOoPvy1fO8IusIzihtY1gNPd8/
edit
Elke ouder ontvangt per kind een verzoek tot betaling middels een automatische incasso, te
incasseren in 1 of 2 termijnen. Het betalingsverkeer verloopt dan geheel automatisch via de
bank.
Indien er geen machtiging af wordt gegeven voor betaling van de ouderbijdrage, zal de
directie hierover contact opnemen met de betreffende ouder(s)/verzorger(s) om te komen
tot een passende oplossing.
6.7 Medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR)
De MR is een bij de wet in het leven geroepen overlegstructuur tussen bestuur en school,
waarin ouders en schoolpersoneel evenredig vertegenwoordigd moeten zijn. De MR is
bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan en tot het doen
van voorstellen en het kenbaar maken van standpunten aan het bestuur. Voor onze school
hebben 5 ouders en 5 personeelsleden zitting in deze raad.
De school is lid van de NKO ( Nederlandse Katholieke Oudervereniging). Deze vereniging
organiseert cursus- en thema-avonden voor ouders.
Medezeggenschapsraad

Op de schoolwebsite heeft deze groepering een eigen pagina op onze website.
https://www.schepelweyen.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/ Hierop kunt u de
belangrijkste informatie vinden.
Ouderraad
Aan onze school is een ouderraad verbonden.
Op de schoolwebsite heeft ook deze groepering een eigen pagina op onze website
.verbonden. De voornaamste taak is het coördineren van alle ouderactiviteiten.
https://www.schepelweyen.nl/voor-ouders/ouderraad/ Hierop kunt u de belangrijkste
informatie vinden.
6.8 Schoolverzekeringen
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. 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.
6.9 VERKEERSVEILIGHEID
Vervoer van kinderen per auto
Deze informatie is belangrijk als u kinderen met de auto vervoert.
Wij willen u erop wijzen, dat de meeste auto’s ingericht zijn voor het vervoer van maximaal
vijf personen, inclusief de bestuurder. Laat u zich niet verleiden om meer kinderen dan dat
er gordels zijn in de auto mee te nemen! Kinderen kleiner dan 1.35 m. moeten verplicht in
een kinderzitje. Informeer vooraf bij uw verzekering hoeveel personen u met uw auto mag
vervoeren. Geef dit aantal door aan de leerkracht. Overschrijdt u het aantal passagiers, dan

wordt u sneller afgeleid en de kans op ongevallen wordt ook groter. Verzekeringstechnisch
komt u dan bij ongevallen onherroepelijk in de problemen. Natuurlijk heeft u een geldig
rijbewijs en houdt u zich aan de aangegeven snelheid.
N.B. Het is zeer ongewenst te roken in auto’s waarin kinderen tijdens een uitstapje worden
vervoerd.
Parkeerafspraken
Om de verkeersveiligheid van onze kinderen op Schepelweyen te vergroten zijn de volgende
regels vastgesteld:
Voor de kinderen die alleen naar school komen:
* Kom lopend naar school als je dicht bij de school woont
* Gebruik alleen de fiets als het echt nodig is.
Voor ouders die hun kind naar school brengen:
* Kom zoveel mogelijk lopend naar school.
* Als de auto wordt gebruikt parkeer dan in de daarvoor bestemde parkeervakken.
* Parkeer niet vlakbij de oversteekplaats en voor de gele streep op de stoeprand.
* Houd de oversteekplaatsen vrij en overzichtelijk
* Laat de kinderen niet bij de oversteekplaatsen in- en uitstappen.
* Laat uw kinderen aan de trottoirband in- en uitstappen.
* Parkeer de auto niet op de stoep.
* Rijd langzaam, ook bij het verlaten van het parkeervak.
* Steek bij de oversteekplaats over, geef het goede voorbeeld.
* Wacht niet aan de overkant bij de kettingpalen, dat voorkomt opstopping.
Als iedereen zich aan deze regels houdt dan zijn we al een heel eind op weg om de kinderen
een veilige school - thuis route te garanderen.
Onze huisregels t.a.v. parkeren
De Korfvlechterwei is de straat waar veel onderbouwleerlingen gebruik van maken. Parkeren
in deze straat geeft verkeersonveilige situaties. Doe dit dan ook niet. Beperk het halen en
brengen van kinderen met de auto tot een minimum. Dit heeft naast verkeersveiligheid ook
op andere manieren een voorbeeldfunctie voor uw kind.
Verkeersdiploma
In groep 7 doen alle kinderen mee aan de landelijke verkeersproef. De verkeerslessen in
groep 7 worden hierop afgestemd.
Een enkeling die niet “slaagt” voor het verkeersexamen krijgt in groep 8 een herkansing.
Vrijwillig vervoer van leerlingen bij activiteiten
Gegevens:

De school heeft een aanvullende ongevallen verzekering voor alle kinderen, leerkrachten,
stagiaires en hulpouders.
De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten gemaakt door ouders.
De meeste scholen vragen om een inzittendenverzekering(is niet wettelijk verplicht).
Beleid
Definitie:
Een excursie is een educatief uitstapje met een groep of enkele groepen (niet de hele
school) naar een bestemming in de regio.
Bij twijfel of een uitstapje wel of niet onder deze regeling valt beslist de directie.
Voorwaarden:
De rijdende ouders dienen minimaal WA verzekerd te zijn.
De rijdende ouders hebben een inzittendenverzekering.
Geen kinderen op de voorstoel (als ze nog geen 12 jaar zijn of 1.50mtr.of anders op een
goedgekeurde autostoel.
Niet meer kinderen op de achterbank(en) dan er voor de kinderen passende gordels zijn.
Gordeldracht is verplicht (bij een 3-punts gordel kan de borstgordel ook achter de rug langs.)
De rijdende ouder zorgt ervoor zich aan alle verkeersregels te houden.
De organiserende leerkracht (mogelijk met hulp van ouders) zorgt er voor dat:
Alle rijdende ouders op de hoogte zijn van voorgenoemde voorwaarden en schriftelijk
verklaren met deze voorwaarden akkoord te gaan.
elke chauffeur zelfstandig (zonder in colonne te moeten rijden) het einddoel kan bereiken.
(routebeschrijving, plattegrond, e.d.)
alle rijdende ouders over “nood” telefoonnummers beschikken, zodat de “wachters” op het
einddoel gewaarschuwd kunnen worden, indien onderweg iets gebeurd waardoor de reis
veel langer gaat duren, dan normaal. (file, lekke band enz. )
Kan om welke redenen dan ook aan bovenstaande voorwaarden en regelingen niet voldaan
worden, dan is vervoer van leerlingen bij excursies e.d. alleen maar toegestaan, indien
gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer of van andere officieel tot groepsvervoer
gerechtigd bedrijf.
6.10 Klachtenregeling
Omgaan met klachten
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is
op onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de groepsleerkrachten om
dergelijke zaken te bespreken en samen zal dan naar een goede oplossing gezocht worden.
Ons streven is dat elke leerkracht u altijd serieus neemt en dan goed naar u luistert om dan
samen naar de beste oplossing te zoeken.
Als dat niet naar wens verloopt, is het 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 zo’n 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 contactpersonen inzake klachten op onze
school. Deze zijn 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 contactpersoon inzake klachten is op onze school: mevr. L. Verspuij.
Elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt
vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. De
contactpersoon inzake klachten gaat in overleg met u over wat er moet worden gedaan of
wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen. Als dat nodig
mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon van
SKOZOK: Astrid Kaag. Zij gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan
worden.
Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling
een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder
gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden naar de
onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is
aangesloten. Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe
vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk
gebeuren. De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de
directie en bij de contactpersonen inzake klachten.
Samengevat:
Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2.
Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3.
Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4.
Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK. Bij onvoldoende resultaat
naar 5.
Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO.
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over
seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove
pesterijen). Vanaf 2005 is daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie,
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.
Interne contactpersonen:
Mevr. L. Verspuij
Externe vertrouwenspersoon:
Astrid Kaag. Zij is te bereiken via telefoonnummer:
06-81879368 en via het emailadres: info@astridkraag.nl
Naast deze externe vertrouwenspersoon zijn de interne vertrouwenspersonen van ons
bestuur Dhr. Hein lepelaars en Mevr. Lieke Bemelmans.

Secretariaat klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie KBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3925508 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
Meldpunt vertrouwensinspecteur:
0900-1113111
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur.
6.11 Privacy
Privacy In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij
behoren. Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie. Binnen ons bestuur is daarom een
privacyreglement vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en personeelsgegevens. Er
wordt geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van
ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om
informatie te verschaffen. Ouders/verzorgers hebben altijd het recht te informeren welke
gegevens bij ons staan geregistreerd. Bij het inschrijven van een kind op school worden
ouders/verzorgers gevraagd of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun
kind op de website en tegen het maken van video-opnames voor onderwijskundige
doeleinden. Het privacyreglement van SKOzoK is te vinden op www.skozok.nl onder het
kopje ‘Protocollen en reglementen’.
6.12 Veiligheidsplan
De school is in het bezit van een veiligheidsplan. Dit plan is voortgekomen uit de Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Het plan dateert van september 2016 en ligt ter inzage bij
de directie.

7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
We accepteren kinderen zoals ze zijn, met hun eigen specifieke sterke en minder sterke
kanten. Vanuit erkende ongelijkheid proberen we kinderen de mogelijkheid te bieden zich
maximaal te ontwikkelen. Het kind zelf speelt hierin een belangrijk rol, is hierbij ook zelf voor
een steeds groter wordend gedeelte verantwoordelijk.
Als opvoeders, wij als leerkrachten op school voor ruim vijf uur per dag en de ouders voor de
rest van de dag thuis, hebben we elkaar nodig. Als school vinden we goede contacten tussen
ouders en leerkrachten van groot belang. School en ouders moeten naar het kind toe
dezelfde taal spreken, dezelfde opvoedingsdoelen nastreven en dit vergt afstemming op
elkaar.
Om een goede afstemming tussen ouders te bereiken hebben we een aantal structurele
activiteiten ingebouwd. Naast de kennismakingsgesprekken aan het begin van het
schooljaar, wordt elke ouder opgeroepen n.a.v. rapporten te praten over het schoolverloop
van het kind.
7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving
Contacten met buurtscholen vinden we belangrijk. De directies van de scholen in de directe
omgeving hebben zeer frequent contact. Onderwijs inhoudelijk zijn er afstemmingen
(projecten, IVN, Halt).
Daar waar we verwachten in het belang van begeleiding van kinderen samenwerking met SO
school of een welzijnsinstelling aan te gaan, zullen we dit zeker doen. Tot op heden beperkt
zich deze samenwerking tot enkele incidentele gevallen. (Videotraining via SMW, CJG en
GGD.) De contacten met de SBD zijn goed en liggen vast in het Onderwijs Begeleidings Plan
(OBP) dat jaarlijks wordt opgesteld. Contacten met de PABO’s verlopen veelal via de
stagiaires die we jaarlijks binnen onze school de gelegenheid geven zich het vak eigen te
maken.
7.3 Schoolontwikkeling 2017-2018
Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we een aantal focuspunten gekozen waar we met de
hele school aan gaan werken. Deze punten passen in het door ons bestuur geformuleerde
koersplan 2014-2018. (Zie website www.skozok.nl ).
Onze ontwikkelpunten voor het schooljaar 2017-2018
Didactische en sociaal emotionele opbrengsten
-

Opbrengsten (resultaten Cito toetsen en Eindtoets) liggen op of boven landelijk niveau.
Invoering leerling vragenlijst ZIEN (sociaal emotioneel functioneren leerlingen)

-

Leren-leren
Invoering coöperatieve werkvormen/ Slim Plan groepen 1 t/m 8 (Samenwerking)
Mindset ( motivatie/ doorzettingsvermogen/ taakaanpak)

-Coach/ leergesprekken gr. 3 t/m 8. (Eigenaarschap)
-Betekenisvol kleuteronderwijs (gr. 1-2)
-Gepersonaliseerd leren m.b.v. Chromebooks
-Werken vanuit doelen
-Pilots: Mindfulness
Slimmer organiseren
Groepsdoorbrekend samenwerken tussen parallelgroepen.
Deze ontwikkelingen moeten leiden tot een betekenisvolle leeromgeving waarin kinderen
steeds meer zelf eigenaar worden van hun eigen leerproces.
Bovenstaande ontwikkelpunten passen binnen de Koers van SKoZok en onze eigen visie. De
termen: Samen, Uitdagend en Sprankelend willen we door de hierboven benoemde
ontwikkelpunten in ons hele onderwijs uitdragen.
Onze schoolontwikkeling in schema

8. De resultaten van het onderwijs
8.1 Uitkomsten van ouder -en leerling enquête over de kwaliteiten van de school
In maart 2017 is er een ouder en leerling enquête (tevredenheidsmeting) gehouden.
Ouders
De ouders zijn over het algemeen tevreden over de school (7,8). Het landelijke gemiddelde
ligt op een 7,7. Ouders zijn het meest tevreden over de volgende deelaspecten:
Leerkrachten: Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht (8,8), Goed contact met kind
(8,6) en bereid te helpen (8,4). Daarnaast zijn ouders tevreden over het sociaal emotioneel
functioneren van hun kind. (8,4) en ervaren ze een prettig sfeer. (8,4)
Bij slechts scorende deelaspecten kwam het volgende naar voren:
Het aantal leerlingen per groep (5,4), de afname van toetsen (zenuwen 5,6) en de gehechte
waarde aan de toetsen (6,0).
De omgeving van de school met daarin de onveilige verkeerssituatie (6,1) en de begeleiding
m.b.t. leerlingen met gedrags- en motivatieproblemen. (6,2)
Een samenvatting van de uitkomsten, de scores en de scores kunt u vinden via de volgende
link:
Samenvatting ouder tevredenheidsmeting 2017
Leerlingen
Onze leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 waarderen onze school met een 8,2. (landelijk
gemiddelde is ook een 8,2). De best scorende deelaspecten zijn:
Voorzieningen zoals goede computers (9,1), de leerkracht (9,0) voor kan goed uitleggen,
voor kent mij goed (9,0) en helpt als dat nodig is. (8,8).
Het sociaal emotioneel functioneren wordt gewaardeerd met een 9,0 (genoeg vriendjes en
vriendinnetjes).
Als slechts scorende deelaspecten kwamen de volgende onderdelen naar voren:
Voorzieningen: Leuk schoolplein (4,3), hygiëne WC’s (4,5), aantal computers (5,5) en het
internet op school (6,0).
Daarnaast scoort de sfeer (aardig zijn voor elkaar) een 6,1.
Een samenvatting van de uitkomsten en de scores, kunt u vinden via de volgende link:
Samenvatting leerling tevredenheidsmeting 2017
8.2 Overzicht Cito-Eindtoets-Basisonderwijs schooljaar 2014-2015
Schooloverzicht CITO Eindscores
Jaar
Score groep 8
Landelijk gemiddelde
2017
536,5
535,7
2016
538,6
534,9
2015
533,4
535,3
In het schooljaar 2016-2017 hebben we boven het landelijke gemiddelde gescoord op de
CITO Eindtoets.

Het afgelopen jaar hebben we het ambitieniveau verhoogd en zijn we specifiek met de
opbrengsten aan de slag gegaan. De scores liggen in lijn met de verwachtingen vanuit de
scores op de leerlingvolgsysteem toetsen. De school analyseert de toets grondig en heeft op
basis van de opbrengsten acties ondernomen. Zo is drie jaar geleden de taalmethode, de
spellingsmethode en de begrijpend leesmethode vervangen. Dit schooljaar hebben we onze
rekenmethode vernieuwd. Ook werken we volgens het concept HGW. (Handelings Gericht
Werken).
8.3 Kwaliteit van de leerresultaten in het algemeen.
Zoals al eerder gemeld houden wij de resultaten van de leerlingen bij d.m.v. periodieke
toetsing. Deze toetsen zijn landelijk gescoord en zodoende goed te beoordelen op
onderwijsopbrengsten.
De groepsscores op toetsen (de zogenaamde tussenopbrengsten) zijn de laatste twee jaar
voldoende te noemen. De opbrengsten van de school liggen op het niveau dat je van de
school mag verwachten.
8.4 Uitstroom van leerlingen.
De leerlingen van groep 8 gingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:
Schooljaar 2016-2017: (totaal 49 leerlingen)
VWO:
2x
=
4%
HAVO/VWO: 6x
=
12%
HAVO
13x
=
27%
VMBOT-HAVO: 4x
=
8%
VMBO-Theor.Gemengde leerweg 7x
=
14%
VMBO-Kader: 7x
=
14 %
VMBO-Basis: 8x
=
16%
VSO (niveau Havo/VWO): 1x
=
2%
Voor een schooloverzicht van de CITO-Eindtoetsgegevens zie hoofdstuk 10.2

9.
school en vakantietijden

Regeling

9.1 School- en Roostertijden
Alle groepen:
Alle groepen gaan per week 24.75 uur naar school: ze zijn alle woensdag- en
vrijdagmiddagen vrij.
Schooltijden: ma, di, do
woensdag
vrijdag

: 8.30 – 12.00 uur en 13.00 - 15.15 uur
: 8.30 – 12.15 uur
: 8.30 – 12.15 uur

Middagpauze personeel: 12.15 - 12.45 uur.
Maatregelen ter voorkoming van lesuitval
Bij afwezigheid van de reguliere leerkracht, zoeken wij z.s.m. een vervang(st)er; als dat
helemaal niet lukt delen we de groep op. We sturen in ieder geval nooit onaangekondigd
kinderen naar huis.
Regels voor aanvang en einde schooltijd
Om 8.20 uur gaat de zoemer waarna de kinderen naar binnen kunnen. De groepen 1 en 2
(op de kleuterspeelplaats) gaan zelfstandig naar binnen. Aan het einde van de schooltijd
gaan zij onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. Alle groepen gaan zelfstandig naar
binnen en naar buiten.
Maatregelen preventie schoolverzuim
Als school willen we nauwgezet het schoolverzuim in kaart hebben en ernaar streven dat het
schoolverzuim zo laag mogelijk is. Dit is een logisch gevolg van onze opdracht: “De ons
toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk te begeleiden gedurende hun basisschooltijd“.
De regels die we op onze school in deze kennen zijn de volgende:
1. Een kind wordt geacht altijd op school te zijn tenzij de ouder het kind heeft afgemeld.
2. Afmelden i.v.m. ziekte gebeurt telefonisch, liefst vóór schooltijd (uiterlijk vóór 8.45 uur).
3. De leerkracht trekt vanaf 8.30 uur zijn/ haar klas na, of er nog kinderen afwezig zijn.
De kinderen, die er niet zijn en van wie geen ziekmelding is binnengekomen, worden thuis
gebeld.
Regels in geval van schoolverzuim
Bij geen geldige redenen tot verzuim wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente
gewaarschuwd, zodat waar nodig actie ondernomen kan worden.
Regels langdurig zieke leerlingen

Als blijkt dat uw kind door ziekte langdurig niet naar school kan komen, dan is het van belang
dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe
het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden
van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de
onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis.
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen
voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed
contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht.
Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling
dan actief blijft met wat bij het dagelijks leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt
voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn
van doubleren.
Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan
de leerkracht van uw kind. U kunt ook informatie hierover vinden op de website van Ziezon,
het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, www.ziezon.nl.
9.2 Vakanties en studiedagen 2017-2018
De studiedagen zijn gepland op de volgende dagen:
Maandag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdagmiddag
Vrijdag
Vrijdag

18-9-2017
6-12-2017
24-1-2018
30-3-2018 (goede vrijdag)
3-4—2018 (dinsdag na 2e paasdag)
26-4-2018
22-6-2018
6-7-2018 (calamiteitendag)

De actuele vakantiedagen en vrije dagen zijn ook terug te vinden op onze website
www.schepelweyen of via de volgende link: Vakantierooster en studiedagen 2017-2018
Ouders die buiten dit vakantierooster om bijzondere redenen met het gezin op vakantie
“moeten“, kunnen bij de directie schriftelijk een verzoek tot aangepaste vakantie indienen.
Op een dergelijk verzoek wordt door de directie schriftelijk gereageerd.
Wanneer op zo’n verzoek door de directie negatief gereageerd is naar ouders en het kind
blijkt op de bewuste dag(en) niet op school te zijn, is dit voor ons reden om dit
ongeoorloofde verzuim direct te melden naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

9.3 Overzicht roostertijden per vakgebied per jaargroep
N.B.: de tijden zijn in minuten per week!
Code: 0mschr.:
A01
A02

grp.1: grp.2: grp.3:

grp.4:

grp.5:

180

180

180

180

420

B03

Gym/spel binnen
werken ontw.mat
"speelwerkuur"(*)
Taal
Lezen
Totaal taal/lez.:
Schrijven

C01

Rekenen/wisk.

300

D01

Engels

E01
E02
E03

Wereldverk. (*1)
Verkeer
Documentatie

40
30

40
30

60
30

90
30

240
30

H01
H02
H03
H04
H05
H06

Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Expressie
Spel binnen/buit.
Zelfst. Werken

45
45
30
30
140

45
45
30
30
140

60
60
30
30

60
60
30
30

J01

Katechese

30

30

45

K01

Pauze

75

B01
B02

grp.6:

grp.7:

grp.8:

120

120

120

120

120

120

420

480
105

525
90

420
60

420
60

420
30

420
30

300

375

300

300

300

300

300

45

45

240
30

240
30

240
30

60
60
30
30

60
60
30
30

60
60
30
30

60
60
30
30

30

45

45

30

30

75

75

75

75

75

(*) = hieronder verstaan we activiteiten in het kader van b.a.b. met een inhoud gerelateerd aan
taal- lees- schrijf- c.q. rekenontwikkeling.
(Bouwen aan de Basis)
(*1) = hieronder vallen de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde /
biologie

9.4 Verlofregelingen voor kinderen inzake familieomstandigheden
Wanneer inzake familieomstandigheden een verzoek gedaan wordt voor verlof (jubilea,
huwelijk, overlijden etc.) is de betreffende dag verzuimen geen enkel probleem.
Uitgangspunt blijft voor ons als school er zorg voor te dragen dat kinderen op school de

begeleiding krijgen waar ze recht op hebben. We gaan er van uit dat ouders hierin ook hun
verantwoording kennen. Dit verlof dient schriftelijk, met redenen omkleed, aangevraagd te
worden. Antwoord volgt daarna ook schriftelijk. Zie ook hieronder: “b. Gronden voor verzuim
van het onderwijs”.
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan
overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor
verlof buiten de schoolvakanties.
Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie
Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet uw verzoek ten
minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het gaat om een gezinsvakantie.
De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u
of uw partner.
Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
Een verzoek tot vrijstelling heet officieel 'beroep op vrijstelling'.
Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie
Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Liefst minimaal 8
weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt
individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen
verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.
U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie.
Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen
Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch
een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de
aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen het
advies van de schoolleiding meewegen in zijn besluit. Meestal is ook een verklaring van een
arts of sociale instantie nodig. Daaruit moet blijken dat het verlof nodig is.
Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar
maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

10. Namen en adressen
10.1 Van de school
R.K. Basisschool Schepelweyen
Hoefsmidwei 4
5551 PN Dommelen
telefoon
: 040 2019232
e-mail : infoschepelweyen@skozok.nl
internet
: www.schepelweyen.nl

Schoolbestuur
SKOZOK
Stichting Katholiek Onderwijs Zuidoost Kempen
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven

Medezeggenschapsraad
Voorzitter:
Secretaris:

Mevr. Laila Visser
Dhr. Adrian Kouwenberg

Leden vanuit het team:
mevr. Hanneke van Montfort, mevr. Germa Wils, mevr. Helma Kwakernaat, mevr. Marianne
Flohr, mevr. Lonneke Verspuij.
Leden namens de ouders:
Dhr. Mark van Drogen, Dhr. Ronald Hurkmans, Dhr. Adrian Kouwenberg, mevr. Gisela
Vermeulen en mevr. Laila Visser.
Vertrouwenspersoon klachtencommissie
Mevr. Lonneke Verspuij

te bereiken via school.

Ouderraad
Voorzitter:
mevr. Karin Scholten
Secretaris:
mevr. Audrey Maas
Leden:
mevr. Laura van Boxtel, mevr. Charlie Kraan, mevr. Ellen van Ham, mevr. Rian
Bos, mevr. Eva van Drogen, Dhr. Mathijs Bos, merv. Nannet Hanckman, mevr. Karin
Brandsen, dhr.Geoffrey van Gerven

10.2 Van externe personen
Rijksinspectie
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 0800-5010 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-1113111 (lokaal tarief)
Schoolarts en verpleegkundige
GGD Zuidoost Brabant
Postbus 810
5700 AV Helmond
Mevr. S. Hoofwijk (arts) en mevr. M. Schellekes ( VK)

10.3 Van peuterspeelzalen
Contactpersoon vanuit het team mevr. Ellen

11. Praktische afspraken
11.1 Fietsen
* Structureel:
1 t/m 4: Zij stallen hun fietsen op de grote speelplaats.Er wordt niet over de speelplaatsen
gefietst!
Groep 5/6: ingang gymzaal gebruiken en fietsen stallen rechts tegen het hek.
Groep 7 en 8: via Haarsnijderwei of Snijderwei naar het terenplein. Daar de fiets stallen op
de tegels.
11.2 Speelplaatsregels
Kinderen brengen geen “gevaarlijke” speelmaterialen mee, zoals: skates, heely’s, skateboards enz..
Geen handstand op de tegels / niet “paardrijden”. Op het hek zitten of staan mag niet.
11.3 Klassenregels
Klassenregels groep 1 t/m 8
(Deze regels worden met de kinderen besproken en worden in de loop van de tijd onderdeel
van het pedagogisch klimaat)
Als je ruzie hebt, eerst zelf oplossen. Lukt dit niet, dan naar juf/meester.
Vertel altijd eerlijk, wat er gebeurd is.
Bij binnenkomst, niet door de klas lopen, maar meteen gaan zitten (voor groep 3 en 4: duurt
het iets langer, ga dan iets voor jezelf doen).
Steek je vinger op, als je iets wilt zeggen (groep 1 en 2 in de kring).
De juf of meester wordt aangesproken met “juf” of “meester”.
Wij luisteren als iemand praat en praten dus niet door elkaar.
Op de stoel: op vier poten zitten.
Niet snoepen in de klas.
Geen petjes e.d. op tijdens de lessen.
Opruimen is opruimen, dus niet doorwerken. Doen wat er gezegd/gevraagd wordt.
Als er een “vreemde” in de klas komt, werken we gewoon door.

In de gangen van de school is het stil.
We houden samen de school schoon.
Als iemand jou stoort, plaagt of pest, probeer het dan eerst zelf een paar keer rustig, netjes,
maar wel duidelijk met praten op te lossen. (Als dit niet lukt, ga je naar de leerkracht.)
Vertel altijd de hele waarheid.
Als jij praat, praat ik niet … en omgekeerd. Je kunt de beurt vragen door je vinger op te
steken.
Iedereen is gelukkig verschillend, maar niemand wil buitengesloten worden.
Zorg dat je bij zelfstandig werken geen hulp van klasgenoten nodig hebt. Ook niet in het
begin. Kom je er na verloop van tijd echt niet uit, vraag dan fluisterend hulp. Voorzeggen
heeft geen zin.
Een leswisseling duurt kort. Help elkaar indien nodig, fluisteren kan.
In het gebouw, buiten je eigen lokaal, stoor je andere groepen niet.
Niet zomaar praten, allerlei geluiden maken of grappig willen zijn.
Als de leerkracht even weg is, blijf je rustig aan je werk. Dus niet naar het toilet, drinken e.d.
Iedereen heeft een eigen naam. Deze naam gebruiken we als we elkaar aanspreken of als we
over elkaar praten. Dus geen scheld- of schuttingwoorden.
Grof taalgebruik wordt niet toegestaan, mocht het, door omstandigheden, toch eens
voorkomen, bied dan je verontschuldigingen aan.
11.4 School en foto's / video’s
Tijdens diverse activiteiten in het schooljaar worden er door de foto-/videowerkgroep van
onze school opnamen gemaakt.
Regelmatig worden er ook digitale foto's gemaakt. Mocht u, als ouder principiële bezwaren
hebben dat er afzonderlijke foto's van uw kind(eren) op de website van de school komen te
staan dan moet u dit schriftelijk kenbaar maken bij de directie.
Zodoende kunnen wij nu en in de toekomst zoveel mogelijk rekening houden met de door u
kenbaar gemaakte mening.
11.5 School en trakteren c.q. cadeautjes
Onderstaande richtlijnen komen voort uit dat, wat het personeel heeft aangedragen aan de
MR ter bespreking in de vergadering van juli 2004.

Met ingang van het schooljaar (2004-2005) gelden v.w.b. het geven van cadeautjes en
traktaties op b.s. Schepelweyen de volgende richtlijnen:
Op b.s. Schepelweyen gelden de volgende richtlijnen v.w.b. het geven van cadeautjes en
traktaties:
Geen gekochte cadeaus (indien dit wel gebeurd, niet via het kind spelen)
De viering van de verjaardag van de vaste leerkracht dient tevens als viering van de
verjaardagen van al de ondersteunende leerkrachten van de betreffende groep.
Leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de kinderen bij verjaardagen.
Geen cadeaus aan het einde van het schooljaar.
Lijst met afkortingen
AB
BAB
BAO
CAP
CB
CITO
CJG
CvI
GGD
KO-er
ICT
IO
IVN
JGZ
LGF
LICOR
LIO
LVS
LWOO
MR
NKO
NT2
OC & W
OR
OVSO
PABO
PCL
PO
PrO
REC
RIAGG

Ambulante Begeleiding
Bouwen aan de Basis
Basisonderwijs
Centraal Aanmeld Punt
Consultatiebureau
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
Centrum voor Jeugd en Gezin
Commissie voor de Indicatiestelling
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Kwaliteitsondersteuner
Informatie en Communicatie Technologie
In opleiding
Instituut voor Natuurbescherming
Jeugdgezondheidszorg
Leerling Gebonden Financiering.
Leids Interdisciplinair Centrum voor Onderwijs Research
Leraar in opleiding
Leerling Volg Systeem
Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Medezeggenschap Raad
Nederlands katholiek Ouderraad
Nederlands als Tweede taal
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Onderwijskundig Rapport
Onderbouw Vragenlijst voor Sociaal / emotionele
Ontwikkeling
Pedagogische Academie Basis Onderwijs
Permanente Commissie Leerlingenbegeleiding
Primair Onderwijs
Praktijk-onderwijs
Regionaal Expertise Centrum
Regionaal Instituut v. Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg

RT
SBO
SKOZOK
SMW
SO
VBKO
VO
WA
WEC
WPO
ZPF

Remedial Teacher
Speciaal Basis Onderwijs
Samen Koersen op Zichtbare OnderwijsKwaliteit
School Maatschappelijk Werk
Speciaal Onderwijs
Vereniging Besturen van Katholiek Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Wettelijke Aansprakelijkheid
Wet op de regionale expertise centra
Wet op het Primair Onderwijs
Zorgplatform

