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Een woord vooraf
Deze schoolgids is voor ouders die kinderen op onze school hebben en voor toekomstige ouders.
In deze schoolgids leggen we uit, wat zij mogen verwachten, als hun kind naar onze school komt,
welke afspraken er liggen en wat wij van u mogen verwachten.
We beschrijven in de schoolgids wat onze visie en missie is, wat wij doen, wat wij denken, en hoe
wij met kinderen om willen gaan. Daarnaast kunt u er praktische informatie in terugvinden.
De MR heeft instemming verleend voor wat betreft de inhoud van deze gids.
Wij hopen, dat u deze gids met genoegen zult lezen en dat daardoor een duidelijk beeld ontstaat
over De Wereldwijzer.
De schoolgids is ook op website www.dewereldwijzer.eu terug te vinden.

Team van basisschool de Wereldwijzer.
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1. Inleiding

(terug)

Op Basisschool de Wereldwijzer wordt gewerkt in combinatiegroepen. Een lerende organisatie
waar kinderen en leerkrachten samenwerken en samen leren. Waar ouders partners zijn. Een
school waar kinderen veel over zichzelf leren en kennismaken met wijsheden uit de hele wereld.
Basisschool de Wereldwijzer probeert een balans te vinden tussen dat wat het kind wil leren
(vraag-gestuurd) en datgene wat de school het kind aanbiedt (aanbod-gestuurd).
In deze gids willen we u duidelijk maken hoe we hiermee bezig zijn. We evalueren wat we het
afgelopen jaar hebben gedaan en welke conclusies daar volgens ons bij horen. We tonen u de
plannen voor het komende schooljaar.
Deze gids is op de eerste plaats bestemd voor de ouder(s) c.q. verzorger(s) van de leerlingen op
onze basisschool. Ook wordt hij verstrekt aan ouders die hun schoolkeuze nog moeten bepalen.
Hij wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Om praktische redenen gebruiken we in deze gids telkens de mannelijke vorm waar we spreken
over "ouder(s)", "leerkracht(en)" en "leerling(en)", terwijl met "ouder(s)" ook "verzorger(s)" zijn
bedoeld.
Wij hopen u met deze gids zo goed mogelijk over Basisschool de Wereldwijzer te informeren, in
het vertrouwen dat we samen met u vorm kunnen geven aan de ontwikkeling van uw kind, onze
(toekomstige) leerling.
Namens de medezeggenschapsraad en het team,
(Cluster) Directeur van de school; Trees Kessels

Voorzitter medezeggenschapsraad; Dennis Neijssen

Basisschool De Wereldwijzer Pater Ullingstraat 3 6023AM Budel-Schoot Tel: 0495-494343

-6-

2.

Waar de school voor staat

Missie:
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. Tegemoetkomen 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 medeverantwoordelijkheid 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 mogelijkheden 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.

2.1

Kenmerken van onze school

Basisschool de Wereldwijzer is een school waar kinderen veel over zichzelf leren en kennismaken
met wijsheden uit de wereld. Er wordt gewerkt in combinatiegroepen. Een lerende organisatie waar
kinderen en leerkrachten samenwerken en samen leren. Basisschool de Wereldwijzer probeert een
balans te vinden tussen dat wat het kind wil leren (vraag-gestuurd) en datgenen wat de school het
kind aanbiedt (aanbod-gestuurd). Op onze school is er vooral veel aandacht voor taal en lezen.
Naast de vakken taal/lezen, schrijven, rekenen en taal is er ook aandacht voor biologie,
aardrijkskunde en geschiedenis. De creatieve vakken krijgen veel aandacht en bewegen en muziek
nemen een speciale plaats in op school. Kinderen leren zelfstandig te zijn vanaf groep 1 en eigenaar
te worden van het eigen leerproces en welke vaardigheden je nodig hebt om goed te leren.
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2.2

Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs

Op onderwijskundig gebied moeten we als school bijblijven en ons steeds vernieuwen. Dit doen we
het komende schooljaar door:
• veel aandacht voor taal en lezen en de doorgaande lijn in de school uit te zetten. Leren-leren
en het vergroten van de woordenschat nemen we hierin mee.
• groepsplannen met ons onderwijsaanbod doel gericht weg te zetten in een doorgaande lijn van
groep 1 t/m 8.
• het rekenonderwijs in een doorgaande lijn in de school weg te zetten en meer aandacht te
hebben voor het automatiseren.
• ICT aandacht, door het programmeren goed aan te bieden vanaf groep 1.
• zelfstandig werken en samenwerken te ondersteunen met vaardigheden (leren leren) die je
hiervoor nodig hebt en een goed klassenmanagement.
• Speciale aandacht voor de ouders van leerlingen in onze school. Hoe kunnen we nog beter
samen aan onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet komen en een pedagogisch klimaat
versterken.

2.3

De resultaten van het onderwijs

Sinds 2018 nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de IEP Eindtoets. De ouders ontvangen
hiervan de individuele uitslag van hun kind.
Daarnaast worden er in het midden van elk schooljaar Citotoetsen afgenomen en aan het einde van
het schooljaar. De resultaten zijn zichtbaar voor ouders in de ouder-app, de SKOZapp.
Samen met observatie, het volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling en methodegebonden
toetsen analyseert de leerkracht de ontwikkeling van het kind en bewaken we ons onderwijsaanbod
op school.
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3. De school
3.1

De geschiedenis van de school

In 1976 werd onze school vernoemd naar een van de voormalige voorzitters van ons schoolbestuur
(Bert van Gils). Hij heeft destijds de bouw van de huidige locatie gerealiseerd.
Daarvoor 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 binnen de
gemeenschap.

3.2

Schoolgrootte en personeel

Onze school telt ongeveer 90 leerlingen, komend jaar verdeeld over 4 groepen in meerdere
lokalen. Het aantal leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen.
Het huidige team bestaat uit een (cluster) directeur, 6 leerkrachten fulltime en parttime, klassenassistent, administratief medewerkster, vrijwilligers en een conciërge. Ieder teamlid heeft zijn
eigen specifieke kwaliteiten.
Daarnaast is er enkele dagdelen per week een kwaliteitsondersteuner aanwezig en 1 maal per
week een gedragsspecialist.
De onderwijskwaliteit proberen we voortdurend te verbeteren door onderlinge samenwerking,
uitwisseling van gegevens en door nascholing.
Omdat we als team op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen op het vlak van onderwijs en
zorg voor kinderen, wordt elk teamlid gevraagd om deel te nemen aan een nascholingscursus.
Deze cursussen vinden plaats in het kader van het door het bestuur vastgestelde
professionaliseringsplan. Daarnaast kennen we studiedagen die we als team gebruiken om te
ontwikkelen.
Naast het lesgeven hebben de leerkrachten nog een aantal andere taken, zoals het bijwonen van de
teamvergaderingen, vergaderingen van de MR en de ouderraad, voorbereiden en houden van
ouderavonden en informatieavonden. Er worden een aantal organisatorische en huishoudelijke taken
onder het personeel verdeeld en zij organiseren feesten en andere activiteiten.

3.3

Studenten (Collega’s in opleiding)

Afhankelijk van de Pedagogische Hogescholen of andere instituten geven wij ieder jaar stagiaires de
mogelijkheid om op onze school praktijkervaring op te doen. De begeleiding wordt verzorgd door de
leerkracht van de groep waar stage gelopen wordt.
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4. De inhoud van ons onderwijs
4.1

De leervakken

Om niet te veel verschillen te krijgen binnen de resultaten van de basisscholen, zijn er voor ieder vak
landelijk kerndoelen opgesteld, waaraan de school moet voldoen.
Belangrijk hierbij is de keuze van kwalitatief goede methodes. Daarom wordt er door het hele team
veel tijd uitgetrokken bij het kiezen van de voor onze school beste methodes en het continue blijven
werken aan de verbetering hiervan.
Rekenen en wiskunde
Jonge kinderen maken in allerlei situaties kennis met belangrijke basisprincipes van
het rekenen. Het is belangrijk dat wij op school een rijke leeromgeving scheppen,
die de ontwikkeling van deze basisprincipes bevordert. In de groepen 1 en 2
gebruikt de leerkracht de spontane rekenontwikkeling van de kleuters om het
rekenen te stimuleren en de ontwikkeling van het wiskundig denken op gang te
brengen. Men kan hierbij denken aan, sorteren, ordenen, het zicht krijgen op
getallen, oriënteren in tijd en ruimte, etc.
Vanaf groep 3 gebruiken wij de nieuwste versie van de methode “Wereld in
getallen”. Dit is een zogenaamde realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat van
het dagelijks leven en niet louter saaie rijtjes sommen aanbiedt. Door middel van herkenbare
probleemsituaties wordt het leren en denken stap voor stap ontwikkeld. Zowel de interactie, het met
elkaar overleggen over de aanpak van een probleem en de oplossing hiervoor, als het zelfstandig
werken komen in elke taak aan bod. Ook aan het hoofdrekenen, het vlug en snel kunnen uitrekenen
van sommen, wordt veel aandacht besteed.
In de bovenbouw wordt eveneens gebruik gemaakt van het computerprogramma dat bij de
rekenmethode hoort. Het programma bestaat per leerjaar uit een groot aantal opgaven, die
zelfstandig / in opdracht gemaakt kunnen worden.
Nederlandse taal
Zowel gesproken als geschreven taal is voor een goede communicatie tussen de mensen van groot
belang.
In schooljaar 2017-2018 zijn we gaan werken met de nieuwe methode “Staal-taal” en “Staalspelling”. Bij deze methode hoort ook een computerprogramma. Deze methode schenkt veel
aandacht aan zowel geschreven als gesproken taal en de woordenschat. De spellingregels
worden per categorie aangeleerd. Het taalaanbod op de wereldwijzer krijgt veel aandacht en wordt
met woordenschatsontwikkeling ondersteund.
Lezen
Vanaf groep 1 wordt er veel aandacht geschonken aan activiteiten die de taalontwikkeling
bevorderen. Voorlezen is een belangrijke vorm om het aanvankelijk lezen voor te bereiden. Kleuters
leren niet alleen hun mondelinge taalvaardigheid te ontwikkelen, ze krijgen ook te maken met
geschreven taal (eigen naam e.d.). Er worden thema’s gebruikt om de ervaringswereld van kleuters
uit te breiden. Het verwoorden van ervaringen en het in contact brengen met nieuwe ervaringen
door woord en beeld is belangrijk. Dit gebeurt op een speelse wijze en is een goede opstap naar de
methode “Veilig Leren Lezen” die in groep 3 gebruikt wordt als aanvankelijk leesmethode. Het vormt
gezamenlijk een doorlopende leergang.
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Vanaf groep 4 gaat het aanvankelijk lezen over in voortgezet technisch lezen.
In de groepen 5 t/m 8 wordt veel aandacht besteed aan het technisch lezen. Dit gebeurt op
verschillende manieren.
Tweemaal per week gebruiken we de methode “Lekker Lezen”. De leerlingen worden dan over
leesgroepjes verdeeld.
Tweemaal per jaar worden de kinderen getoetst. Zo wordt hun AVI /DMT niveau vastgesteld.
In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend lezen. We leren de
kinderen strategieën om inhoud en bedoeling van een tekst te achterhalen. Het uiteindelijke doel is
kinderen in staat te stellen schriftelijke informatie op te nemen en te verwerken.
Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL.
We proberen de kinderen liefde voor boeken bij te brengen. Veel lezen vinden wij belangrijk.

Engels
In de groepen 5 t/m 8 geven we Engels. We zijn op een speelse manier met Engels bezig. Het is
een eigentijdse, degelijke methode, “Hello World”, met aandacht voor elementair grammaticaal,
structureel inzicht, woordenschat, schrijven, spreken en creativiteit.
Schrijven
Met de methode “Pennenstreken” leren de kinderen een lopend schrift.
Wereldoriëntatie / studievaardigheden
Op veel momenten op de dag wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we
kennis bij over het heden en het verleden van de aarde en zijn bewoners. Dit gebeurt in de vakken
geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis en verkeer. Ook bij klassengesprekken,
spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes e.d. gaan we hierop in.
De volgende methodes zijn op onze school in gebruik:
• Natuurkennis: “Argus Clou” module natuur en techniek en School-tv:
“Nieuws uit de Natuur”
• Aardrijkskunde: “Argus Clou” module aardrijkskunde
• Geschiedenis: “Argus Clou” module geschiedenis
• Verkeer: “Wijzer door het verkeer”
In groep 7 doen de kinderen zowel een praktisch als schriftelijk
verkeersexamen.
Om de kinderen voor te bereiden op het onderdeel studievaardigheden van de
Citotoets, gebruiken we de methode: “Blits” vanaf groep 5.
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Creatieve vakken en bewegingsonderwijs
De school biedt tal van expressieactiviteiten zoals tekenen, kleien, zang en dans. Deze vakken
brengen evenwicht en afwisseling in het lesprogramma. Binnen deze vakken komen ook aspecten
van techniek aan de orde.
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt op het schoolplein of in
het speellokaal bewegingslessen gegeven. Deze lessen bestaan naast spel ook uit klim– en
klauteractiviteiten en leren kinderen balvaardigheden.
De hogere groepen krijgen 2 uur gym in de sporthal van de Zuiderpoort en worden met de bus naar
de sporthal gebracht. De groepen 7 en 8 gaan naar behoefte met de fiets en worden hier vooraf
over geïnformeerd. De gymtijden zijn terug te vinden in de schoolkalender en op de website.
Sociaal- emotionele ontwikkeling
De school moet een veilig klimaat voor leerlingen bieden, waarin de leerlingen met plezier kunnen
leren en waar pesten niet mag plaatsvinden. Een kind moet zich aanvaard en gerespecteerd voelen
door zowel de leerkracht als de medeleerling. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te komen
tot leren. Wij gebruiken hiervoor de methode: “Kinderen en hun Sociale talenten”. We leren kinderen
niet alleen hoe zich kunnen zorgen dat ze dingen doen en zeggen wat prettig is voor de ander maar
herinneren hen hier ook aan.

Werkvormen die wij bij ons onderwijs hanteren
Zelfstandig werken
Bij de jongste kleuters moet er een evenwicht zijn tussen enerzijds een zo groot mogelijke mate van
keuzevrijheid en anderzijds een programma met gerichte opdrachten, kenmerkend voor deze leeftijd.
In groep 2 wordt het werken aan een gerichte opdracht, naast de keuzevrijheid, steeds belangrijker.
Een deel van de dag bestaat uit het werken of bezig zijn aan een verplichte opdracht, daarnaast wordt
er voldoende tijd ingeruimd om naar eigen keuze te kunnen werken of spelen.
Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen een goede voorbereiding krijgen voor het aanvankelijk
lezen, spellen, schrijven en rekenen, oefenen de kinderen zelfstandig en werken ze in de zogenaamde
hoeken, b.v. de leeshoek, de schrijfhoek en rekenhoek en aan opdrachten die de kinderen zelf kunnen
uitvoeren met veel ruimte voor eigen idee en initiatief.
Vanaf groep 3 verloopt het werken in de groepen over het algemeen als volgt:
De leerkracht geeft in eerste instantie klassikale instructie aan de hele groep. Deze instructie is meestal
interactief, het is een wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen. Dit gebeurt vaak bij het aanbieden
van nieuwe stof. Leerlingen die voldoende aan deze instructie hebben, kunnen alvast aan de slag
gaan, terwijl kinderen die hier behoefte aan hebben nog een verlengde instructie krijgen. Verder
oefenen gebeurt zelfstandig; kinderen die het nodig hebben, krijgen begeleide in-oefening door de
leerkracht.
Vanaf midden groep 3 wordt er een begin gemaakt met het werken met weektaken. Per week geeft de
leerkracht een taak op waaraan de kinderen zelfstandig kunnen werken. Naarmate kinderen ouder
worden kunnen zij steeds meer zelf plannen.
In Groep 4 t/m 8 wordt de mate van zelfstandigheid uitgebouwd en krijgen de kinderen steeds mee
regie over het eigen leren. Met het team werken we hier aan om dit steeds verder uit te bouwen.
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4.2

ICT in ons onderwijs

Ons hele digitale netwerk is compleet en wordt up-to-date gehouden. Kinderen maken vanaf groep
1 kennis met moderne technologie. De computer wordt binnen het lesprogramma voor vele
doeleinden gebruikt. De kinderen kunnen de computer gebruiken bij rekenen, taal, aardrijkskunde,
verkeer, het maken van werkstukken, het oplossen van vraagstukken, enz.
Er zijn programma’s aangeschaft die leerlingen in staat stellen op eigen niveau, gecontroleerd
door de computer, hun reken- en taalvaardigheid te verbeteren.
De ontwikkelingen op het gebied van ICT worden op SKOzoK-niveau gevolgd. Elke groep heeft de
beschikking over een digitaal schoolbord. Dit medium biedt de mogelijkheid om de lessen op een
aansprekende manier vorm te geven.
Gebruikte computerprogramma’s:
• Rekenen: Wereld in Getallen hoort bij onze rekenmethode.
Ambrasoft heeft een apart deel om de tafeltjes te leren.
Hoofdwerk, een remediërend zelfstandig rekenprogramma.
• Taal: Veilig leren lezen en Ambrasoft geven de mogelijkheid woorden te oefenen, zowel
luisterend als lezend.
Spelling, een programma voor werkwoorden, ontleden en gewone woorden.
Stelwerk, een programma dat hulp biedt bij het schrijven van opstellen en werkstukken.
Flits, een programma dat oefent op woordherkenning.
• Aardrijkskunde: Argus Clou software, sluit aan bij de aardrijkskundemethode.
• Geschiedenis: Argus Clou software, sluit aan bij de geschiedenismethode.
• Natuur & techniek: Argus Clou software, sluit aan bij de natuurkunde- en
techniekmethode.
• Verkeer: Wijzer door het verkeer hoort bij de verkeersmethode.
De kinderen hebben we de verkeersexamens van de voorgaande jaren digitaal
gemaakt, zodat ze “echte” examens kunnen oefenen.
• Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL.
Daarnaast leren we kinderen programmeren en we beginnen met de basis hiervan in groep 1.
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4.4 Activiteiten die ons onderwijs meer inhoud geven
I.V.N.
Ieder schooljaar worden door het I.V.N. enkele wandelingen in de natuur georganiseerd voor de
groepen 6 en 7. Ter voorbereiding op de wandeling wordt er in de groepen gewerkt aan een
project dat eveneens door het IVN is gemaakt.
Kunst en cultuur:
Samen met de gemeente willen alle scholen van Cranendonck allerlei vormen van cultuur bij de
kinderen brengen. Het gaat hierbij o.a. om toneel, tentoonstellingen, dans en muziek. Komend
schooljaar gaan we weer extra aandacht voor muziek hebben. Er wordt een nieuwe
muziekmethoden aangeschaft, er zullen AMV-lessen en er is een muziekproject.
Slimplan:
Slimplan kent werkvormen die in de lessen verweven zitten en kinderen actief betrokken maken.
Coöperatieve werkvormen die gebruikt worden door de hele school van groep 1 t/m 8 tijdens een
uitleg, verwerkingen van leerstof en de afsluiting van een les.
ICT:
Leerlingen werken vaak op Chromebooks. De school heeft het aantal Chromebooks aangevuld
zodat de groep als groep met deze laptops aan de slag kan. Daarnaast werken we op school met
een lCT-leskist en met Bee-Pro-bots. De Bee-Pro-bots lijken op lieveheersbeestjes. Deze BeePro-bots kunnen door kinderen geprogrammeerd worden. Dit is voor groep 1 t/m 4 bedoeld.
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5. Een schooldag op de Wereldwijzer
Schooltijden;

Groepen 1 t/m 8

ma/di/do
wo/vr

8.30 uur – 12.00 uur
8.30 uur– 12.30 uur

13.15 uur – 15.15 uur

De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. De leerlingen komen dan naar binnen.
Om 8.30 uur en 13.15 uur gaat de tweede bel. Op dat moment zijn alle leerlingen in de klas en kan
de les op tijd beginnen.

5.1

De groepen

Groep
1-2
3-4
5-6
7-8

ma
Juf Marian

di
Juf Marian

wo
Juf Cindy

do
Juf Cindy of
Marian
Juf Chantal
Juf Chantal
Juf Ilse
Juf Ilse
vanaf 1-1-2019 vanaf 1-1-2019
juf Sandra
juf Sandra
Meester Mathijs Meester Mathijs Meester Mathijs Meester Mathijs
Meester Robin Meester Robin Meester Robin Meester Robin

vr
Juf Cindy
Juf Chantal
vanaf 1-1-2019
juf Sandra
Meester Mathijs
Meester Robin

Juf Lianne is de hele week op school en zij ondersteunt in de groepen 1 tot en met 4.
We proberen de groepen zo klein mogelijk te houden en stemmen de begeleiding af op
onderwijsbehoeften van kinderen.

Gym-uren De Wereldwijzer
Maandagochtend: 10.15 uur tot 11.45 uur groep 3-4
Donderdagmiddag: 13.15 uur tot 15.15 uur groep 5-6 en groep 7-8
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6. De organisatie van ons onderwijs
6.1

Het schoolbestuur SKOzoK

Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit),
gevestigd te 5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21. SKOzoK is een enthousiaste,
ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck,
Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het dagelijks bestuur van SKOzoK bestuur uit Ingrid
Sluiter, voorzitter College van Bestuur, en Stan Vloet, lid College van Bestuur. SKOzoK hanteert
de Code Goed Bestuur van de PO-raad.
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.
Wij willen goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken wij kritisch naar de
wereld om ons heen en spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen. Onze strategie
beschrijven wij in ons Koersplan, dat loopt over de periode 2014-2018. 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.
Omdat het huidige Koersplan tot en met 2018 loopt en wij op tijd onze strategie voor de komende
vier jaar willen bepalen, zijn we in inmiddels gestart met de voorbereidingen van ons Koersplan
voor 2019-2022.
Neem gerust een kijkje op deze website en maak kennis met de eigentijdse en innovatieve wijze
waarop wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze leerlingen: www.skozok.nl.

6.2 Inspectie
De inspectie heeft o.a. de taak, om scholen en de daarbij behorende schoolbesturen te adviseren
en te controleren.
De inspectie krijgt haar richtlijnen van het ministerie van onderwijs en wetenschappen.
Inspectie van het onderwijs,
E-mail: info@owinsp.nl
Internet: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis telefoonnummer)
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7. De zorg voor de leerlingen
7.1

Het volgen van de ontwikkeling van een kind

De belangrijkste taak van onze school is ervoor te zorgen dat het kind zich op een harmonische
wijze en in een prettige sfeer ontwikkelt. Daarom moet er goed les gegeven worden en moeten we
de ontwikkeling van ieder kind bijhouden.
In de groepen 1 en 2 worden de ontwikkelingen van de kinderen bijgehouden in het programma
KIJK. De leerkracht houdt bij welke werkjes een kind heeft gemaakt en hoe de opdrachten zijn
uitgevoerd. De leerkracht maakt ook aantekeningen van de werk- en spelactiviteiten, over het
gedrag van kinderen en opvallende gebeurtenissen.
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 houden in hun groep een leerlingenadministratie bij. Alle
gegevens worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Observaties, vorderingen en
resultaten van leerlingen worden in dit programma genoteerd. Door middel van toetsen die bij de
methodes horen (groep 3 t/m 8), wordt er gekeken of de kinderen de behandelde stof voldoende
beheersen.
Verder hebben we een leerlingvolgsysteem opgezet volgens het CITO (Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling). Dit toetssysteem bestaat uit een aantal toetsen op het gebied van taal, lezen en
rekenen, die twee keer per jaar afgenomen wordt. Hierbij vergelijken we de ontwikkeling van elk
kind en van de school als geheel met het landelijk gemiddelde. De resultaten worden zo
geregistreerd dat we een overzicht hebben hoe een kind zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft.
Toetsen die afgenomen worden:
LOVS Rekenen voor kleuters
Groep 1 en 2
LOVS Taal voor kleuters
Groep 1 en 2
LOVS DMT + AVI
Groep 3 t/m B8
LOVS Begrijpend Lezen
Groep E3 t/m B8
LOVS Spelling
Groep 3 t/m B8
LOVS Rekenen
Groep 3 t/m B8
IEP Eindtoets
Groep 8
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgen we m.b.v. het programma ZIEN.
De kwaliteitsondersteuner (KO-er) begeleidt het gehele traject op het gebied van zorg. Ze werkt
daarbij nauw samen met de leerkrachten en de directeur. Ze zorgt niet alleen voor de
ondersteuning bij zorgleerlingen, maar ook voor begeleiding bij het goed en deskundig in kaart
brengen van de leerlingenzorg. Voor onze school is dat Ellen van der Loo.
Van iedere leerling wordt een digitaal dossier aangelegd. Hierin worden gegevens opgenomen
over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken,
handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van alle leerjaren. Met de dossiers wordt
zorgvuldig omgegaan. Informatie aan derden wordt alleen met toestemming van de ouders
verstrekt. De uitslagen van de Citotoetsen worden verwerkt en opgeslagen in een groepsdossier.
De gegevens in het leerlingvolgsysteem kunnen ook worden ingezien door het bestuur en de
onderwijsinspectie. Op de website vindt U een beknopt overzicht van de LOVS-toetsen. Voor
vragen over de LOVS-toetsen kunt u bij de leerkracht terecht.
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We proberen ons onderwijs aan te passen aan datgene wat kinderen nodig hebben en van ons
vragen. We doen dat op de volgende manieren:
1.
Zorg en begeleiding van leerlingen zijn structureel georganiseerd.
2.
Op onze school heerst een veilig en prettig pedagogisch klimaat. Kinderen en leerkrachten
mogen zijn wie ze zijn.
3.
De centrale instructie in de klas wordt zo kort mogelijk gehouden. Kinderen die zelfstandig
kunnen werken, mogen dat na korte tijd. Leerlingen met meer moeite kunnen bij de leerkracht
aan de instructietafel zitten. Hier krijgen ze de extra uitleg en ondersteuning die ze nodig
hebben. Indeling van deze groepjes gebeurt naar aanleiding van de opgestelde
groepshandelingsplannen.
Door te werken met een weektaak, heeft de leerkracht zijn / haar handen vaker vrij om extra
aandacht aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven te besteden.

7.2

Extra begeleiding

Als uit de dagelijkse praktijk, de toetsen en/of de observaties blijkt dat een kind extra aandacht of
hulp nodig heeft, wordt hiervoor door de klassenleerkracht in overleg met de KO-er een apart
programma, een zgn. handelingsplan, opgezet, of verwerkt in het groepshandelingsplan.
Soms is er sprake van een tijdelijk leer-, en/of gedragsprobleem. In zo'n geval zal de leerkracht
proberen het probleem in de klas met extra aandacht en/of instructie op te lossen.
Ook kan het zijn dat een kind het gehele schooljaar extra begeleiding of hulp nodig heeft om zo het
onderwijs op onze school te kunnen blijven volgen.
Deze hulp wordt zoveel mogelijk gegeven binnen de groep door de eigen leerkracht.
Belangrijk bij dit alles is, dat:
• het kind zijn/haar gevoel van eigenwaarde houdt,
• het kind succeservaringen op blijft doen,
• het kind, indien mogelijk, zelf inspraak heeft in de wijze waarop er gewerkt wordt,
• de ouders ervan op de hoogte zijn.
Het kan ook zijn dat de hulp van de ouders ingeroepen wordt, b.v. om thuis extra te lezen, tafeltjes
in te oefenen, etc.
Bij hoge uitzondering komen we tot de conclusie dat een kind er niet aan toe is om door te gaan naar
het volgende leerjaar. We nemen dan in overleg met de ouders het besluit om het kind de groep een
jaar te laten overdoen. Doel van zittenblijven is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan
afmaken. Het blijven zitten moet zinvol zijn en het kind duidelijk meer opleveren.
Aan het einde van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3. We vinden het belangrijk
dat een kind voldoende tijd krijgt om te “kleuteren”. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een
kind hieraan toe is. We zien een kind liever een jaar langer in een kleutergroep, dan jarenlang op de
tenen de school doorlopen. In groep 1 en 2 worden de zgn. “OND” (geboren in oktober, november,
december) kinderen extra gescreend om zo te bepalen of ze voldoende bagage hebben en
doorkunnen naar de volgende groep.
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7.3

Passend onderwijs

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.
Visie SKOzoK
We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen.
Wat verstaan we onder Passend Onderwijs
Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor alle
kinderen. Dat begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door onze leerkrachten.
De impact van het handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt ervoor dat kinderen zich zo
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar nodig worden de leerkrachten ondersteund om die
sterke basis te kunnen bieden.
Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van het beleid
m.b.t. Passend Onderwijs.

Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs
We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs binnen onze
organisatie met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van Passend Onderwijs (basis-,
speciale ondersteuning en SBO) worden aangestuurd door een leidinggevend team wat in
gezamenlijkheid de taken van de totale piramide uitvoert.

Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie
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Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit.

7.4 Kwaliteitsondersteuning
Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten die als
extra taak collega’s begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners, ook wel KO’ers
genoemd. Zij denken mee over hoe we de kwaliteitszorg kunnen optimaliseren. Zij zetten de
leerkrachten in hun kracht en begeleiden en coachen de leerkrachten bij het vergroten van hun
bekwaamheden.
Kwaliteitsondersteuner is op onze school een volwaardige functie. Hierdoor kunnen zij zich
volledig focussen op de kwaliteit van het onderwijs en hun expertise optimaal inzetten. De
kwaliteitsondersteuner is in het cluster de positieve tegenkracht van de directeur en zijn of haar
team(s). Zij streven dezelfde doelen na en overleggen over onderwijsinhoud en onderwijsproces.
De meeste kwaliteitsondersteuners zijn op twee scholen werkzaam en werken SKOzoK-breed
intensief samen. Hierdoor wordt specialistische kennis en ervaring met elkaar gedeeld.
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7.5 Externe contacten
Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, hebben de school en de omgeving elkaar nodig. Eerst
betrokkenen daarbij zijn de ouders, maar daarnaast is het noodzakelijk dat de school een goed
afgestemde samenwerking heeft met de diverse instellingen, die op de een of andere manier
raakvlakken hebben met de school ten aanzien van onderwijs en opvoeding. Zo onderhoudt onze
school contacten met:
•
•
•
•
•
•

Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG)
GGZ-instellingen
Netwerk jeugd Cranendonck
Andere basisscholen in de gemeente Cranendonck
GGD
buurtbrigadier

Over de werkzaamheden van de GGD volgt hieronder nog wat meer informatie.
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u
voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende
omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel
eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost.
Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de
school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek.
Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en
sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan
schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om
met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan
ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een
luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.
Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website
www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
Inentingen
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In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie,
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en
vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl,
www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid
•
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en tik op de button Ïk heb een vraag”.
•
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.

De GGD doet meer
•
De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en
seksualiteit.
•
Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
•
Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
•
Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden
•
Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0
t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder
andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen .
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Sociaal Team Cranendonck
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke zorg aan
jeugdigen en hun opvoeders. Deze taak ligt binnen de gemeente Cranendonck bij het Sociaal
Team Cranendonck. Per 1 juni 2017 is het voormalige Centrum jeugd en gezin (CJG) onderdeel
geworden van het Sociaal Team Cranendonck (STC). Op die manier regelen we de volledige
dienstverlening binnen het sociaal domein in Cranendonck vanuit één team.
Voor alle hulpvragen over opvoeden en opgroeien
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Het is heel normaal om hierover vragen te
hebben. Soms is wat extra ondersteuning nodig. Het Sociaal Team Cranendonck is er voor alle
hulpvragen; hoe onschuldig, klein of ingewikkeld ook. Iedereen die vragen heeft over opvoeden,
opgroeien of jeugdhulp kan bij het STC terecht. Dus (groot)ouders, opvoeders, jeugdigen en
iedereen die met jeugdigen werkt.
Het Sociaal Team Cranendonck werkt zoveel mogelijk volgens een aanpak waarbij de inwoners
en hun sociale netwerk zelf in staat worden gesteld om problemen op te lossen. Dat sociale
netwerk kan bestaan uit familieleden, een goede buur, vrienden of andere personen.
Is er ondersteuning nodig, dan maakt een medewerker van het STC samen met het gezin een
integraal plan van aanpak. Integraal betekent dat we naar alle leefgebieden kijken. Zijn er al
meerdere professionals in beeld, dan worden zij bij dit plan betrokken.
Contact
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Het Sociaal Team Cranendonck is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.00 tot 17.00 uur
via het telefoonnummer 14 0495.
De maatschappelijk werker van het STC is iedere eerste vrijdag van de maand tussen 9.00 en
11.00 uur aanwezig op onze school om ouders te woord te staan.
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8. De ouders
8.1

De medezeggenschap op school

Medezeggenschapsraad (MR)
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg tussen team
en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders
vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Over
sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over
andere zaken geeft de MR advies. MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten.
De MR bestaat uit de volgende leden:
MR-voorzitter

Dennis Neijssen (oudergeleding)

MR-secretaris

Mathijs Roosen (personeelsgeleding)

MR-lid

Cindy van der Knaap (personeelsgeleding)

MR-lid

Susan Horsten (oudergeleding)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is een
directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking
van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van SKOzoK.
Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van
(voorgenomen) beleid of te nemen besluiten. Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijk voorstellen
doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de algemene gang van
zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen vallend Ook is er twee keer per jaar een
ontmoeting met de GMR en de RvT. De voorzitter van de GMR is mevr. Dian Botteram (ouder),
Mevr. Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter.

8.2 Het belang van de betrokkenheid van ouders
Het is belangrijk om als ouder te weten, dat u altijd welkom bent om over uw kind te komen praten.
Met de leerkracht kunt u te allen tijde een afspraak maken voor een gesprek. Als uw kind zich niet
prettig voelt op school is het voor de groepsleerkracht van belang dit zo spoedig mogelijk te weten.
We kunnen daarbij denken aan:
•
pesten door andere leerlingen
•
te moeilijke leerstof
•
moeizaam contact maken met medeleerlingen of groepsleerkracht
•
medische gronden
•
huiselijke problemen, enz.
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Onze ervaring is dat een gesprek op basis van wederzijds vertrouwen in een zo vroeg mogelijk
stadium veel oplost. Goed contact en overleg tussen leraar en ouders is van belang voor een open
sfeer onderling om zodoende problemen aangaande een kind vroegtijdig te kunnen oplossen of
zelfs te kunnen voorkomen.
Het draagt ertoe bij dat ouders en leerkrachten elkaar leren kennen en begrijpen. Uiteindelijk gaat
het erom dat de school zo goed mogelijk functioneert om zo het belang van de kinderen zoveel
mogelijk te dienen. Immers als er iets met het kind gebeurt raakt dat ook de ouders en de leerkracht.
Als er iets met de ouders gebeurt raakt dat ook het kind en de leerkracht. Als er iets met de
leerkracht gebeurt raakt dat ook het kind en de ouder. Of er nu iets positiefs of negatiefs gebeurt.
Magische driehoek:

8.3

De ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen op onze school.
Taken van een ouderraad:
•
De ouderraad is er om de bloei van de school te bevorderen en de ouders meer bij de school
te betrekken.
•
Het desgevraagd of uit eigen beweging advies geven aan de MR
•
Het behartigen van de belangen van de ouders bij het bevoegd gezag, de MR en de
schoolleiding.
•
Het in overleg met de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten.
De ouderraad stelt zich mede ten doel om samen met het team een bijdrage te leveren aan een
prettige schooltijd voor de kinderen op onze school. Dit doen ze door allerlei activiteiten (mee) te
organiseren of door hun medewerking te verlenen aan activiteiten, zoals:
•
•
•

De organisatie en verzorging van festiviteiten zoals o.a. de kerst- en paasviering, carnaval,
koningsspelen voor de onderbouw, schoolreis, schoolfeest, enz.
Assistentie bij de schoolfoto’s.
Zitting nemen in diverse commissies. Bijvoorbeeld de speelplaatscommissie.
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Ouderbijdrage
Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs
van uw kinderen niet te betalen. Onze school heeft een financiële bijdrage in het leven geroepen,
net als veel andere scholen, voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren,
zoals de schoolreis, carnaval, kerstdiner, Sinterklaas en allerlei andere activiteiten.
De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig. De school mag leerlingen uitsluiten van activiteiten als hun
ouders de ouderbijdrage niet betalen, maar biedt dan wel een alternatief programma aan.
Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere
onderwijsprogramma als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen.
Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de
ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een
openbare vergadering van de ouderraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding van de
MR vereist.
Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 25, --.
De inkomsten uit de ouderbijdrage worden ondergebracht en beheerd door de Antoniusstichting.
Aan het begin van het schooljaar wordt u verzocht de bijdrage te storten op rekening nummer
IBAN: NL90RABO0139822674
t.n.v. Antoniusstichting Budel-Schoot onder vermelding van Ouderbijdrage + naam leerling.

8.4

De klassenouders

De klassenouder is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers en leerkracht van de kinderen
uit de desbetreffende groep met betrekking tot algemene schoolzaken.
Elk schooljaar is er de mogelijkheid voor ouders om zich hiervoor aan te melden.
Het is zeker niet de bedoeling dat de klassenouder als “probleemoplosser” van een groep wordt
gezien. Hiervoor zijn andere wegen.
Ook als U geen lid bent van de OR kunt u meepraten (zie vergaderdata in de schoolkalender).
Bovenstaande zin mag weg.
•
Werving klassenouders: Aan het begin van het schooljaar wordt op de infoavond gevraagd of
een (nieuwe) klassenouder zich beschikbaar wil stellen voor het komende schooljaar.
•
Introductie: De klassenouders worden in de Wijzer vermeld. Ieder jaar is er uitleg in groep 1
over het hoe en wat van de klassenouder.
•
Communicatie: Het contact tussen klassenouder en ouders is zo vaak als het nodig is; bij
voorkeur via email. Ook het overleg tussen de leerkracht en de klassenouder zo vaak als het
nodig is.
•
Discretie: Klassenouders praten vrijuit over hun eigen ervaringen en bevindingen, maar gaan
hier discreet mee om. Informatie over personen hebben een vertrouwelijk karakter en worden
niet naar buiten gebracht.
•
De taakomschrijving van de klassenouders kan als volgt zijn:
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•
•
•
•
•
•

8.5

Het regelen van (hulp)ouders bij activiteiten van de school, bijv. het schoolfeest en
excursies.
Ondersteunen bij het regelen van het vieren van de verjaardag van een leerkracht ( in
afstemming met de betreffende leerkracht).
Een open oor hebben voor zaken die spelen en deze voorleggen aan de directie/
leerkrachten/ MR/OR.
Ouders de weg wijzen waar ze met vragen, problemen terecht kunnen.
Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep, bijv. bij ziekte, geboorte of andere
ingrijpende gebeurtenissen (in afstemming met de betreffende leerkracht).
De klassenouder opereert op verzoek van de groepsleerkracht. Alleen het verjaardags- en
afscheidscadeau wordt buiten de leerkracht om geregeld.

Informatievoorziening ouders

De schoolgids
De schoolgids informeert de ouders over de inrichting van ons onderwijs, wie wij zijn en zaken die
voor hen van belang zijn. Bijvoorbeeld de vakantieplanning, de gymtijden, schooltijden, de G.G.D.,
de overblijfmogelijkheden, enz.
De schoolgids is op de website te vinden. Nieuwe ouders krijgen desgewenst een papieren
exemplaar.
De informatieavond
De groepsinformatieavond vindt aan het begin van het schooljaar plaats. De groepsleerkrachten
informeren de ouders over zaken die dat schooljaar in de betreffende groep aan bod komen.
Daarnaast kunnen er in de loop van het jaar thematische infoavonden plaatsvinden.
De schoolkalender
In de schoolkalender zijn de vakantiedagen, vrije dagen en andere activiteiten terug te vinden.
De schoolkalender wordt elk jaar in papieren versie uitgereikt aan alle oudste kinderen.
Daarnaast staat deze actueel op de website van de school.
De website
Op de website zijn veel gegevens over onze school te vinden. Daarbij valt te denken aan zaken
die voor u als ouder van belang zijn, aan verslagen van activiteiten georganiseerd door het team
en de ouderraad. Berichten en foto’s die tijdens deze activiteiten gemaakt worden zijn bereikbaar
via de SKOZapp waarop iedereen persoonlijk kan inloggen.
Zo komt de school een stapje dichter bij u thuis.
Als u als ouder bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s waar uw kind op staat, willen wij dat
schriftelijk van u vernemen.
De nieuwsbrief
De nieuwsbrief “De Wijzer” verschijnt via de SKOZapp, met berichten vanuit het team, de MR, de
ouders, de kinderen en de directie. Nieuws van anderen kunnen geplaatst worden en artikelen en
foto’s kunnen gestuurd worden naar infodewereldwijzer@skozok.nl. De nieuwsbrief verschijnt in
digitale vorm op de website en de SKOZapp en is indien gewenst ook op papier verkrijgbaar.
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8.6

Rapportage aan ouders

Rapporten
De groepen 1 en 2 krijgen de vorderingen via het observatiesysteem “Kijk” gerapporteerd. In de
groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen 2 maal per jaar een rapport mee naar huis. Dit rapport geeft
een duidelijk beeld van de schoolvorderingen, het gedrag, de inzet en de werkhouding.
De10-minuten gesprekken
Nog voor de herfstvakantie zijn er kennismakingsgesprekken. Ouders en de leerkracht bespreken
met elkaar wat het schooljaar gaat brengen voor het kind. Er zijn 10- minutengesprekken na het
1ste rapport. De gesprekken na het 2de rapport zijn op verzoek. Het is altijd mogelijk om tussentijds
een afspraak te maken. Voor ieder kind wordt een gesprek van 10 minuten gepland. Indien tijdens
het gesprek blijkt dat dit onvoldoende is, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De data van
deze avonden staan vermeld op de schoolkalender en de websitekalender.
In groep 8 vervalt het laatste 10-minuten gesprek. Het is uiteraard wel mogelijk om, n.a.v. de
uitslag van de Eindtoets, een gesprek te willen met de leerkracht. Hier kan dan een afspraak voor
worden gemaakt.
Informatievoorziening gescheiden ouders
Informatie aan de ouder die niet de dagelijkse zorg uitoefent of die niet belast is met het ouderlijk
gezag (Conform het SKOzoK beleid, gebaseerd op de wettelijke regelgeving).
Na de scheiding van de ouders kent de school de normale omgang met de ouder die de dagelijkse
zorg uitoefent en daarnaast de informatieplicht naar de ouder die niet het dagelijks gezag uitoefent
of die niet met het ouderlijk gezag is belast. Bij geregistreerd partnerschap geldt dezelfde omgang.
Het kenmerk van de informatieplicht aan de ouder, die niet het dagelijks gezag uitoefent of die niet
met het ouderlijk gezag is belast, is dat deze tot stand komt op verzoek.
Hoe gaat de school daarmee om?
1. Informatie vanuit de school:
•
De schoolgids
•
De schoolkalender
•
De Nieuwsflits
•
De SkOZapp
2. Informatie over het kind:
•
Rapport
•
Oudergesprekken
•
Gesprekken bij specifieke problemen
•
Advisering voortgezet onderwijs
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Deze informatie kan op verzoek verstrekt worden aan de ouder die niet de dagelijkse zorg
uitoefent of die niet belast is met het ouderlijk gezag. De betreffende ouder kan op aanvraag over
de schriftelijke informatie beschikken. Met de school wordt dan een afspraak gemaakt op welke
manier deze schriftelijke informatie verstrekt wordt. De school kan de hiervoor te maken kosten in
rekening brengen.
Voor mondelinge informatie kan de betreffende ouder een afspraak maken met de school.
Wanneer het belang van het kind zich tegen deze informatieverschaffing verzet, zal naar het
oordeel van de schoolleiding deze informatie niet worden verstrekt. Het gaat dan om
zwaarwegende omstandigheden. De ouder die zich benadeeld voelt door de weigering kan zich
wenden tot het bestuur en uiteindelijk zelfs tot de rechter.
Om welke informatie/contacten gaat het niet?
1. Algemene ouderavonden en startavonden. De informatie die op deze bijeenkomsten gegeven
wordt is gericht op zaken die van belang zijn voor de ouder die de dagelijkse zorg voor het
kind uitoefent.
2. Vieringen, sport- en speldagen, ouderparticipatie (leesouders e.d.), ouderraad en schoolraad.
De deelname en bijbehorende informatie is voorbehouden aan de ouder die het dagelijks
gezag uitoefent.
.
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9 Peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang
9.1

De peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is gehuisvest in de school en werkt op verschillende momenten samen met de
groepen 1 en 2 van onze school. Er zijn verschillende thema’s waarbij we samenwerken en we
hebben per maand 1 uurtje gepland zodat de oudste peuters van de peuterspeelzaal in groep 1 en
2 kunnen komen oefenen.
De leidsters van de peuterspeelzaal zijn: Marga van Weiden, Rinie van Kessel, Hermien
Schoonen en Femke van de Vorle.

9.2

Tussen schoolse opvang (TSO)

Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend kunt u uw kind(eren) voor 8.30 uur op geven voor
de TSO door te mailen naar; tsodewereldwijzer@hotmail.com
Er is een mogelijkheid om overblijfkaarten te kopen. De kosten van een kaart €17.00 voor 10 x
overblijven.
De kaarten blijven bij de TSO-coördinator, die aangeeft wanneer de kaart bijna vol is.
De overblijfkaarten blijven de gehele schoolloopbaan geldig.
U kunt het overblijven ook afkopen voor een schooljaar, de kosten hiervoor zijn;
1x per week €56,- (€1,40 per keer)
2x per week €112,- (€1,40 per keer)
3x per week €168,- (€1,40 per keer)
10 strippenkaart €17,- ( €1,70 per keer)
Losse keren kosten €1,85 per keer.
Geld kunt u overmaken op: Antoniusstichting inz TSO Nr: NL37RABO 0139822658
Onder vermelding van de naam van uw kind en welke groep hij/zij zit.
Mocht uw kind eenmalig over blijven dan kun u dat regelen door €1.85 mee te geven in envelop
met daarop de naam en groep van uw kind.
De kinderen mogen zelf brood meebrengen voor het drinken wordt gezorgd. Brood dat over is
nemen ze terug mee naar huis zodat u kunt zien wat uw kind heeft gegeten.
Er wordt op gelet dat ze minimaal 1 snee brood opeten.
De kinderen krijgen tijdens het overblijven een koekje of een snoepje. De afspraak is dan ook om
dit zelf niet mee te geven. Fruit/groente mag natuurlijk altijd.
In het TSO-lokaal staat een koelkast voor het overblijven. Hierin kan uw kind zijn/ haar
broodtrommel zetten zodat het eten lekker koel blijft.
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De kinderen blijven tot 12.15 uur aan tafel zitten. Daarna gaan ze vrij spelen. Met regenweer
mogen ze in de speelzaal spelen of aan de computers. Het internet is niet toegestaan. Ook is er
genoeg knutselmateriaal aanwezig.
De algemene regel : SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN EN SAMEN OPRUIMEN.
Er zijn altijd 2 overblijfkrachten aanwezig. Bij 30 kinderen of meer komt er een derde
overblijfkracht bij. Op de website van de school is het TSO-reglement te vinden.
Heeft u op- of aanmerkingen dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Mocht u nog andere vragen hebben over het overblijven dan kunt u contact opnemen met de
TSO – Coördinator : Evelyn Bushgjokaj tel: 0611813731 of tsodewereldwijzer@hotmail.com
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10.

Goed om te weten, regelingen en afspraken

10.1 Schoolvakantie 2018-2019
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Carnavalsvakantie
Studiemiddag
Studiedag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

17 september 2018
15 oktober t/m 19 oktober 2018
6 december 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
13 februari 2019
4 maart t/m 8 maart 2018
26 maart 2019
19 april 2019
22 april 2019
27 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 & 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Op de studiedagen zijn de kinderen vrij, op 26 maart alleen ’s middags.
De calamiteitendag is bedoeld voor onverwachte bijzonderheden zoals extreme vorst of een
kapotte verwarming. Als deze gedurende het schooljaar niet wordt gebruikt, valt de
calamiteitendag op de laatste dag van het schooljaar en hebben de kinderen die dag vrij.

10.2 Brigadieren
Voor komend schooljaar gaan we weer proberen om met een team van brigadiers te gaan werken.
Afgelopen schooljaar waren er helaas te weinig mensen bereid om te brigadieren. We vinden de
oversteek aan de Grootschoterweg/Pater Ullingsstraat echter te onveilig om kinderen daar
zelfstandig over te laten steken.
Als er weer voldoende brigadiers zijn dan kunnen zij samen met kinderen uit groep 8, kinderen
veiliger over laten steken. Zij krijgen dan een korte opleiding van de politie.

10.3 EHBO
In groep 7/8 krijgen de leerlingen om het jaar een Jeugd-EHBO A-cursus. Deze cursus wordt door
gediplomeerde EHBO-ers, tevens ouders van school, verzorgd. De cursus wordt afgesloten met
een officieel EHBO-examen en na een goed behaald resultaat ontvangen de geslaagden een
diploma.

10.4 Leerplicht
Een kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. Verplicht is het dan nog niet. Er kunnen
redenen zijn om kinderen, die net vier jaar zijn, in de beginperiode wat minder naar school te laten
gaan, b.v. alleen de ochtenden. Dit kunt u het beste met de groepsleerkracht bespreken.
Kinderen worden leerplichtig in de maand nadat zij hun vijfde verjaardag hebben gevierd. Vanaf
dan moeten alle lessen en activiteiten, die de school in de genoemde schooltijden organiseert,
gevolgd worden.
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10.5 Verlofregeling
Leerlingen hebben in uitzonderlijke gevallen recht op maximaal 10 extra verlofdagen per
schooljaar, buiten de reguliere vakanties. Dit verlof moet bij de directie schriftelijk worden
aangevraagd. Formulieren hiervoor zijn op school en op onze website verkrijgbaar. Over
verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar.
Mogelijkheden met betrekking tot het opnemen van extra verlof:
• Er is geen verlof mogelijk gedurende de eerste twee weken van het schooljaar.
• Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie, alleen in gevallen waarin de
specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om in
de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof wordt verleend onder de volgende
condities:
- de aanvraag dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) te worden aangevraagd;
- verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
• Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:
- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan;
- bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag;
- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de eerste graad: 4
dagen;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de tweede t/m de vierde
graad: 1 dag;
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de tweede graad: 1 dag;
- voor leerlingen woonachtig buiten de gemeente, bij zeer extreme weersomstandigheden
waardoor zij de school niet kunnen bereiken;
- bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, vastgesteld door een medicus;
- bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag;
- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van nationale
feest- en gedenkdagen;
Neem voor meer informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met de directie.
De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van
de wet.
Tegen ouders/verzorgers die hun kind zonder toestemming van school houden, zal de
leerplichtambtenaar maatregelen nemen.
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10.6 Ziekmelden, arts- en tandartsbezoeken
Als uw kind wegens ziekte of een afspraak met de dokter niet op school aanwezig kan zijn, willen
wij dat graag voor de aanvang van de lessen weten. Op die manier hoeven wij ons geen zorgen te
maken.
Als we geen bericht van afwezigheid ontvangen, nemen we zelf contact met u op om na te gaan
waar het kind is.
Als het mogelijk is, kunt u afspraken met de dokter, tandarts, enz. beter zoveel mogelijk na
schooltijd plannen. Indien dat niet mogelijk is, geeft u dan de leerkracht bericht hoe laat u het kind
op komt halen of hoe laat het kind naar school komt. Kinderen alleen naar huis laten gaan onder
schooltijd willen wij niet.
Als uw kind tijdens de les ziek wordt, bellen wij de ouders om het kind op te komen halen. Als u
overdag niet thuis bent, vragen we u een telefoonnummer te geven van personen die we in dat geval
kunnen bereiken.

10.7 Veiligheid
Volgens de arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland – en dus elke school –
verplicht om beleid te voeren op het terrein van agressie en geweld. 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, 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 inhoud.
Voor onze scholen geldt dat dit niet het sluitstuk is van beleid, maar het begin van actie.
Pestprotocol:
Op iedere school moet er rekening mee worden gehouden dat er van tijd tot tijd gepest kan
worden. Wij zijn hier erg alert op. Wanneer er pestgedrag geconstateerd wordt, wordt hier zo snel
mogelijk op ingesprongen door met de betreffende kinderen in gesprek te gaan. We willen echter
proactief aan dit probleem werken. Door regelmatig met de kinderen te spreken over “Goed
gedrag” willen we een attitudeverandering te weeg brengen.
In het zorgplan is een pestprotocol opgenomen. Hierin staat beschreven hoe de school met
pesters, gepesten en hun ouders omgaat.
Op school worden in elke groep “groepsregels” opgesteld. Hier worden de afspraken in vastgelegd
die in de groep zijn afgesproken om ongewenst gedrag in de groep te voorkomen.
Ook dit schooljaar willen we op schoolniveau gedragsregels centraal stellen. Elke week wordt er
specifiek aan een regel aandacht besteed in elke klas.
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Schoolafspraken:
“ We zeggen en doen alleen wat prettig is voor de ander en voor jezelf.”
Dit betekent:
•

Als ik ruzie heb, probeer ik dat samen met de ander uit te praten

•

Als ik iets van een ander wil hebben dan vraag ik dat

•

Ik ga zuinig om met de spullen van anderen

•

Ik behandel de ander zoals ik zelf ook behandeld wil worden

•

Ik houd me aan deze regels zowel op school als ook daarbuiten

•

Ik speel met anderen, want ik vind dat iedereen mee mag doen

•

Ik spreek op een vriendelijke manier over en met anderen

Wanneer er in de school sprake is van pesten, wordt de leerling door de leerkracht (directeur)
aangesproken op zijn / haar gedrag. Een leerling is een pester, wanneer hij/zij al meerdere malen,
ook na berispingen, dezelfde leerling(en) heeft gepest.
Degene die pest vult buiten de klas het “pestformulier” in.
Vervolgens neemt de pester het door hem/haar ingevulde formulier mee naar huis om thuis te laten
ondertekenen door de ouders/ verzorgers. De school heeft de ouders dan al telefonisch ingelicht.
Het door de ouders/ verzorgers ondertekende formulier wordt op school door de leerling en de
leerkracht besproken. In dit gesprek komen ook de getoonde initiatieven van de pester aan de orde.
Wanneer er op korte termijn geen verbeteringen optreden, worden de ouders van de pester op
school gevraagd voor een gesprek met de leerkracht en de directeur.
Netheid en hygiëne op school.
Waar veel mensen dagelijks in een vrij kleine ruimte verblijven (dit geldt des te meer bij kinderen),
zijn sporen van dit verblijf duidelijk waar te nemen.
Het schoonmaakbedrijf Essentials houdt het gebouw schoon. Namens dit bedrijf wordt de
schoonmaak door één persoon uitgevoerd
De kinderen kunnen daarbij goed helpen door:
• De wc’s netjes te houden
• De wastafels in de klassen zorgvuldig te gebruiken
• Geen afval op de speelplaats te gooien maar het in de daarvoor bestemde afvalbakken te
deponeren
• In de klassen geen rommel op de grond of achter de radiatoren te gooien maar in de
prullenbak
Wij letten op school scherp op deze zaken. Wanneer u hier thuis ook op let, leren de kinderen
spontaan hun eigen leefmilieu schoon te houden. Jong geleerd is oud gedaan.

Basisschool De Wereldwijzer Pater Ullingstraat 3 6023AM Budel-Schoot Tel: 0495-494343

- 35 -

10.8 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 klassenleerkrachten om dergelijk 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 op onze school is Cindy van der Knaap.
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 vertrouwenspersonen van SKOZOK: Astrid Kaag (V) en
Ronald Vlaanderen (M). Zij gaan 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:
1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2.
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3.
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4.
4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen bij SKOzoK: Lieke Bemelmans en Hein
Lepelaars. Bij onvoldoende resultaat naar 5.
5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK. Bij onvoldoende resultaat
naar 6.
6. 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.
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Interne contactpersonen Skozok:
- Lieke Bemelmans
- Hein Lepelaars
Externe vertrouwenspersonen:
Astrid is te bereiken via telefoonnummer: 06-81879368
via het e-mailadres: info@astridkraag.nl.
Ronald Vlaanderen is te bereiken via telefoonnummer: 06-37619295
via het e-mailadres: info@rdvlaanderen.nl
Secretariaat klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie KBO
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag.
070-3568114
Meldpunt vertrouwensinspecteur:
0900-1113111
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur.

10.9 Meldcode
Iedere school, dus ook De Wereldwijzer moet een meldcode “kindermishandeling en huiselijk
geweld” hebben. Deze meldcode is opgesteld door het overkoepelend bestuur van SKOzoK en is
dan ook te vinden op de betreffende website: www.skozok.nl/ onder “ouders”.

10.10 Aanmelden van nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen zich het hele jaar door aanmelden en kunnen dit via de website kenbaar
maken. Daar kan ook aangegeven worden of men een rondleiding en/of een gesprek wenst.
De school bespreekt intern of het kind aangenomen wordt op school, bespreekt dit met de ouders en
legt hen de verdere procedure uit.
De vierjarige kinderen worden in principe toegelaten op de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden. Kinderen
mogen vooraf enkele keren komen kennismaken.
De leerkracht maakt hiervoor een afspraak met u.
Kinderen die van een andere school komen en al leerplichtig zijn, kunnen het gehele jaar instromen.
In overleg met u wordt afgesproken hoe en wanneer een eventuele kennismaking zal plaatsvinden.

10.11 Doorstromen naar het voortgezet onderwijs
Al halverwege groep 8 moeten de ouders samen met de kinderen bepalen naar welke school het
kind gaat. De keuze van het schooltype voor uw kind hangt af van de interesse, motivatie, en aanleg
van het kind. Tijdens de laatste jaren van de basisschool hebben zowel de ouders als de kinderen
zich al een beeld gevormd over de mogelijkheden en interesses van het kind. In groep 8 moet echter
de knoop doorgehakt worden.
Eind groep 7 krijgen de ouders en kinderen een voorlopig advies van de klassenleerkracht. Om te
kunnen bepalen welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor uw kind moeten we de leerling
goed kennen. Dit is mogelijk doordat we de kinderen in de loop van de jaren heen goed gevolgd
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hebben, met behulp van het leerlingvolgsysteem, het vastleggen van de resultaten binnen de
groepen, de observaties door de leerkrachten en de resultaten van de Eindtoets in groep 8. De
Eindtoets is niet bepalend maar kan in overleg het advies veranderen naar een hogere uitstroom.
Met deze gegevens op zak volgt er een gesprek tussen de ouders en de leerkracht om samen te
komen tot een definitief advies/ keuze. Via een digitaal dossier wordt het voorgezet onderwijs
geïnformeerd over de ontwikkeling van het kind zodat men goed aan kan sluiten.

10.12 Vervangingen
Als leerkrachten ziek zijn worden zij in principe vervangen. De laatste jaren is het vervangen van
zieke leerkrachten een steeds toenemend probleem aan het worden door een te kort aan
vervangers. In de toekomst kan dit probleem zelfs nog groter worden. In onderstaande tekst geven
wij kort aan welke wegen wij bewandelen om te komen tot passende vervanging.
Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, wordt dit gemeld aan het P-Centrum. Het P-Centrum
beschikt over een databank waaruit een vervanger kan worden geselecteerd.
In het geval dat we niemand extern kunnen vinden, gaan we proberen een interne oplossing te
zoeken.
Pas in allerlaatste instantie kan een groep naar huis worden gestuurd. Dit zal pas gebeuren nadat
de ouders hiervan tevoren van op de hoogte zijn gebracht. Voor leerlingen voor wie geen opvang
thuis geregeld kan worden, wordt na telefonisch overleg met de ouders op school gezocht naar
opvang.

10.13 Het schoolkamp
In groep 7/8 gaan de leerlingen op schoolkamp. Wij rekenen daarbij op de hulp van enkele ouders.
De kinderen zullen een bijdrage in de kosten voor het kamp moeten leveren. Nadere informatie over
het schoolkamp vindt u in de Info die u t.z.t. zal worden toegestuurd .

10.14 Schoolreis
Eenmaal per jaar maken we met de hele school een uitstapje. Dit wordt meestal in de maand mei of
juni gedaan. Informatie hierover kunt u t.z.t lezen in de Nieuwsbrief de Wijzer.
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10.15 Tropenrooster
Als gedurende 3 opeenvolgende dagen, in het schoolgebouw, tropische temperaturen worden
gemeten (>30 graden) en de verwachting is dat dit nog zal aanhouden, kan directie besluiten om
een tropenrooster in te stellen. Tijdens het tropenrooster begint de school om 8.00 uur en zijn
kinderen om 13.15 uur vrij. Om 9.45 uur en om 11.30 uur zal er een korte pauze worden
gehouden. Het is niet de bedoeling dat de kinderen uitgebreid op school lunchen, wel mag voor
beide pauzes eten en drinken meegebracht worden. Op woensdag en vrijdag zijn de schooltijden
dan van 8.00 uur tot 11.45 uur. Bij aanvang en beëindiging van het tropenrooster ontvangen
ouders een brief. Voor te laat komen en verzuim gelden tijdens het tropenrooster dezelfde regels
als tijdens het reguliere rooster. De directie bewaakt dat de onderwijstijd niet in gevaar komt als
gevolg van het tropenrooster.

10.16 Schoolfeest
Elk jaar in de maand juni/ juli zorgt de ouderraad in samenwerking met de kinderen voor een leuk
schoolfeest. Dit schoolfeest heeft altijd een thema. Op de speelplaats wordt van alles gebouwd, zodat
kinderen kunnen optreden “Laat zien wat je kunt show” kunnen genieten van dans/spel, muzikale
uitvoeringen en/of soundmix shows etc.
Alle kinderen kunnen meedoen met spelletjes waarbij ze een prijsje kunnen verdienen. Verder is er
een loterij en ook voor eten en drinken wordt gezorgd. Bij slecht weer wordt alles naar
gemeenschapshuis “De Reinder” verplaatst.

10.17 Feesten
Net als het Sinterklaasfeest en Kerstmis wordt er ook carnaval gevierd op school. Op de
vrijdagochtend voor Carnaval trekken de kinderen in optocht, door enkele straten van Budel-Schoot
waarna er een gezellige hosochtend wordt georganiseerd in de Reinder of op school. Natuurlijk zijn
de jeugdprins, jeugdprinses en adjudant hierbij ook aanwezig.

10.18 Privacy
In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij behoren;
informatie waarvan het belangrijk is dat privacy gewaarborgd wordt. Omdat wij het garanderen van
privacy belangrijk vinden en aan de vereisten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG) willen voldoen, gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Daarom is binnen ons bestuur
onder andere een privacyreglement vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en
personeelsgegevens. Dit reglement is te vinden op de website van de school en op www.skozok.nl
onder het kopje ‘Protocollen en reglementen’. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden,
zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen
waarin de wet ons verplicht om informatie te verschaffen.
Gebruik persoonsgegevens:
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van
onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij
van ouders bij de inschrijving van onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en
ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms
worden er persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerling-gegevens worden
Basisschool De Wereldwijzer Pater Ullingstraat 3 6023AM Budel-Schoot Tel: 0495-494343

- 39 -

opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt
noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Tijdens de lessen maken
wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens
uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren die inlogt.
Externe partijen:
Met externe partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan dergelijke
overeenkomsten.
Beeldmateriaal (foto’s en video’s)
Bij het inschrijven van uw kind(eren) op school vragen wij aan de ouders/verzorgers toestemming
voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere
ouders, of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind op de website, facebook
en tegen het maken van video-opnames voor onderwijskundige doeleinden. U hebt te alle tijden
het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de
directeur.
Wij vragen ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s
binnen school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s of video’s die gemaakt zijn op school
te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

10.19 Kinderpostzegels
Groep 7/8 verzorgt jaarlijks het opnemen van de bestellingen en van de kaarten en
kinderpostzegelszegels. Zij gaan eenmaal langs de deur. Het bezorgen doen zij niet meer maar
worden door het postorderbedrijf thuis bezorgd.

10.20 Het goede doel
Incidenteel zet de school zich in voor een goed doel, steeds een andere acties. De opbrengst kan
gaan naar een school gerelateerd doel of naar een extern doel. We informeren iedereen hierover via
de Nieuwsbrief de Wijzer.

10.21 Verkeerscommissie
Enige jaren is er een verkeerscommissie actief. De school heeft enige tijd geleden o.l.v. de
commissie het Brabants Verkeersveiligheid Label behaald. Om dit label te mogen behouden, zal hier
ook de komende jaren de nodige aandacht aan besteed moeten worden. Dit gebeurt in overleg met
o.a. de politie en het bewonersplatform. De commissie wordt vertegenwoordigd door een leerkracht
en een ouder van een leerling van de school.
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10.22 Schoolfoto’s
Om zoveel mogelijk herinneringen voor later te hebben worden er op school foto’s gemaakt. Deze
foto’s kunt u vinden op onze website www.dewereldwijzer.eu, via de SKOZapp en op facebook.
Tevens worden er ieder jaar foto’s van uw kinderen gemaakt door de schoolfotograaf.

10.23 De bibliotheek
Dat lezen goed is voor kinderen staat als een paal boven water. Of kinderen wel of niet lezen maakt
een groot verschil in hun leven. Om daadwerkelijk leesprestaties te verbeteren is het van belang dat
alle leerlingen dagelijks de kans krijgen om vrij te lezen, voorgelezen te worden of te praten over
boeken, zowel op school als thuis. De rol van de leerkracht en de ouders zijn daarbij cruciaal. De
bibliotheek op school biedt ondersteuning om dat te optimaliseren. Daarnaast krijgen alle kinderen
een pasje van de bibliotheek in Budel zodat ze ook daar boeken kunnen gaan lenen.
Openingstijden van de schoolbibliotheek:
* Maandag: groep 1/2/5/6
08.30 - 08.15 uur
* Dinsdag: groep 3/4/5
08.30 - 08.15 uur
* Woensdag: groep 6/7
08.30 - 08.15 uur
* Donderdag: groep 1/2/3/4
13.15 - 13.30 uur
* Vrijdag:
groep 8
08.30 - 08.15 uur

(juf Lianne)
(Rian Stevens)
(Evelien Bushgjokaj)
(juf Lianne)
(juf Lianne)

Op deze dagen is er de mogelijkheid voor de kinderen om, zonder pasje, onder begeleiding van een
ouder of onderwijsassistente boeken uit te zoeken.
Uitleenregels:
* Maximaal 3 boeken per kind
(groep 1 en 2 mag deze 3 boeken mee naar huis nemen, groep 3 t/m 8 mag 1 boek mee naar huis
nemen en de andere 2 boeken blijven op school)
* Het uitleentermijn is 3 weken
Naast de schoolbibliotheek neemt onze school ook deel aan o.a.:
* De Kinderboekenweek,
* De Nationale voorleesdagen,
* Projecten vanuit de bibliotheek,
* Workshops omtrent de mediawijsheid en
* Komt leesconsulente Jill Billekens activiteiten omtrent het lezen geven in de klas.
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10.24 Schoolverzekering
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen
verzekerd zijn tijdens de schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment
waarop zij thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd. De verzekering geeft recht op
een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen
verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico).
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. De school/ het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor
de school optreden) moet dus aantoonbaar nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor
leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen en
laten van hun kind(eren). Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling
die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
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B
C
D
E
F
G
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I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

S

T
U
V

W
X
Y
Z

Bijlage 1: Afkortingen
A.M.W.
B.S.O.
CITO
C.J.G
De Wijzer

Algemeen Maatschappelijk Werk
Buiten Schoolse Opvang
Centraal Instituut Toets Ontwikkeling
Centrum Jeugd en Gezin
Het tweewekelijkse informatieblad (digitaal)

G.G.D.
G.M.R.
HAVO
I.C.T.
I.S.I.

Gemeentelijke GezondheidsDienst
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
Informatie Communicatie Technologie (computers)
Intelligentie Schoolvorderingen Interesse

KOer
Lk
LIO
MR

Kwaliteitsondersteuner
Leerkracht
Leerkracht In Opleiding
Medezeggenschapsraad

O.R.
PABO

Ouderraad
Pedagogische Academie Basis Onderwijs

R.O.C.
R.T.
R.I.E.
S.B.O.
SKOZOK
S.M.W.
S.R.

Regionaal Opleidings Centrum
Remedial Teaching; speciale leerhulp
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Speciaal Basis Onderwijs
Stichting Katholiek Onderwijs Zuid Oost Kempen
Samen Koersen Op Zichtbare Onderwijskwaliteit
School Maatschappelijk Werk
Schoolraad

V.B.K.O
V.M.B.O.
V.O.
V.W.O.
WA

Verenigde Besturen Katholiek Onderwijs
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Wettelijk Aansprakelijk
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