
  
1     DE SCHOOL (terug) 

 
   
1.1 Naam en geschiedenis. 
   

De school is in 1976 vernoemd naar een van de voormalige voorzitters van ons schoolbestuur (Bert 
van Gils). Hij heeft destijds de bouw van de huidige locatie gerealiseerd gekregen.  
Voorheen heette onze school Lagere School “St. Antonius”. Deze school was opgericht in 1907. 
Toen in 1985 de Basisschool een feit werd is de Maria-kleuterschool toegevoegd aan de Bert van 
Gilsschool. 
Vanaf 30 augustus 2007 is de school, na een ingrijpende verbouwing, verder gegaan onder de 
naam “De Wereldwijzer”. Sindsdien is de peuterspeelzaal “De Kruimelhoek” ook in hetzelfde 
gebouw ondergebracht met de bedoeling om te komen tot een brede samenwerking. 
De school is de enige school in Budel-Schoot en neemt als zodanig een centrale plek in, in de 
gemeenschap. 

1.2 Visie en missie. 
  

De visie en missie van SKOzoK. 
 
Missie:  
De SKOzoK scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen 
uitgedaagd worden om in een positieve sfeer samen veel te leren. 
 
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 de plek waar het kind 
woont. 
SKOzoK is een open en lerende omgeving voor de medewerkers waarin op professionele wijze 
wordt gewerkt. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen 
en voorbeeldgedrag belangrijk vinden en dat we elkaar hier op aanspreken.  
We hebben een actieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en 
gemeenten. 
Onze organisatie wordt gedreven door efficiëntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo 
goed mogelijk te benutten. We beschikken over relevante managementinformatie om te kunnen 
sturen op kwaliteit en continuïteit. 
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 Deze visie en missie, vertaald naar De Wereldwijzer. 

 
Missie: 
“Katholieke basisschool De Wereldwijzer, de school waar leerlingen en leerkrachten volop kansen 
krijgen hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten”. 
 

 Visie: 
1. Tegemoet komen aan de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. 

 Er wordt gezorgd voor een klimaat waarin de basisbehoeften, relatie, competentie 
en autonomie vervuld kunnen worden. 

2. Zoveel mogelijk zelfstandigheid, eigen keuzes, eigen initiatieven. 

 Er is sprake van een krachtige leer- en werkomgeving, een veilig en inspirerend 
leerklimaat, waar 
- leerlingen initiatieven mogen tonen, leerlingen de kans krijgen dat wat ze  
  zelfstandig kunnen ook zelfstandig te doen, 
- leerlingen mede verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. 

3. Een positieve houding ten aanzien van verschillen. 

 Iedere leerling krijgt de kans om te leren. Mogelijkheden van de leerling en het 
leerstofaanbod zijn daar waar mogelijk op elkaar afgestemd. Verschillen tussen 
leerlingen vormen geen probleem, maar een uitdaging. Deze verschillen worden 
actief gebruikt in het versterken van het leerproces! 

  
4. Veel mogelijkheid tot actief leren en tot samenwerkend leren. 

 Bij het onderwijs wordt ervan uitgegaan dat leren een actief proces is. 
Leerlingen krijgen de gelegenheid voor interactie en samenwerkend leren. 
Er wordt gestreefd naar een hoge betrokkenheid van leerlingen. 

5. Veel gebruik van ICT. 

 ICT is ingebed in de werk- en leeromgeving als belangrijk leermiddel  
6. De kenmerken van de lerende organisatie. 

 De leerkracht geeft het goede voorbeeld en wil zelf leren, durft kritisch naar zichzelf 
te kijken, maakt gebruik van reflectie en is op deze manier de juiste persoon om 
de leerprocessen te begeleiden 

 
 
1.3 

      
 
De situering van de lokalen 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Het gebouw ligt aan de Pater Ullingsstraat nr.3, een zijstraat van de Grootschoterweg. Brigadiers 
zorgen er voor dat kinderen deze drukke straat steeds veilig over kunnen steken.  
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1.4 School- en groepsgrootte. 

 Onze school telt ongeveer 120 leerlingen, komend jaar verdeeld over 8 groepen in 6 lokalen. Het 
aantal leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen en bedraagt voor het schooljaar 
2015/2016  5,38 Wtf. Deze beschikbare formatie wordt over 10 leerkrachten verdeeld 

  
1.5 Schoolbestuur. 

 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en moet voorwaarde scheppend zijn op 
vele terreinen; bijv. financiën, huisvesting, onderwijsbeleid, personeelsbeleid en identiteit. 
Onze school is sinds 1 januari 1997 aangesloten bij de Stichting Katholiek Onderwijs Zuidoost 
Kempen (SKOZOK). Dit bestuur is ontstaan uit de fusie van een aantal schoolbesturen uit Bergeijk, 
Cranendonck, Leende, Valkenswaard en Waalre. SKOZOK vormt het bestuur van 31 basisscholen 
en 1 speciale school voor basisonderwijs. 
Het adres vindt u achter in de schoolgids.  

  
1.6 Medezeggenschap 
  
1.6.1 Medezeggenschapsraad. 

 Elke school is volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) uit 1992 verplicht een 
medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Op deze manier is de medezeggenschap van ouders en 
personeel formeel geregeld en kunnen zij invloed uitoefenen op beslissingen. 
De M.R. van onze school bestaat uit 6 leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders en 3 
uit en door het team. 
De zittingsduur is 3 jaar. 
Aan het begin van ieder schooljaar worden er verkiezingen gehouden.  
In het medezeggenschapsreglement staat precies aangegeven, wanneer de MR instemmingsrecht 
en wanneer ze adviesrecht heeft. 
Het bestuur (directie) heeft de plicht de MR te informeren over belangrijke onderwerpen. De MR heeft 
bij het nemen van beslissingen instemmings- en/of adviesrecht. De MR overlegt met de directie over 
schoolspecifieke zaken zoals: 

 Het beleid i.v.m. besteding van gelden van de school 

 Het gebruik van gebouwen 

 De aanschaf van nieuwe lesmethodes 

 Veiligheid op school 

 De schoolgids 

 Het zorgplan 

 Het schoolreglement 
Vaststellen of wijzigen van het schoolplan 
In het medezeggenschapsreglement staat precies aangegeven, wanneer de MR instemmingsrecht 
en wanneer ze adviesrecht heeft. De MR beschikt daarnaast over initiatiefrecht: de raad kan zelf 
onderwerpen aandragen als zij daar behoefte toe voelt.  
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en worden ± 6 keer per jaar gehouden. De 
betreffende data kunt u in de schoolkalender terugvinden. 
Voor meer uitgebreidere informatie kunt u het reglement van de MR (website) raadplegen. U kunt 
ook mondeling aan de MR toelichting vragen. 

  
1.6.2 De Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad. 

 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan, dat alle 
scholen die horen bij de Stichting Skozok vertegenwoordigt. De GMR heeft rechtstreeks overleg 
met het bestuur (bovenschools manager). 
De GMR heeft een eigen reglement, waarin opgenomen is op welke punten de GMR instemmings-
, dan wel adviesrecht heeft. Het gaat hierbij om niet-schoolgebonden zaken.  
De scholen zijn verdeeld over 5 regio’s, die ieder een ouder en een leerkracht leveren voor de 
GMR. Zodoende bestaat de GMR uit 10 leden, 5 ouders en 5 leerkrachten.  
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1.7 Het veiligheidsplan. 

  
Volgens de arbeidsomstandighedenwet is het iedere instelling in Nederland – en dus elke school – 
verplicht om beleid te voeren op het terrein van agressie en geweld. . 

We wille We willen dat SKOzoK-scholen veilige scholen zijn. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar 
veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, 
stagiaire stagiaires en ouders.  

Onze missie is dat op SKOzoK-scholen door leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen met 
plezier veel geleerd wordt. Dat kan alleen als iedereen zich op school veilig voelt. In een veilige 
school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar, werk je 
samen. Er is duidelijkheid over wat er van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. 
Zo’n schoolklimaat willen we met elkaar maken. In het schoolplan en de schoolgids staat duidelijk 
verwoord hoe vorm gegeven wordt aan het pedagogisch klimaat dat de school voorstaat. In het 
veiligheidsplan beschrijven we wat we doen om dit veilig klimaat te bewerkstelligen, vast te houden 
en te verbeteren. Een veiligheidsplan is een verplichting voor iedere school. Maar het gaat niet 
alleen om het hebben van zo’n plan. Een veilige school is zich bewust van de noodzaak om op het 
punt van veiligheid beleid te voeren, normen te stellen, gedrag af te spreken en toepassing daarvan 
te handhaven. In het veiligheidsplan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de 
veilige school inhoudt. Voor onze scholen geldt dat dit niet het sluitstuk is van beleid, maar het begin 
van actie. 

 

 


