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                                  Voorwoord 
 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 
 

Elk jaar ontvangt u de schoolgids aan het begin van het nieuwe schooljaar; de 
schoolgids is het document waarin de school beschrijft hoe een en ander 

geregeld is.   
 
De basisscholen St. Anna, St. Antonius, Zonnebloem, St. Jozef en De 

Wegwijzer vallen onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs 
Zundert. 
 

Wij als team van basisschool De Wegwijzer zijn trots op onze school en op 
het onderwijs dat wij geven aan uw kind. We werken vanuit de overtuiging 

dat we er alles aan doen om uw kind het onderwijs te geven dat passend is 
bij zijn of haar situatie. In overleg met u willen we uw kind acht jaar 
onderwijs geven waar we samen met genoegen op terug kunnen kijken en 

dat uw kind brengt naar een vorm van voortgezet onderwijs die bij zijn of 
haar leersituatie past. 

 
De informatie in deze schoolgids geeft u veel aanwijzingen om samen met het 
team de schoolperiode van uw kind op onze school zo aangenaam en effectief 

mogelijk te maken. We hopen dan ook dat u deze gids goed leest en gebruikt 
om uw vragen te helpen beantwoorden. 
 

We nodigen u ook van harte uit om met uw vragen naar school te komen 
indien deze gids voor u niet duidelijk is en uw vragen niet voldoende 

beantwoord worden. De schooldeur staat steeds open. U bent van harte 
welkom. 
 

 
 
Namens het team 

 
Jos Verpalen 

Directeur Basisschool De Wegwijzer 
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BESTUUR EN MANAGEMENT 
 
 

 
De Stichting Primair Onderwijs in Zundert heeft 5 scholen onder zijn beheer. 

Dit zijn: 

- Basisschool Zonnebloem Zundert 

- De St. Antoniusschool 

- De St. Annaschool 

- De Wegwijzer 

- De St. Jozefschool. 

Binnen onze stichting is de bestuursstructuur als volgt opgebouwd: Verderop 
volgt een toelichting op deze onderdelen: 

1) Het Bestuur  

2) De Raad van Toezicht (RvT) 
3) Het directieberaad 

4) De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) 

5) De medezeggenschapsraden (MR)op schoolniveau. 

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor datgene wat er binnen onze stichting 
plaats vindt. Het Bestuur draagt zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van 

het Strategisch Beleid van de stichting, houdt toezicht op de kwaliteit van het 
onderwijs binnen de scholen, is formeel werkgever van al het personeel en is 
de directe gesprekspartner van de GMR, de directeuren en de RvT. 

 
Daarnaast is het Bestuur eindverantwoordelijk voor de externe communicatie 
en  de vertegenwoordiging bij diverse externe instanties en netwerken. 

De RvT stelt vooraf de begroting en het strategisch Beleid van de stichting vast. 
De leden van de RvT beoordelen en houden toezicht op het financiële beleid 

en het bereiken van de doelstellingen die zijn geformuleerd in het Strategisch 
Beleidsplan. Het Bestuur legt per vergadering van de RvT schriftelijk 
verantwoording af over de actuele stand van zaken met betrekking tot het 

bereiken van de vastgestelde doelstellingen. 
 
In het directieberaad hebben alle directeuren en het Bestuur zitting. Het 

Bestuur is voorzitter van de vergaderingen. Hun taken en bevoegdheden zijn 
vastgelegd in het managementstatuut. Tijdens het directieberaad wordt 

gestalte gegeven aan het uitwerken van de beleidsvoorstellen; wordt kennis en 
ervaring uitgewisseld en worden afspraken gemaakt op stichtingsniveau. Bij 
de besluitvorming wordt de eigenheid van iedere school nadrukkelijk in het 

vizier gehouden: autonomie waar het kan en afstemming en uniformiteit waar 
het moet. 

 
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn ouders en 
personeel vertegenwoordigd. School overstijgend beleid wordt mede door de 

GMR besproken en vastgesteld. Regelmatig maakt de GMR gebruik van haar 
adviesrecht of wordt door het Bestuur aan de GMR gevraagd een bijdrage te 
leveren bij het tot stand komen van beleid om zodoende een breed draagvlak 

te creëren. 
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De directeuren voeren het vastgestelde beleid uit en vertalen dit naar de school 
specifieke situatie. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het 
gevoerde beleid op school en zijn eerste aanspreekpunt hiervoor. Zij kunnen 

samen met de teamleden en in overleg met de medezeggenschapsraad en na 
goedkeuring door het Bestuur eigen schoolbeleid ontwikkelen en uitvoeren.  
 

De directeuren zijn verantwoordelijk voor een zodanige inrichting en 
bedrijfsvoering van hun organisatie dat de gestelde doelen en resultaten 

zichtbaar en meetbaar vertaald kunnen worden naar de dagelijkse 
schoolpraktijk. 
 

Natuurlijk kan het voorkomen dat u vragen heeft over onze organisatie. Blijft 
u hier a.u.b. niet mee rondlopen. Stel uw vragen aan de directeur, die is het 

eerste aanspreekpunt. Blijft u met vragen rondlopen of blijven er vragen 
onbeantwoord, kunt u altijd contact opnemen met het bestuurskantoor: 
Postbus 163, 4880 AD, Zundert. 

Telefoon: 06-21712550 
Mail: bestuurskantoor@spoz.nl 
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TEAM VAN DE SCHOOL 

 
 
 
Functie-

taak 

Naam 

  

Directeur Jos Verpalen 
 

  

IB Moniek Vermunt 
 

  

Leerkrachten Nicole Damen 
 

 Nienke Wigmore 
 

 Carolina Verboven-Kustermans 
 

 Ynke Nooijens 
 

 Afke Visser 
 

 Belinda Machielsen 
 

 Synthia Schilperoord 
 

 Ilona van Aert 
 

  
 

RT’-er Loes van Cauter 
 

  

Conciërge John Vissenberg 
 

  

Schoonmaak Stoffels-Bleijenberg 
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IDENTITEIT EN ONDERWIJSVISIE VAN DE SCHOOL 
 
De Wegwijzer is een katholieke basisschool. Wij werken vanuit waarden en 

normen zoals die door de Christelijke geloofsgemeenschap worden 
voorgestaan en uitgedragen.  

 
 
 

    De Wegwijzer 

 

 
Kernwaarden 
Waarvoor staan wij ?      

 Iedereen is uniek 

 Iedereen hoort erbij 

 Respect voor elkaar 
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Kernkwaliteiten  
Waarin blinken wij uit ?   

 Flexibiliteit 

 Enthousiasme 

 Betrokkenheid 

 Respect voor iedereen 

 

Gewaagd doel 
Wij zijn een kleinschalige school met een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van groep 1 t/m 8. We 

maken leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces. De leerkrachten begeleiden dit proces en gaan voor 

het hoogst haalbare eindresultaat voor ieder kind. 

 
Hoger doel 

De Wegwijzer staat voor onderwijs in een veilige omgeving. De leerkrachten 

streven naar optimale resultaten voor ieder kind. De medewerkers hebben oog 

voor  talenten, mogelijkheden en kansen op didactisch, sociaal emotioneel en 

creatief gebied. Medewerkers hebben een  open en respectvolle houding naar 

kinderen, ouders en andere betrokkenen. 

 

Slogan: 

 

 

Samen op Weg om Wijzer te worden 
 

 
 

 
Identiteitswerkgroepen 
 

De Eerste Communie en het Vormsel worden voorbereid door ouders,  
school en parochie. Het accent hierbij ligt buiten school. Ouders en parochie 

zijn als eerste verantwoordelijk. Wel biedt de school een belangrijke 
ondersteunende rol.  
Indien u interesse heeft voor deze werkgroepen nodigen we u uit om contact 

op te nemen met de school. 
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SCHOOLORGANISATIE EN SCHOOLGEBOUW  
 

Schoolorganisatie. 
 
Onze school is een kleine basisschool met gemiddeld 120 leerlingen en een 

team van 8 medewerkers. De school kent een goede organisatie en indeling 
in groepen. 

We werken in het schooljaar 2020-2021 met de volgende groepsindeling: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Maandelijks vindt er overleg plaats tussen de medewerkers van de school. De 

vergaderingen vormen de rode draad in onze communicatiestructuur.  
 

Indien u zaken wilt bespreken met de school omtrent uw kind kunt u zich 
altijd tot de groepsleerkracht van uw kind wenden.   
Indien uw vragen niet beantwoord (kunnen) worden is er de directeur die u 

de helpende hand kan bieden. 
 
U kunt zich tot de conciërge wenden voor zaken, vragen en mededelingen  

van algemene aard, zoals ziekte van uw kind, overblijven op school en 
dergelijke van 08.00 uur tot 08.45 uur. 

 
Juffrouw Moniek is dinsdag en donderdag aanwezig. 
Meneer Jos is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. 

Dinsdag en woensdag staat hij voor groep en maandag en donderdag 
directietaken. 

 
Juffrouw Synthia zal extra ondersteuning bieden in groep 1 / 2 
 

 
 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 Juf Nienke Juf Nienke Juf Nienke Juf AFke Juf Afke 

xxx 

 

3 Juf Nicole Juf Nicole Juf Belinda Juf Nicole 

Juf Belinda 

 4 Juf Ynke Juf Ynke Juf Ynke Juf Ynke 

5/6 Juf Carolina Meneer Jos Meneer Jos Juf Carolina Juf Carolina 

 

7/8 Juf Ilona Juf Ilona Juf Ilona Juf Ilona Juf Ilona 
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Nieuwe leerlingen op school. 
 
Een keer per jaar is er gelegenheid om nieuwe leerlingen in te schrijven op 

school. De inschrijving vindt plaats in de maand januari.  
 
We maken de ouders van nieuwe leerlingen hierop ook attent via 

peuterspeelzaal De Blokkendoos en in onze maandbrief ‘t Wegwijzertje, die u 
maandelijks via de mail ontvangt. 

 
De inschrijving geldt voor alle kinderen die in het komende schooljaar vier 
jaar worden en uiteraard voor leerlingen die om andere redenen onze school 

willen gaan bezoeken.  
 

Tussentijds inschrijven kan ook voor kinderen die in de loop van het 
schooljaar binnenkomen. Meestal gaat het hier om kinderen die in de directe 
schoolomgeving zijn komen wonen. Na inschrijving worden zij in de gepaste 

groep geplaatst. 
 
Inschrijven gebeurt door de directeur bij tussentijdse plaatsing. Nieuwe 

leerlingen worden in januari ingeschreven. De inschrijfformulieren liggen 
klaar op school , de peuterspeelzaal en kunnen gedownload worden van de 

site van SPOZ: www.spoz.nl . U kunt (indien u dat zelf wenst) het formulier 
zelf vooraf zo ver mogelijk invullen en inleveren bij een van de leerkrachten. 
Zaken die niet duidelijk waren of niet ingevuld konden worden bespreekt u 

mondeling met deze leerkrachten. 
 

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt en naar school mag 
komen ontvangt u van de school een uitnodiging. Op deze uitnodiging vindt 
u de datum voor de kijkochtend. Uw kind kan dan een ochtend of middag in 

de groep meedoen en zo wennen aan de schoolsituatie en aan de klas.  
Natuurlijk is het de eerste schooldag vanzelfsprekend dat u met uw kind 
even mee naar binnen komt. 

 
 

 
Regels voor toelating in de school. 
 
Uw kind komt op school op de dag dat het vier jaar wordt. 
Als uw kind 5 jaar of ouder is geldt de leerplichtwet en moet uw kind naar 

school komen. Alle kinderen op school moeten wettelijk staan ingeschreven. 
Kinderen die vanuit een andere basisschool komen omdat er op deze school 
problemen waren worden alleen dan geplaatst na goed overleg met de 

schooldirectie van de vorige basisschool. 
 
Een kleuter start op de basisschool zodra hij/zij 4 jaar is.   

In principe blijven leerlingen, die vanaf 1 januari instromen, het jaar daarna 
in groep 1.  

De leerlingen die voor 1 januari instromen gaan naar groep 2. 
De leerlingen van groep 2 gaan in principe naar groep 3.  

  

 

 

http://www.spoz.nl/
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Protocol Doublure/versnellen 

 

Alle kleuters worden gedurende de hele kleuterperiode nauwlettend gevolgd. 
Dit gebeurt m.b.v. het observatie instrument “Mijn Kleutergroep” en door het 
afnemen van toetsen.   

Als in groep 2 duidelijk wordt dat een leerling niet toe is aan groep 3, dan 
kunnen we er voor kiezen een leerling een jaar extra te laten kleuteren. Bij 

twijfel wordt hierover in een zo vroeg mogelijk stadium met ouders 
gecommuniceerd. De beslissing wordt in overleg tussen ouders, 
leerkracht(en) en ib’er genomen. Voorafgaand aan de beslissing is de leerling 

minimaal één keer besproken met een extern deskundige in het zorgoverleg 
van de school. In dit overleg wordt gemotiveerd waarom de leerling een extra 
jaar kleuteronderwijs volgt en aan welke doelen specifiek gewerkt gaat 

worden.  
Dit wordt vastgelegd in het verslag van de bespreking.   

  

  

Bij het nemen van de beslissing tot een extra jaar kleuteren, spelen de 
volgende aspecten een rol:  

- Op cognitief gebied zijn de beginnende geletterdheid, de beginnende 

gecijferdheid, mondelinge taalontwikkeling, taakgerichtheid en 

zelfstandigheid van belang.   

- Op sociaal-emotioneel gebied kijken we vooral naar zelfbeeld, relatie 

met volwassenen en de relatie met de andere kinderen.   

Wanneer op de ontwikkelingslijnen van “Mijn Kleutergroep”  op meerdere 

gebieden een achterstand is van meer dan 4 maanden is dat reden tot zorg 
en tot mogelijk doubleren.   

  

De beslissing tot doubleren is een inhoudelijke beslissing die de 
leerkrachten nemen binnen hun rol als onderwijsprofessional. Bij verschil 

van mening met de ouders is het dus de school die uiteindelijk beslist.  
 
 

 
 

 
Stagiairs / stagiaires  
 

Op onze school zijn er jaarlijks een aantal jonge studenten die voor leraar 
basisonderwijs studeren en de kans krijgen praktijkervaringen op te doen. 

Er zijn verschillende vormen van stage:  
Studenten van de eerste drie jaren van de pedagogische academie 
basisonderwijs ( PABO). Eindejaarsstudenten uit het vierde jaar hebben een 

LIO-stage. LIO betekent Leraar In Opleiding. Deze vorm van stage duurt 
ruim een half schooljaar. De LIO-student mag en kan veel meer dan de 
gewone stagiaire. Een LIO-student neemt vaak voor een groot deel de 

lesgevende taak van de groepsleerkracht over en neemt deel aan bijv. de 
teamvergaderingen en oudergesprekken. Alle studenten die stage lopen 

worden begeleid door de groepsleerkracht van de klas en door een docent 
van de PABO. De studenten worden in overleg over de verschillende groepen 
van de school verdeeld. 
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Daarnaast bieden we ook stagiaires voor de opleiding onderwijsassistent of 
pedagogisch medewerker ruimte om op onze school praktijkervaring op te 
komen doen. 

Soms is er zelfs een stagiaire van een administratieve opleiding die op 
kantoor stage loopt. 
 

 
Taakverdelingen op school 

 
Het werk van de leerkrachten bestaat uit meerdere taken. Deze taken zijn 
over het team verdeeld in onderling overleg. Het geheel van taken noemen we 

in het onderwijs de normjaartaak. Jaarlijks worden deze taken opnieuw 
bekeken en verdeeld. De taken die we op school onderscheiden zijn: 

 
Lesgevende taken: alle werk dat direct te maken heeft met het onderwijs 

aan uw kind: lesgeven, correctie, lesvoorbereiding, 
registratie en rapportage. 

 
Niet lesgevende taken: alle werk dat gedaan wordt in buitenschoolse 

activiteiten, vieringen, stagebegeleiding, 
oudergesprekken. 

 
Vergadertaken: alle teamvergaderingen en overlegvormen. 
 
Scholingstaken: alle tijd die wordt besteed aan bijhouden van het vak: 

kennis van nieuwe methodes, onderwijsvernieuwing, 
specifieke nascholing voor bedrijfshulpverlening, 
computergebruik, leerlingenzorg en dergelijke. 

 

 
Jaaractiviteiten voor de leerlingen. 
 

In alle groepen wordt er gewerkt met een lesrooster. 
Dit rooster is verplicht en moet elke leerkracht in de klas hebben.  

Op dit rooster is zichtbaar welke vakken er gedaan worden  
en welke tijd hieraan besteed wordt. 
 

Naast de leeractiviteiten is er op onze school ook een aantal buitenschoolse  
activiteiten die samen met de ouderraad wordt voorbereid en uitgevoerd. 

Hier denken we aan activiteiten zoals: sint, kerst, carnaval, pasen e.d. 
Van alle buitenschoolse activiteiten wordt u goed op de hoogte  
gehouden door aparte ouderbrieven en ‘t Wegwijzertje. 

 
Ook buiten schooltijd vinden er op school enkele activiteiten plaats. Elk jaar 
kunnen de leerlingen van groep 6-7 zich opgeven voor typeles via typeschool 

Kindertypecursus. Deelname is niet verplicht.  
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Wegwijs in het gebouw. 
 
De Wegwijzer is gehuisvest in MFA ’T Gouwe Hart, in dit nieuwe gebouw zit 

naast de school ook het dorpshuis en de peuterspeelzaal gehuisvest. De 
ruimte die voor de school ter beschikking komt zal voldoen aan de 
onderwijseisen van deze tijd. De MFA heeft 6 klaslokalen; op de begane 

grond bevinden zich 2 klaslokalen, de personeelsruimte, conciërgeruimte, 
het directiekantoor en het IB-kantoor. Boven zijn 4 klaslokalen en een 

berging gesitueerd.  
 
Voor de school is een speelplaats die onderverdeeld kan worden in een 

ruimte voor de jongste leerlingen en een gedeelte voor de oudere. Middels een 
lijn zijn de twee delen gescheiden. Het schoolplein wordt alleen zo verdeeld 

als alle kinderen gelijktijdig gebruik maken van het plein. 
 
De school maakt voor de groepen 3 t/m 8 ook gebruik van een moderne 

gymzaal. Deze gymzaal is onderdeel van de MFA. Het gymonderwijs voor de 
groepen 1 en 2 vindt plaats in het speellokaal dat onderdeel is van de grote 
gymzaal. Bij mooi weer spelen de groepen 1-2 buiten met het buitenspel-

materiaal en/of in de zandbak. 
                                                                

 
ARBO-wet en Bedrijfshulpverlening (BHV). 

 

Vanuit de Arbo-wetgeving is het verplicht dat elke school een aantal BHV’-
ers aanstelt. Voor onze school zijn dit: 

 
 

 Meneer Jos Verpalen 

 Juf Carolina Verboven-Kustermans 

 Juf Ynke Nooijens 
 

De voornaamste taken van de BHV’-ers zijn: hygiëne op school, EHBO, 
veiligheid in en om het gebouw, brandpreventie, ontruimingsoefeningen enz. 

 

Met vragen en opmerkingen omtrent een van de bovenstaande zaken, kunt u 
altijd terecht bij deze BHV’-ers. 
 

 
 

 
Regels voor het gebruik van de speelplaats: 
Op en rond de school gelden een aantal afspraken en regels ter bevordering 
van de veiligheid en het tegengaan van onnodige vernielingen en vandalisme.  
 Alle groepen gebruiken bij binnenkomst en bij het verlaten van de school 

hun eigen ingang. 
 Ouders zijn steeds welkom, maar we vinden het gepast dat we om 08.45 

uur met de lessen kunnen starten, ’s middags om 13.00 uur. We vragen u 
dan ook bij het begin van de lessen de speelplaats te verlaten. 

 Op de speelplaats wordt onder de pauze en voor de lestijden door de 
leerkrachten om toerbeurt gesurveilleerd. 
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 De fietsen dienen altijd te worden gestald op de daarvoor aangewezen 
plaats. 

 Zorg voor zo min mogelijk overlast met uw fiets of auto als u uw kind naar 
school brengt of weer ophaalt. Houd de doorgangen vrij. 

 Klimtoestellen en zandbak worden alleen onder toezicht van de 
leerkrachten gebruikt. In alle andere gevallen geldt hier: spelen op eigen 
risico. 

 Honden mogen niet op de speelplaatsen komen. 
 We vragen iedereen uitdrukkelijk om de speelplaats netjes te houden. 
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Informatie Jeugdgezondheidszorg                           GGD 
 
 

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 
jaar 
 
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf 

opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij 
zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ 

zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen 
of gezinnen die dat nodig hebben. 
 

Publieke gezondheid 
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw 
gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 

t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen 
en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. 

Samen met onze partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe 
samenwerking met school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en 
emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook 

op de gezondheidssituatie van uw kind. 
 
Gezondheidsonderzoeken 

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder 
andere via gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen 

van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet 
onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U en uw kind 
ontvangen automatisch een uitnodiging. De uitkomsten van ieder onderzoek 

sturen wij u  per post toe. Daarnaast noteren wij ze in het Digitaal Dossier 
Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw 

kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.  
 
In het kalenderjaar 2015 zien wij de kinderen geboren in 2004 en 2009 en in 

het kalenderjaar 2016 zien wij kinderen geboren in 2005 en 2010. Bij het 
gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij 
het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere 

apart een vragenlijst. 
 

Wat doen we tijdens het onderzoek?  
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot 
haar beschikking heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, 

dan hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD 
plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of dochter langs te 

komen.  
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker Jeugd en 
Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek controleert zij 

bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de 
schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en 
de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 

jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en 
ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst 
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of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we 
daarover contact met u op. 
 

Jeugdgezondheidszorg op school 
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de 
verschillende manieren actief. Het aanbod per school verschilt en is 

afhankelijk van de afspraken met gemeenten. 
 Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van 

leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. 
 Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken 

worden die extra zorg nodig hebben. 

 Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid 
en een goede ventilatie op school.  

 Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, 
beweging, weerbaarheid en seksualiteit. 

 Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding 

van ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon). 
 
Inentingen 

GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. 

Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, mazelen 
en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en 
baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma. 
 

Gaat u op vakantie?  
Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat 
over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre 

oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met 
bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u 
op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/. 

 
Hoofdluis 

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de 
website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 
 

Contact 
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of 

over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u 
klaar. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het 

afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Of 
stuur uw vraag per e-mail naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl.   
De medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant staan u graag te 

woord. Of neem een kijkje op onze web-site: 
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 
 

 
 
 

 

mailto:jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
http://www.ggdwestbrabant.nl/
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Kriebelteam: hoofdluis 
 
Het “Kriebelteam” controleert elke 2e woensdag na een schoolvakantie ( van 

een week of langer) alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis en/of 
neten. 
Indien bij uw kind(eren) luizen en/of neten aangetroffen worden, zal de 

groepsleerkracht contact met u opnemen met het verzoek uw kind(eren) te 
behandelen. Indien in een klas hoofdluis geconstateerd wordt, krijgt de 

betreffende groep het “hoofdluisalarm”. 
 
De data waarop de controles plaatsvinden staan vermeld op de kalender en 

in de maandbrief. 
De kinderen dienen op die morgen met gewassen haren op school te komen. 

( geen gel en moeilijke kapsels ) 
Informatie over hoofdluis en de behandeling is op school verkrijgbaar. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Schoolgids RKBS De Wegwijzer Achtmaal                                                      18 

 

KLACHTENREGELING 
 
Wij hopen natuurlijk dat we deze procedure niet nodig hebben. Transparante 

en open communicatie binnen onze organisatie vinden wij erg belangrijk. In 
de praktijk betekent dit dat u altijd bij ons terecht kunt met vragen die wij zo 
goed en eerlijk mogelijk zullen beantwoorden. Wij willen hier graag de tijd 

voor nemen. Vanuit dit oogpunt zullen wij u soms vragen om even een 
afspraak te maken, zodat de tijd genomen kan worden om goed naar u te 

luisteren. 
Soms verloopt een gesprek anders dan verwacht of gaat u met een 
ontevreden gevoel weer naar huis. Het is dan goed om te weten dat wij 

afspraken hebben gemaakt binnen onze stichting die voorzien in het zo goed 
mogelijk oplossen van knelpunten. Wij noemen dit onze klachtenprocedure. 

 
Iedere belanghebbende binnen onze organisatie kan een beroep doen op deze 
procedure: alle geledingen, personeelsleden en ouders. Wordt de interne 

procedure niet naar tevredenheid afgerond, kunt u altijd een beroep doen op 
externe instanties. De gegevens treft u hieronder aan. 
 

De interne procedure voor ouders verloopt als volgt: 

- Constateert u een knelpunt m.b.t. uw kind, is de leerkracht het eerste 
aanspraakpunt. 

- Komt u hier in onderling overleg niet uit, wordt de directeur betrokken 
bij het vervolg. Van dit overleg wordt een kort verslag opgesteld. Alle 

betrokken partijen ontvangen een afschrift van dit verslag. 

- Wanneer ook dit niet tot het gewenste resultaat mocht leiden, kunt u 
contact opnemen met het Bestuur. De klacht dient schriftelijk te 

worden ingediend en onderbouwd. Vervolgens wordt er een afspraak 
gemaakt. 

- Leidt ook dit gesprek niet tot een gewenste situatie die voor alle 

partijen acceptabel is en tot tevredenheid stemt, kunt u contact 
opnemen met externe instanties (zie adressenlijst achteraan in deze 
schoolgids). Van het gevoerde gesprek wordt door het Bestuur een 

verslag opgesteld. Alle betrokkenen ontvangen een afschrift van dit 
verslag. 

 
Waar kunt u terecht? 

1. Interne klachtencommissie  

 Bestuur. 

 Mail: Bestuurskantoor@spoz.nl 

 Nader aan te wijzen  ouders GMR 
Bereikbaar via:  Postbus 163, 4880 AD Zundert. Telefoon: 06-21712550 
2. en externe klachtencommissie 

 Stichting KOMM, postbus 75, 4850 AB Ulvenhout. 
Tel: 06-10585367 (secretariaat) 
Meer info vindt u op www.komm.nl 

Email: kommadk@gmail.com 
3. Contactpersoon  

    Nienke Wigmore 
 

http://www.komm.nl/
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4. externe vertrouwenspersonen 

 GGD telefoon: 076-5282241 
5. De vertrouwensinspectie 

 0900-1113 
 
* Toelichting taken contactpersonen: 

De contactpersonen op onze school zijn het aanspreekpunt voor ouders, 
leerkrachten en kinderen als het gaat om klachten m.b.t. seksuele intimidatie 

in de schoolsituatie.  Zij zorgen voor de eerste opvang op school en, indien 
wenselijk of noodzakelijk, voor het begeleiden van de klager naar de externe 
vertrouwenspersoon. De contactpersonen behandelen zelf géén klachten. 

De contactpersonen hebben tevens een taak in de voorlichting over de 
bestaande klachtenregeling. Zij kunnen dit doen doordat zij door de GGD 
georganiseerde bijeenkomsten bijwonen om op de hoogte blijven van de laatste 

ontwikkelingen van deze klachtenregeling.  
 

Basisregels 
De omgang van alle betrokkenen in en rond de school zijn weergegeven in 
gedragscodes, die basisregels geeft om op schoolniveau specifieke 

gedragsregels te formuleren. De notitie, “Begrensd gedrag naar gedragsregels 
op school” is als bijlage binnen deze procedure opgenomen. Deze notitie is 

tot stand gekomen in samenwerking met de contact-personen van onze vijf 
scholen en een vertegenwoordiger van de GGD. 
Uitgangspunt is de grondhouding van alle betrokkenen binnen onze scholen. 

Deze is gebaseerd op: 

 eerlijk duurt het langst 

 iedereen hoort erbij 

 pas op je woorden 

 handen thuis  

 veiligheid voor alles 

 respect voor elkaars spullen 
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K L A C H T E N P R O C E D U R E  

 
 
 

klachten m.b.t. seksuele 
intimidatie 

in de schoolsituatie 
 overige klachten 

   

contactpersonen op school  leerkracht(en) 

   

externe vertrouwenspersoon GGD  directeur 

   

  Bestuur 

   

  
externe instantie 

(bijv. Stichting KOMM) 

 
 

1. We zijn aardig voor elkaar. 

Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden 

2. We zorgen voor elkaar en onze spullen. 

Kom niet aan een ander en zijn spullen als de ander dat niet wil.  

3. We noemen elkaar bij de voornaam en we letten op onze woorden. 

We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden 

4. Handen thuis, praat erover 

Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben (je komt niet aan de ander). Probeer 

eerst samen te praten. Ga anders naar de meester of de juf.  

5. Zit je iets dwars, vertel het aan de juf of meester   

Niet:zomaar klikken. Wel: aan de juf of meester vertellen als er iets gebeurt wat je niet 

prettig of gevaarlijk vindt. 

6. Kinderen die pesten zitten in de nesten. 

Vertel de leerkracht wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest.  

7. Lachen doe je samen. 

Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed.  

8. Je mag zijn zoals je bent  

Iemand niet op het uiterlijk beoordelen of beoordeeld worden 

9. Je bent welkom op onze school 

Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn ook welkom op onze 

school. 

10. We lossen samen problemen op door erover te praten  

Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we ook weer 

vergeven en vergeten. 

 Dit zijn onze schoolregels. 
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DE VAKGEBIEDEN EN DE GEBRUIKTE METHODES OP 
SCHOOL 

 

In dit hoofdstuk geven we u een kort overzicht van de methodes die we in het 
onderwijsprogramma gebruiken. U maakt nader met deze methodes kennis 

tijdens de informatieavonden in de groep van uw kind die we in het begin 
van een nieuw schooljaar houden. 
 

Vakgebied Gebruikte methode 

  

Taalontwikkeling groep 1 en 2 Kleuterplein 

Rekenontwikkeling groep 1 en 2 Schatkist Rekenen en algemene 

rekenmaterialen  
Map Beginnende geletterdheid 

Grove motoriek groep 1 en 2 Binnen-en buitenspeelmaterialen 

Zintuiglijke ontwikkeling groep 1 en 2 Lotto’s, puzzels, geometrische figuren, 

insteek-leg-en kralenmaterialen 

Nederlandse taal Staal 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen (Kim versie) 

Begrijpend- en studerend lezen Nieuwsbegrip 7 en 8, Atlantis groep 4 t/m 6 

Voortgezet lezen Atlantis groep 4 t/m 8 

Schrijven Pennenstreken (blokschrift groep 3/ 4/5/ 6 

Engelse taal (groep 1 t/m  8) Join in 

Rekenen in groep 3 t/m 8 Pluspunt / Snappet 

Sociaal emotionele ontwikkeling Kwink 

Verkeer              VVN verkeersmethode 

Aardrijkskunde groep 5 t/m 8                              Geobas 

Geschiedenis groep 5 t/m 8 Wijzer door de Tijd 

Biologie en natuurkunde groep 5 t/m 8 Wijzer door natuur en techniek 

Levensbeschouwing en Geestelijke 

Stromingen  

 

Trefwoord 

Muziek Moet je doen: muziek, dans, drama 

Tekenen Bronboeken met ideeën 

Handvaardigheid Bronboeken met ideeën 

Gezondheidsvoorlichting groep 7 en 8 Preventieproject 

Sport en spel groep 6 Jeugdsportstimulering 

Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8 Bronboeken 
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Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) 
 
De Wegwijzer speelt op ‘SEEF’ en gaat daarom voor het Brabants 

VerkeersveiligheidsLabel (BVL). 
 
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in 

Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan 
een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren 

veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te 
stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het 
leven geroepen.  

Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich 
inzet/gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de 

school. Brabant maakt van de nul een punt. Want ieder verkeersslachtoffer 
is er één te veel. Dus gáán we met z'n allen voor die nul. Wij, jij, ik. Ik als 
overheid, onderwijzer en werkgever. Ik als wandelaar, fietser en automobilist.  

De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken een punt van 
verkeersveiligheid en investeren zo flink mee in de nul. We zorgen dat 
leerlingen verkeerslessen krijgen, doen verkeersprojecten als ‘de dode hoek’, 

oefenen met de leerlingen en maken samen met gemeenten de wegen naar de 
school toe verkeersveilig.  

 
Waarom deelnemen aan het BVL?  
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie 

Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). 
Inmiddels staan er bijna 800 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 

600 het Label in huis. Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we 
kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste 
niveau te krijgen.  

De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de 
verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen 
punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen 

verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder 
is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school 

zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of - verzorgers 
betrokken bij verkeerseducatie. Als er genoeg punten zijn gescoord, 
ontvangen we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. 

 
 De Wegwijzer is in het bezit van het Label: “We dragen daarmee bij aan een 

stukje veiliger Achtmaal voor onze kinderen.” Kijk voor meer informatie op 
www.bvlbrabant.nl. 
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Passend Onderwijs 
Inleiding.  

Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en 
houden de huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te 

bestaan. Dit houdt in dat SPOZ deel gaat uitmaken van een nieuw 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam  
Samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijskans. In dit nieuwe 

samenwerkingsverband participeren 27 schoolbesturen voor primair 
onderwijs met in totaal 137 basisscholen en 9 scholen voor speciaal 
basisonderwijs en 4 schoolbesturen voor speciaal onderwijs.   

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan 

nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of 
bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan 
aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.  

Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in 
de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de 

organisatie van de ondersteuning op school en worden er op termijn minder 
kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het 
samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen 

thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte 
termijn verandert wordt in het navolgende uitgelegd.  

  

Zorgplicht.  

Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat 
de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat 

ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een 
passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school 

eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind  nodig heeft en of de school 
die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit 
het samenwerkingsverband.  Als de school de ondersteuning niet zelf kan 

bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, 
moet de school, na overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden 
wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit 

kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze 

situatie uiteraard belangrijk.  

  

Nieuwe visie op ondersteuning.  

Na 1 augustus 2014 kijken we niet meer naar wat er met het kind aan de 
hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra 
onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan 

geregeld moet worden.   

  

 

 

  

Positie van de ouders.  

De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere 
positionering van de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra 
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ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de 
basisondersteuning van de school  moet de school op basis van de zorgplicht 
in actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te 

onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier 
daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school 
van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject leidend en 

zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot 
verschillende uitkomsten, te weten:  

1 De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;  

2 De leerling gaat naar een andere basisschool;  

3 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor 
toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal 

basisonderwijs;  

4 De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor 
toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal 

onderwijs;  

5 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor 
toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en 
dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel 

voor een arrangement voor de leerling in de basisschool.  

Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus 

2014 verschillende commissies benaderen.  

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

ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het 
ontwikkelingsperspectief.  

o Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het 
samenwerkingsverband heeft een eigen bezwaaradviescommissie 

ingericht, waar ouders zich tot kunnen richten bij een bezwaar tegen 
een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze 

bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een 
stap te zetten naar de genoemde Geschillencommissie Passend 
Onderwijs.   

Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen 
aan het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een 
beroep aan te tekenen bij de rechter.  

  

Schoolondersteuningsprofiel.(SOP)  

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, 

waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze 
ondersteuning is georganiseerd.    

Indien de schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk  
passend onderwijs-aanbod voor uw kind kunt u de volgende acties 
ondernemen:  

• Vraag het schoolondersteuningsprofiel op en ga na of het profiel past bij 

wat voor uw kind belangrijk is.  
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• Plan een afspraak met school en leg uw vragen die u heeft voor. Graag 
informeert school u over de aanwezige kennis met betrekking tot de 
onderwijsvraag  van uw kind, de beschikbare voorzieningen, de 

leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn.  

• Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor 
rapportage van de school op basis van het toetsingskader van de 

inspectie.  
  

Geldigheid huidige beschikkingen.  

Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de 
basisschool gaat in de toekomst een en ander wijzigen. De rugzakken zijn 

vervangen door arrangementen. Nadat het arrangement is bepaald kan het 
zijn dat de leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan nu vanuit de 

huidige rugzak kan worden gerealiseerd, maar het kan ook zijn dat deze 
behoefte kleiner is dan de huidig beschikbare middelen. Het 
samenwerkingsverband levert in die zin in de toekomst maatwerk.  

Meer informatie nodig?  

De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van 

het schooljaar 2014-2015 afgerond. De regering zal ook komend schooljaar 
nog vele aanpassingen en aanvullingen op de huidige wet bekend maken en 
de schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende thema’s nog verder 

beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op termijn opgenomen in 
de schoolgids. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling 
schoolgids, vandaar dat school u graag wijst op belangrijke 

informatiebronnen, te weten:  

• Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders ( uitgave Steunpunt 

Passend Onderwijs)  

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl  

• www.passendonderwijs.nl  

• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  

• www.mensenrechten.nl  

• www.onderwijsconsulenten.nl  

• www.onderwijsgeschillen.nl  

• www.rsvbreda.nl ( website van het eigen samenwerkingsverband)  

 
 

Op onze school werken alle leerkrachten met het geautomatiseerde 
leerlingvolgsysteem ESIS B. 

De IB-er op De Wegwijzer is Moniek Vermunt, die op dinsdag en donderdag 
op school aanwezig is. 
 

 
 
 

Vergoeding onderzoeken SPOZ en Gemeente Zundert  

1. Indien u uw kind wil laten onderzoeken in samenspraak met school, 

zal de school een brief schrijven voor uw huisarts. In deze brief stat 

heel duidelijk de onderzoeksvraag met het verzoek tot verwijzing. 

Zodra uw huisarts een verwijzing geeft wordt een onderzoek vergoed 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
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door uw zorgverzekeraar. U kunt dan zelf een onderzoeksbureau 

kiezen (Keinder, RID, Opdidakt, Van Waterschoot etc).  

2. Ook kunt u er voor kiezen (in samenspraak met school) om CJG in te 

schakelen. Elke school heeft een contact persoon bij CJG. Zij maakt 

samen met de ouders een gezinsplan waarin de hulpvraag van thuis 

en school naar voren komt. Samen met de hulpverlener van CJG 

bepaalt u waar een onderzoek aan gevraagd wordt. Het onderzoek 

wordt door de gemeente vergoed.  

3. School en u vermoeden dat uw kind dyslexie heeft. School moet dan 

een volledig dossier hebben. Zorgen samen met u dat de nodige 

stappen doorlopen worden.  

4. U wil in samenspraak met de school achterhalen wat de capaciteiten 

van uw kind zijn. School vraag bij Edux een onderzoek aan. Elke 

school krijgt hier een beperkt budget voor. Het kan dus voorkomen dat 

het schooljaar nog niet om is maar dat het budget op de school van uw 

kind niet meer toereikend is. Wanneer u zelf een intelligentie 

onderzoek aanvraagt wordt dit niet vergoed.  

  

Vergoeding intelligentie onderzoek:  

Een intelligentie onderzoek op zich wordt in principe door geen enkele 
gemeente vergoed. Enkel, wanneer een intelligentie-onderzoek onderdeel 

uitmaakt van de noodzakelijke diagnostiek voor onderzoek naar de 
psychologische problemen van uw kind kan deze worden vergoed. Uiteraard 
is het wel mogelijk om op eigen kosten een intelligentieonderzoek uit te 

laten voeren. U kunt bij onze receptie vragen naar de mogelijkheden 
Vergoeding Diagnostiek:  

Bredere onderzoeken naar leer- en ontwikkelingsstoornissen, waarvoor een 
arts een verwijzing dient uit te schrijven, de zogenaamde tweedelijns 
onderzoeken (o.a. bij GGZ en Herlaarhof), worden vergoed via de 

zorgverzekeraar.  

Vergoeding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie  

(http://www.cjgettenleur.nl/pagina/informatie-dyslexie/681447)   

De gemeenten Etten-Leur en Zundert vergoeden op basis van de jeugdwet de 

diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie van 
jeugdigen tot 12 jaar. Hier gelden wel 3 voorwaarden voor:  

Je hebt een verklaring waarin de Commissie voor  
Toelaatbaarheidsverklaringen van het Regionaal SamenwerkingsVerband 
Breda e.o.  positief adviseert - stap 1.  

Je ontvangt zorg van een gecontracteerde aanbieder die door de regio 
WestBrabant West (WBW) in de jeugdhulpcatalogus wordt vermeld - stap 2. 

De gekozen jeugdzorgaanbieder doorloopt het proces op de juiste wijze - stap 
3.  

  

  

 

 

http://www.cjgettenleur.nl/pagina/informatie-dyslexie/681447
http://www.cjgettenleur.nl/pagina/informatie-dyslexie/681447
http://www.cjgettenleur.nl/pagina/informatie-dyslexie/681447
http://www.cjgettenleur.nl/pagina/informatie-dyslexie/681447
http://www.cjgettenleur.nl/pagina/informatie-dyslexie/681447
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Stap 1  

Om de verklaring te krijgen, vul je samen met de leerkracht of Ib-er van 
jouw basisschool twee formulieren in. Je mailt de ingevulde formulieren 

samen met de gevraagde uitdraai naar po@rsvbreda.nl. Vragen? Bel gerust 
0765607778 voor meer informatie.  
Aanvraagformulier dyslexie  

Leerlingdossier dyslexie  

Uitdraai toetsuitslag en handelingsplannen van het basisonderwijs.  

  

Stap 2  

Als je de akkoordverklaring hebt ontvangen, kun je contact opnemen met 
een gespecialiseerde jeugdzorgaanbieder gecontracteerd door de regio 
WestBrabant West. Bekijk hier de lijst.  

Heb jij een andere aanbieder op het oog, vraag eerst goed na of zij een 
contract hebben met de regio West-Brabant West. Zo niet, dan is vergoeding 

niet mogelijk.  

Stap 3  

De gekozen aanbieder mailt de akkoordverklaring van De Commissie voor  

Toelaatbaarheidsverklaringen beveiligd naar 

ondersteuningsplangemeenteettenleur@zorgmail.nl  

Hierna ontvangt de gekozen aanbieder een brief 'ontvangstbevestiging' van 

de gemeente Etten-Leur & Zundert en kan directe facturering door de 
aanbieder bij de gemeente plaats vinden. 
 

 
Kwaliteitszorg 
 

Onze school is structureel bezig met de verbetering van haar 
onderwijskwaliteit. De kern van kwaliteitszorg vinden we samengevat in 

volgende vragen: 
-  Doet de school de goede dingen? 
- Doet de school de dingen goed? 

- Hoe weet de school dat? 
- Vinden anderen dat ook? 

- Wat doet de school met die wetenschap? 
We hanteren vanaf 2012  het WMK-PO ( Werken met Kwaliteit - Primair 
Onderwijs ) als instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

Het WMK-PO biedt onze school een Quick Scan en een Schooldiagnose aan 
om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen en te verbeteren. Het scoren 
van de indicatoren van de Quick Scan leidt tot een globale 

kwaliteitsbepaling; het scoren van de indicatoren en kernkwaliteiten van de 
Schooldiagnose levert een meer gedetailleerd overzicht van de stand van 

zaken. Zowel de inhoud van de Quick Scan als de Schooldiagnose is afgeleid 
van het toezichtskader dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert om de 
kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De twee instrumenten bevatten 

kwaliteitsaspecten als: leerstofaanbod, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, 
toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en opbrengsten.  

In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch 
aan de orde. Tweejaarlijks worden de leerlingen en de ouders via WMK 
bevraagd op diverse aspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden.  

Verantwoording van onze kwaliteit gebeurt op de volgende wijze: 

http://www.cjgettenleur.nl/showfile.asp?fil_id=4692
http://www.cjgettenleur.nl/showfile.asp?fil_id=4692
http://www.cjgettenleur.nl/showfile.asp?fil_id=4693
http://www.cjgettenleur.nl/showfile.asp?fil_id=4693
http://www.cjgettenleur.nl/showsite.asp?map_id=689116
http://www.cjgettenleur.nl/showsite.asp?map_id=689116
http://www.cjgettenleur.nl/showsite.asp?map_id=680504
http://www.cjgettenleur.nl/showsite.asp?map_id=680504
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Rapportages WMK worden overhandigd aan team, medezeggenschapsraad en 
College van Bestuur. 
Samenvattingen van rapportages WMK worden aan ouders, leerlingen en 

externe partijen verstrekt via onze website. 
 
 
 
Leerlingvolgsysteem van de school. 
 
Het voornaamste middel om de gedragingen en prestaties van de kinderen in 
de gaten te houden zijn de observaties van de eigen leerkrachten. 
Daarnaast worden er gedurende het jaar een aantal vaste toetsen afgenomen 
bij de leerlingen. De resultaten ervan worden in het logboek en het 
leerlingendossier bijgehouden. Deze reeks van toetsen vatten we samen 
onder de naam toetslijn van de school. Deze toetslijn wordt indien nodig 
jaarlijks aangepast.  
Een deel van deze toetsen is gekoppeld aan de gebruikte methodes. Het 
andere deel van de toetslijn zijn methode-onafhankelijke toetsen en staan 
vermeld op de toetskalender. 
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De Wegwijzer.                              Toetskalender 2020-2021 

 
 

 
september 

 
oktober 

 
november 

 
december 

 
januari 

 
februari 

 
maart 

 
april 

 
mei 

 
juni 

 
 
Groep 1/2 

 
Gedurende het hele schooljaar wordt de ontwikkeling van de kleuters nauwlettend gevolgd d.m.v. het observatiesysteem “Mijn kleutergroep” 

 
 
 
Groep 3 

 Herfstsig- 
Nalering 
 
Scol 
 
DHH-PO: 
Quick-scan 
 

 
 

 Wintersig- 
nalering 
Rekenen 
Spelling 
DMT 1,2, A 
AVI versie A 
 

 Lentesig- 
nalering 
 

Scol  Zomersig- 
nalering 
rekenen 
begr lez 
spelling 
DMT 1B-2B-
3B 
AVI  versie B 
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 

 
 
Groep 4 

 Scol   
 
 

Rekenen 
Spelling 
Begr lez 
DMT 1,2,3, A 
AVI versie A 
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 
 

  Scol 
 

Spelling 
Rekenen 
Begr lez 
DMT 1,2,3B 
AVI versie B 
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 

 
 
 
Groep 5 
 

 Scol 
 
DHH-PO: 
Quick-scan 
 
 

 
 

 
 
 

Rekenen 
Spelling 
Begr lez 
DMT 1,2,3, A 
AVI versie A 
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 
 
 
 

 
 

 Scol  
 

Spelling 
Rekenen 
Begr.Lezen 
DMT 1,2,3, B 
AVI versie B 
Studievaar 
digheden   
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 
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september 

 
oktober 

 
november 

 
december 

 
januari 

 
februari 

 
maart 

 
april 

 
mei 

 
juni 

 
 
Groep 6 

  
Scol 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Rekenen 
Spelling 
Begr lez 
DMT 1,2,3, A 
AVI versie A 
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 
 

  Scol 
 

Spelling 
Rekenen 
Begr.Lezen 
DMT 1,2,3, B 
AVI versie B 
Studievaar 
digheden   
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 

 
 
Groep 7 

  
Scol 

  
 

Rekenen 
Spelling 
WW. spelling 
Begr lez 
DMT 1,2,3, A 
AVI versie A 
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 
 

 
 

 Scol 
 

 
Spelling 
Rekenen 
Begr.Lezen 
DMT 1,2,3, B 
AVI versie B 
Studievaar 
digheden  
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 

 
 
Groep 8 

  
Scol  
 

 
 Rekenen 

Spelling 
WW. spelling 
Begr lez 
DMT 1,2,3, A 
AVI versie A 
Rekenen 
Basisbewerki
ngen 
 

  Route 8 
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Leerlingbesprekingen. 
 
Per schooljaar worden de vorderingen van de leerlingen door de teamleden 
besproken in de leerlingbesprekingen. Gemiddeld gebeurt dit 3 maal per 
schooljaar. Het gaat hier dan voornamelijk over die leerlingen die speciale 
zorg behoeven.  
 
Hoe spreken we alle gegevens door met de ouders? 
 
In het onderstaande schema ziet u wanneer de groepsleerkrachten  met u 
de vorderingen van uw kind(eren) doorspreken. 
 

Groepen: Periode van oudergesprekken: 

  

Groep 1  november  

april 

Groep 2 Januari/ februari 

juni 

Groepen 3 t/m 8 September ( startgesprekken) 

November ( SEO gesprek) 

Februari ( rapportgesprekken )  

 
 
Opmerkingen.  
 
Indien u tussentijds vindt dat u met de groepsleerkracht van uw kind wil 
spreken kan dit altijd. Maakt u dan wel een afspraak met de leerkracht van 
uw kind. Indien u problemen van andere aard tegenkomt neemt u dan aub. 
contact op met de directie van de school om samen tot een goede en 
passende oplossing te komen. 
 
Ook de groepsleerkracht kan u tussentijds eens extra uitnodigen te komen 
als de situatie rondom uw kind erom vraagt. We doen dit niet voor niets. We 
vragen u dan ook om uw medewerking als deze situatie zich voordoet. 
 
Twee maal per schooljaar krijgt uw kind het schoolrapport mee naar huis 
(groepen 3 t/m 7). Ook het rapport kan een extra aanleiding geven om nog 
eens met de leerkracht in overleg te gaan. Maakt u hier gerust gebruik van 
als u het nodig vindt. De rapporten op onze school zijn deels woord- en 
deels cijferrapporten. U kunt de rapporten verwachten in februari en aan 
het einde van het schooljaar. Eventuele wijzigingen worden via het 
Wegwijzertje bekend gemaakt. Voor de groepen 1 en 2 is er twee keer per 
jaar rapportage. De precieze data kunt u terugvinden op de kalender. 
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Wat kunt u als ouder doen indien u met vragen blijft zitten? 
 
Ondanks dat de school zijn uiterste best doet om uw kind zo goed mogelijk 
te begeleiden kan het voorkomen dat u als ouder er anders over denkt. 
Naast de contacten met de eigen leerkracht is er altijd de mogelijkheid om 
direct contact op te nemen met instanties van buiten de school, zoals de 
Onderwijsbegeleidingsdienst, de GGD, de logopedist enz. U kunt ook altijd 
met uw probleem naar de intern coördinator leerlingenzorg van de school. 
Ook zij kan u van advies dienen en verder op weg helpen om voor uw kind 
een zo passend mogelijke oplossing te vinden. Graag stellen we u hierbij 
voor in overleg te blijven met de school omdat we vinden dat een oplossing 
die we samen zoeken altijd een sterkere is dan dat een van de beide partijen  
(school / ouders) alleen gaat werken.  
 
 

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

 
Wat is het CJG ? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zundert is dé plek voor kleine en 

grote vragen bij opvoeden en opgroeien. Alle (aanstaande) ouders, kinderen, 
jongeren en jong volwassenen (tot 23 jaar) uit Zundert, Rijsbergen, Klein 
Zundert, Achtmaal en Wernhout kunnen er terecht. Het CJG biedt 

informatie, advies, workshop, oudercursussen, kindtrainingen en hulp 
bij opvoeden en opgroeien.  

 
Het is  echt de normaalste zaak van de wereld om vragen te hebben en hulp 
te vragen! Vaak helpt een luisterend oor, een goed advies of enkele 

gesprekken jou al verder. Het CJG is heel laagdrempelig, werkt vraaggericht 
(jij bepaalt) en kortdurend. Wij zijn dus geen tweede Bureau Jeugdzorg! 

 

Waarvoor kan ik terecht ?  

Informatie over het opvoeden en opgroeien van baby’s, peuters, 

schoolgaande kinderen, pubers en jong volwassenen, kun je vinden op onze 
website www.cjgzundert.nl. Je kunt dus zelf op zoek gaan naar het 
antwoord op jouw vraag. Maar we helpen je graag, stel je vraag bijvoorbeeld 

digitaal via de website.  
 
Cursussen & trainingen bij het CJG: 

 Sociale vaardigheidstraining  voor kinderen van 6 – 8 jaar; 
 Sociale vaardigheidstranig voor kinderen van 8 – 10 jaar;  

 Sociale vaardigheidstranig voor kinderen van 10 – 12 jaar;  
 Training “kind in echtscheidingssituatie” voor kinderen van 4 – 8 en 8 

– 12 jaar;  

 Training Mindfulness voor jongeren in het VO; 
 De cursus “opvoeden enzo” voor ouders van kinderen in de 

basisschoolleeftijd; 
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 De cursus “omgaan met pubers”voor ouders van kinderen in de 
puberteit. 

 
Hulp biedt het CJG in verschillende vormen, namelijk Licht Pedagogische 
Hulp, Triple P niveau 3, Videohometraining, Praktische thuisbegeleiding, 

Triple P niveau 4 , Jeugd Preventie Plan, Schoolmaatschappelijk werk in 
het basis- en voortgezet onderwijs,  Jeugdverpleegkundigen en Observatie & 

Hulp in de kinderopvang.  
 
Op onze website www.zundert.nl kun je meer informatie vinden over het 

cursus- en hulpaanbod van het CJG en hoe je hiervoor aan te melden.  
 

Waar kan ik terecht ?  

Je vindt het CJG op locatie “De Welborg”, in het Onderwijs en in de 
Kinderopvang.  
In dit schema zie je hoe je contact kunt opnemen, je kunt zelf bepalen bij 

wie je je vraag wilt neerleggen! 

 
 
 
 
 
 

 
CJG Locatie 
 

 
CJG in het Basisonderwijs 

 
CJG in de Kinderopvang 

 
Welborg 9 
4881 CZ  Zundert 
2e verdieping 
076 – 5040159 
info@cjgzundert.nl 
www.cjgzundert.nl 
 
Spreekuur 
Maandag       13.30 – 
14.15 
                         Oneven 
weken 
Dinsdag          13.30 – 
14.15  
                         Even weken 
Woensdag      09.00 – 
09.45 
Donderdag     13.30 – 
14.15 

 
Yvette Woudenberg                                
Schoolmaatschappelijk werk         
groep 1 t/m 8 
T 076-  
Yvette.woudenberg@surpluswelzijn.nl 
076 5971554 
 
Nicole van Bergen 
Jeugdverpleegkundige 
Groep 1 t/m 8 
n.bergen@ggdwestbrabant.nl 
06 13011731 
 

 
Elly Vanlaerhoven                                  
Advies Peuterontwikkeling 
e.vanlaerhoven@meewestbrabant.nl 
076-5223090  
06 43876210  

 

 

Als het nu echt niet lukt met uw kind, wat dan……….? 
 

http://www.zundert.nl/
mailto:info@cjgzundert.nl
http://www.cjgzundert.nl/
mailto:Yvette.woudenberg@surpluswelzijn.nl
mailto:n.bergen@ggdwestbrabant.nl
mailto:e.vanlaerhoven@meewestbrabant.nl
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Als blijkt dat een leerling niet de vereiste basisstof van een bepaalde 
leergroep beheerst, kan het zijn dat u het advies krijgt uw kind een jaar te 
laten overdoen. Een besluit te blijven zitten wordt altijd in samenspraak 
met u gedaan. Indien u het niet eens bent met het advies van de school om 
uw kind te laten zitten, maken we hiervan een schriftelijk verslag dat door 
beide partijen wordt ondertekend. Dit verslag wordt in het dossier van uw 
kind bewaard. 
Op school zijn ook leerlingen die juist ver boven het gemiddelde uitsteken 
en de leerstof van een bepaalde groep meer dan beheersen. In deze 
uitzonderlijke gevallen kunnen we besluiten uw kind een groep te laten 
overslaan. Hiervoor worden zij altijd eerst getest.  
 
Leerlingen die op bepaalde leergebieden moeite hebben met de aangeboden 
stof krijgen extra leerhulp vanuit de school. Als deze extra hulp niet 
toereikend is, kan na een testprocedure besloten worden uw kind aan te 
melden bij de speciale school voor basisonderwijs Het Kompas te Etten-
Leur. In samenspraak met u en de betrokken leerkrachten zetten we 
hiervoor een vast plan op. We noemen dit plan de procedurele 
zorgvuldigheid. Vraagt u hier naar als u met een mogelijke verwijzing in 
aanraking komt. U leest dan de precieze gang van zaken hoe we tot 
verwijzing komen en welke stappen we ondernemen om uw kind en u zo 
goed mogelijk hierin te begeleiden. 
 
Deze mensen komen op grond van de ingezonden stukken betreffende de 
zorgleerling tot een advies over de plaatsing op een school voor speciaal 
onderwijs. Bij een positieve beschikking wordt het kind geplaatst op de 
school voor speciaal onderwijs. Bij een negatieve beschikking zal het kind 
vaak op de eigen school blijven en dient de school een eigen zorgtraject voor 
deze leerling te maken.  
 
Plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften: leerling gebonden 
financiering (Rugzakje) 

 
Zie: Passend Onderwijs, blz. 19 

Externe zorg  
Behandeling onder schooltijd mag 
De school mag voor een behandeling op indicatie, zoals dyslexie en logopedie, 

vrij geven, zonder dat daarbij aangetoond hoeft te worden dat de behandeling 
te zien is als onderdeel van het onderwijsprogramma. De school dient echter 
altijd de noodzaak van de constructie te kunnen beargumenteren en moet 

hierbij in overweging nemen in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed 
heeft op de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma. Het kind mist 

schooltijd maar krijgt individuele specialistische zorg waardoor het 
onderwijsrendement groter kan worden. 
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Vrijgeven is niet verplicht 
Daar staat tegenover dat een school er moeite mee kan hebben als de 

afwezigheid als gevolg van de behandeling te veel oploopt of bijvoorbeeld altijd 
bepaalde activiteiten doorkruist. 
Scholen zijn niet verplicht om kinderen tijdens schooltijd vrijaf te geven. De 

verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt zowel bij de ouders als bij de 
school. Goed overleg tussen ouders en school en redelijkheid vanuit beide 

partijen zijn hierbij belangrijk. 
In dat geval zullen er heldere afspraken gemaakt worden, die schriftelijk 
worden vastgelegd. Wat wordt er vastgelegd: 

 Het doel van de hulp 
De tijden van behandeling 

De inzet van de school 
De rapportage 
Het reguliere onderwijsaanbod in relatie tot het verzuim 

De verantwoordelijkheid, zoals ophalen op school en door wie 
Specifieke, unieke informatie van belang 

Evaluatie en voortgang 
Het document wordt door de betrokken partijen ondertekend. 
In alle gevallen wordt de leerplichtwet als uitgangspunt genomen. 

Wanneer ouders en leerlingen de afgesproken maximale behandeltijd 
overschrijden, vindt verschuiving plaats van geoorloofd naar ongeoorloofd 

verzuim en kan leerplicht door de school worden ingeschakeld. 
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DE BETROKKENHEID VAN DE OUDERS IN DE SCHOOL 
 
Hoe kijkt de school aan tegen betrokkenheid van ouders? 
 
Ondersteuning, betrokkenheid en hulp van ouders is een voorwaarde om 
als school goed te functioneren. 
U vertrouwt ons een zeer belangrijk deel van de opvoeding en vorming van 
uw kind toe. We doen ons best om dat vertrouwen waard te zijn en te 
blijven. We zijn er van overtuigd dat we daarom als partners in de 
opvoeding met elkaar in contact moeten zijn en elkaar moeten aanvullen in 
het belang van uw kind. Dit kan als we steeds open oog en oor voor elkaar 
hebben en naar elkaar luisteren.  
 
 

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
 
Op iedere basisschool moet een medezeggenschapsraad (MR) en een 
medezeggenschapsreglement zijn. De wet medezeggenschap onderwijs geeft 
de MR algemene en bijzondere bevoegdheden. 
 
Het doel van de MR is om de belangen van zowel de ouders als de kinderen, 
als het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen. 
 
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit drie personeelsleden 
(gekozen uit en door de personeelsleden) en uit drie ouders (gekozen uit en 
door de ouders). Zij allen hebben een zittingsperiode van 2 jaar. 
 
De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. 
Tevens is de MR het inspraakorgaan voor de ouders en het personeel van 
de school. De vergaderingen zijn steeds openbaar. De data ervan worden via 
‘t Wegwijzertje aan u kenbaar gemaakt. 
 
 
De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld: 
 

Naam 

Namens het team: 

Nienke Wigmore 

Ynke Nooijens 

Namens de ouders: 

Ilse Kertens 

Ingeborg Elst 

 
De schooldirectie is als adviserend orgaan aan de medezeggenschapsraad 
toegevoegd. 
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De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: 
 
Het onderwijs is in verandering. Besturen krijgen steeds meer ruimte om 

een eigen schoolbeleid te voeren. Door schaalvergroting vallen steeds meer 
scholen onder één bestuur. Onder het bestuur van de Stichting Primair 
Onderwijs vallen de St. Antoniusschool in Klein- Zundert, de St. 

Annaschool, Zonnebloem  in Zundert , de St. Jozefschool in Wernhout en 
De Wegwijzer in Achtmaal. De bovenschoolse directie zal met alle 
medezeggenschapsraden overleg voeren.  De afzonderlijke MR-en van 

bovengenoemde scholen zijn tot de conclusie gekomen dat een GMR 
gewenst is. Van elke MR heeft een personeelslid en een ouder zitting in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR ). Nicole Damen heeft 
zitting namens het personeel van de school en Ilse Kerstens namens de 
ouders. Belangrijk is dat de GMR zijn relatie met de MR in een 

achterbanbeleid uitwerkt. 
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DE OUDERRAAD  
 
 

De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging van de Wegwijzer, 
gekozen door de ouders die aanwezig zijn op de jaarvergadering. De 

ouderraad houdt zich bezig met alle zaken die voor ouders en kinderen van 
belang zijn.  

 

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. De vergaderdata worden in het 
Wegwijzertje vermeld. De ouderraadsvergaderingen worden steeds 

bijgewoond door de directeur. U bent van harte welkom op onze openbare 
vergaderingen. De notulen van de vergadering hangt op het prikbord van de 
school, zodat u weet wat er besproken is. 

 
Eenmaal per jaar, meestal in september, wordt de jaarvergadering 
gehouden. Aansluitend op deze jaarvergadering wordt een thema-avond 

georganiseerd. U bent van harte welkom. U ontvangt hiervoor allemaal een 
uitnodiging.  

 
Middels een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders wordt er per leerling een 
bedrag van € 37,50 gevraagd per schooljaar.  

Het bedrag wordt geïnd via een nota die u in het begin van het schooljaar 
via de ouderraad ontvangt. Door deze bijdrage bent u automatisch lid van 

de oudervereniging. 
De ouderraad is lid van het NKO (Nederlandse Katholieke Oudervereniging). 
Daardoor ontvangen wij 6 keer per jaar een nieuwsbrief waarin allerlei 

nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs worden uitgelegd. Tevens 
organiseert het NKO cursussen en bijeenkomsten waar de leden van de 
ouderraad trachten inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op 

onderwijsgebied en de plaats van ouders hierin. 
 

De ouderraad werkt vooral met werkgroepen. Via deze werkgroepen 
organiseert de ouderraad in samenwerking met het team activiteiten zoals: 
Sint Nicolaas, Kerst, Carnaval, Paasviering, Sportdag en Schoolreis-feest. 

De ouderraad verzorgt bij deze gelegenheden de traktatie, de 
knutselactiviteiten, de cadeautjes, versieringen, optredens, enz. 

 
Samen met de directeur verzorgt de ouderraad het Wegwijzertje, een 
maandelijks informatieblaadje met nieuwtjes en weetjes die elke oudste van 

een gezin aan het begin van een nieuwe maand mee naar huis krijgt. Een 
blaadje zeker de moeite van het lezen waard. 

 

Lisette van Nispen zit als afgevaardigde voor onze school in de werkgroep 
Auvers sur Oise. Zij onderhoudt contact met de ouderraad, de Gemeente en 

de werkgroep. Gezamenlijk organiseren zij een uitwisselingsweekend met 
scholieren uit deze Franse plaats. 
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Tevens verzorgt een werkgroep van de ouderraad het overblijven op onze 
school. Verderop in deze gids leest u hier meer over. 

 
 

Activiteiten van de ouderraad zijn: 

 

 De ouderraad kiest een algemeen bestuurslid die namens de ouders 
zitting heeft in het schoolbestuur. Op onze school is dit tevens de voorzitter 
van de ouderraad. Hij zit voor een periode van drie jaar in het Algemeen 
Bestuur. 

 In samenwerking met vrijwilligers het uitvoeren van klusjes binnen de 
mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het schilderen van het schoolplein, het 
opknappen van materialen enz. 

 De ouderraad maakt tijdens diverse activiteiten foto’s die later door de 
ouders kunnen worden bijbesteld. 

U kunt altijd terecht met uw meningen, ideeën, suggesties en 
opmerkingen tijdens de vergaderingen of u schrijft uw mening op 
papier en levert die in bij een van de leden. 

  
 
 
 
 

Samenstelling Ouderraad schooljaar 2020-2021: 
 

Patricia van Ginneken (voorzitter) 

Marianne Godrie (penningmeester) 
Judith Elst (secretaris) 

Anne-Marie Roozen 
Elvira Gommers 
Femke Drüggen 

Loes van Amersfoort 
Mandy Jorissen 

Wendy van der Velde 
Sonja Bruyninckx 

 

 
OVERBLIJVEN. 

Huishoudelijk overblijfreglement De Wegwijzer 2020-2021 

Doel van dit reglement. 
In een aantal punten en afspraken willen we de gang van zaken rondom het 

overblijven op onze school voor iedereen duidelijk maken. 

Uitgangspunt van dit reglement. 
We gaan ervan uit dat alle ouders/verzorgers van leerlingen die op onze 
school gebruik maken van het overblijven zich houden aan onderstaande 

afspraken. 
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1. De kinderen die overblijven zetten om 12.00 uur hun boterhammen 
op tafel in het klaslokaal waar zij dan gelijk eten.  

De kinderen eten in de speelzaal of klaslokaal onder toezicht van de 
overblijfkrachten De leerkracht die in het klaslokaal aanwezig is niet 
verantwoordelijk voor de kinderen die overblijven.  

2. In principe eten groep 1, 2, 3 en 4 samen en ook de kinderen uit de 
groepen 5, 6, 7 en 8 eten samen. Zij doen dit in een aangewezen 

klaslokaal. Alle kinderen zijn verplicht tot 12.20 uur aan tafel te 
blijven zitten. Er worden geen papiertjes of etensresten weggegooid. 

Alles gaat in de trommel mee naar huis. Er wordt netjes gegeten, 
waarbij goede en normale tafelmanieren het uitgangspunt zijn. Er is 
thee, melk of water. Van thuis mag geen drinken meegebracht 

worden. Ook is het verboden om snoep mee te geven. Om 12.20 uur 
mogen de kinderen naar het schoolplein en wordt er toezicht 

gehouden door een overblijfkracht. Bij de groepen 1 t/m 8 is er 
toezicht tot 12.45 uur. De speelplaats mag niet worden verlaten. Bij 
slecht weer blijven de kinderen in de speelzaal of klaslokaal en  

kunnen daar spelletjes doen. 

3. Brutaal gedrag wordt niet geaccepteerd. Ook het maken van rotzooi 
wordt afgekeurd. Als dit toch voorkomt wordt de directeur ingelicht 
door de overblijfkrachten. 

4. Kinderen die niet overblijven horen niet voor 12.45 uur op school te 
komen. Bij slecht weer mogen voor die tijd ook alleen de kinderen die 

overblijven naar binnen. 
Houdt u hier rekening mee als u uw kind naar school stuurt. 
Kinderen die niet overblijven, vallen niet onder de 

verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten.  

5. Onze school biedt indien nodig aan alle kinderen overblijfgelegenheid. 
Onnodig overblijven wordt niet gestimuleerd! Als redelijkerwijs een 
kind tussen de middag naar huis kan, geniet dit de voorkeur. 

6. Als uw zoon/dochter incidenteel overblijft, dient u de naam van uw 
kind op de presentielijst bij te schrijven. Als uw kind een keer niet 

overblijft maar wel op de lijst staat dan dient u hem/haar op de 
presentielijst door te halen of af te melden. Afmelden kan ook bij 

Nicole Michielsen(06-53683661) Ruilen van dagen voor vaste 
overblijvers is alleen mogelijk tussen schooldagen. Aanmelden en 
afmelden kan eventueel ook tussen 8.30 en 8.45 uur aan de 

conciërge worden doorgegeven. Dit om te voorkomen dat iemand 
gemist wordt! 

 

 

7. De kosten van het overblijven voor het schooljaar 2019-2020 zijn 
vastgesteld op de volgende bedragen: 
Bij overblijven op 1 vaste dag per week: €   40,- per jaar 
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Bij overblijven op 2 vaste dagen per week €   80,- per jaar 
Bij overblijven op 3 vaste dagen per week € 120,- per jaar 

Bij overblijven op 4 vaste dagen per week €       160,-per jaar 
Incidenteel overblijven kost € 2,- per keer. Dit dient contant voldaan 
te worden op de dag dat uw kind overblijft. 

Er kunnen overblijfkaarten gekocht worden voor 10 keer. Deze kosten 
€ 20,-. Indien uw kind één of meerdere dagen voor vast overblijft, 

dient u dit via het inschrijfformulier op te geven. U ontvangt dan een 
factuur, welke per bank betaald kan worden. 

8. De overblijfmoeders zijn nooit hoofdelijk aansprakelijk voor de 
leerlingen/overblijvers. Voor de overblijfkrachten is door het bestuur 
van de school een WA verzekering afgesloten. 

9. Een vaste overblijfdag mag niet zomaar geruild worden als er 
bijvoorbeeld een staking/schoolfeest/bloemencorso of studiedag is 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: 
Ilse Kerstens tel. 0610990935   ilsekerstens@hotmail.com  

Claudia Godrie tel. 0612149841   platte1@home.nl 

Nicole Michielsen tel. 0653683661   michielsen_25@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ilsekerstens@hotmail.com
mailto:platte1@home.nl
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DE EFFECTEN VAN ONS ONDERWIJS 

 
8 De resultaten van het onderwijs 
 

8.1 Specifieke zorg voor leerlingen 
 
Drie maal per jaar wordt een leerlingbespreking gehouden. Dit gebeurt om 

samen bij eventuele problemen tot oplossingen te komen en om er voor te 
zorgen dat zorgleerlingen ook bekend zijn bij de toekomstige 

groepsleerkrachten. Wanneer er duidelijke problemen zijn wordt het kind 
individueel besproken. Naar aanleiding van toetsresultaten en 
observatiegegevens worden zorgleerlingen doorgesproken met de IB-er. Een 

handelingsplan wordt opgesteld en de groepsleerkracht draagt er zorg voor 
dat extra aandacht wordt gegeven. 
 

8.2 Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden. 
Aan de hand van o.a. de AVI-toetsen en Cito-toetsen kunnen we 

constateren dat de leerlingen gedurende hun schooltijd een duidelijke 
stijging van de leesprestaties laten zien. Leerlingen met een handelingsplan 
blijken bij hertoetsing over het algemeen een hogere score te halen. 

De eindtoets basisonderwijs in groep 8 laat de afgelopen jaren een score 
zien, die rond of boven het landelijk gemiddelde ligt. 
Citoscores  

De Wegwijzer  Landelijk gemiddelde 
2014: 535,7  534,4 

2015: 538,3  536,0 
2016: 534,8  534,9 
2017: 532                      

2018: 216,8  206 ( Route 8 eindtoets groep 8) 
2019: 209    204 ( Route 8 eindtoets groep 8) 

2020: niet afgenomen i.v.m. het coronavirus 
 
 

Elk jaar verlaat groep acht onze basisschool en stroomt uit naar de 
verschillende vormen van het voortgezet onderwijs. Afgelopen jaar waren dit 
13 leerlingen : 

Munnikenheide college  5 leerlingen:  VMBO kader/mavo;   2 
       VMBO mavo;     3 

        
Mencia Sandrode   5 leerlingen:  MAVO;     2  
                                                                  Kader/Mavo;      1 

        HAVO;     1 
 Kader;      1 

JTC(  Jan Tinbergen College) 1 leerling:     VWO      1 
Norbertus       2 leerlingen: Kader/mavo            1
  

       VWO       1
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Onderwijskundige rapporten 

Bij het verlaten van de school, naar het voortgezet onderwijs, naar een 
school voor speciaal basisonderwijs of bij een verhuizing wordt door de 
leerkrachten een onderwijskundig rapport opgesteld. Ouders krijgen van dit 

rapport een afschrift. 
 

 

 

 
8.3 Uitkomsten sterkte/zwakte-analyse van de school. 
 

Schoolverbeteringsbeleid 
In het nieuwe schoolplan 2019-2023  is onze visie wat betreft 
schoolverbeteringsbeleid opgenomen. 

Visie en beleidsontwikkeling  staan vermeld in hoofdstuk 2 “Waar de school 
voor staat”. De inspectie heeft in het kader van een periodiek 

Kwaliteitsonderzoek onze school bezocht. Bij dit inspectiebezoek is een 
kwaliteitsprofiel vastgesteld. De leerresultaten van de leerlingen op het eind 
van de schoolperiode liggen op het verwachte niveau. De school wordt 

opgenomen in de reguliere planning voor vervolgtoezicht. 
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                                      LEERPLICHT 

 

 
Uw kind mag vanaf de dag dat het vier jaar wordt naar de basisschool.  

Vanaf 5 jaar moet ieder kind naar de basisschool.  Dat is in de leerplichtwet 
geregeld. In die wet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te 
zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus 

nooit zomaar van school blijven. 
 

Ziekte 
Wanneer uw kind ziek is hoeft het niet naar school. U moet de school 
onmiddellijk waarschuwen dat uw kind ziek is. 

 
Vakantieverlof buiten de schoolvakantie 

De leerplichtwet zegt dat u niet buiten de schoolvakanties op vakantie kunt 

gaan.  
Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders 

het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te 
gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen met een 
werkgeversverklaring. 

In dat geval mag er slechts één keer per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij 
worden gegeven door de directeur van de school. Het verlof mag zeker niet 

in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.  
 
Een aanvraag voor vakantieverlof moet 6 weken van tevoren schriftelijk 

worden aangevraagd bij de directeur van de school. U krijgt na het indienen 
van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht. 
 

Er mag dus GEEN vrij gegeven worden voor: 

 goedkopere vakanties buiten het seizoen; 

 vermijden van verkeersdrukte; 

 een afwijkend rooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit 
het gezin, die op andere scholen zitten; 

 familiebezoek in het buitenland; 

 een uitnodiging van bijvoorbeeld tante, oom of grootouder(s)om mee op 
vakantie te gaan buiten de schoolvakanties. 

 

Houdt u zich niet aan de regels en gaat u zonder toestemming van de 
directeur op vakantie, dan is er sprake van luxeverzuim. In dat geval kan 
direct proces-verbaal opgemaakt worden door de leerplichtambtenaar (zie 

verder bij: ‘wat gebeurt er als u zich niet aan de leerplicht houdt’). 
 

Vrij voor religieuze feestdag 

Voor sommige religieuze feestdagen kan vrij gegeven worden. Op school is 
een kalender aanwezig, waarop de feestdagen van verschillende 



Schoolgids RKBS De Wegwijzer Achtmaal                                                      45 

godsdiensten staan vermeld. Denk bijvoorbeeld aan het Offerfeest 
(Moslims), Divalfeest (Hindoes), het loofhuttenfeest (Joden). 

Kijkt u eerst op deze kalender als u vrij wilt vragen voor uw kind.  
Is dat het geval dan kunt u zich uiterlijk twee dagen van tevoren aanmelden 
voor extra verlof bij de directeur van de school. Zo nee, dan mag u uw kind 

niet thuishouden. 
 

Andere, gewichtige omstandigheden  
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de leerplichtwet, 
omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders zijn gelegen. 

Er is sprake van gewichtige omstandigheden bij: 

 verhuizing: maximaal één dag; 

 Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen 
de woonplaats: maximaal één dag verlof; 

 Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten 
de woonplaats: maximaal twee dagen verlof; 

 12½-, 25, 40, 50- en 60-jarig huwelijksdatum van familie: maximaal één 
dag verlof; 

 25-, 40, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: 
maximaal één dag; 

 ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 
derde graad: periode in overleg met directie; 

 overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 
dagen verlof; 

 overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: 
maximaal één dag verlof; 

 naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de 
leerplichtambtenaar van de gemeente; 

 
Een aanvraag voor een vrije dag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur 

worden ingediend, indien mogelijk 6 weken van tevoren.  
Tot en met 10 schooldagen per schooljaar dient u de aanvraag te doen bij 
de directeur van de school. 

Bij meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient u dit minimaal 4 weken 
tevoren te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.  
 

Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de leerplicht 
De school is verplicht elk vermoedelijk ongeoorloofd verzuim te melden bij 

de leerplichtambtenaar. 
Als u zich niet houdt aan de leerplicht, kan de leerplichtambtenaar van de 
gemeente een proces-verbaal opmaken. Het proces-verbaal wordt 

opgestuurd naar de Officier van Justitie. De rechter kan de ouders een straf 
of een geldboete opleggen. 

 
Er is een afspraak tussen het Openbaar Ministerie en alle 
leerplichtambtenaren in de regio om vooral het zogenaamde luxe verzuim 

(zonder toestemming van de directeur op vakantie gaan buiten de 
schoolvakantie om) streng aan te pakken. Dit betekent dat bij constatering 
van deze overtreding direct proces-verbaal wordt opgemaakt. 
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Brochure leerplicht 

De gemeente Zundert heeft een brochure opgesteld over leerplicht en 
schoolverzuim: 'via 10 vragen alles over leerplicht'. Hier vindt u nog 

meer informatie over de leerplicht.   

Deze brochure is op de school verkrijgbaar. Ook kunt u de brochure 
downloaden van de website van de gemeente Zundert: www.zundert.nl  of u 

kunt deze aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de  gemeente Zundert. 
U kunt  terecht bij de leerplichtambtenaar (tel. 076-5995717) voor verdere 
informatie over de leerplicht. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.zundert.nl/
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VAKANTIES, AFSPRAKEN EN PRAKTISCHE 
AANGELEGENHEDEN 

 
Schooltijden:  
 

Groep Ma / Di / Do Wo Vr 

    

1  08.45 – 12.00  

13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 vrij 

2 08.45 – 12.00  

13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08. 45 – 12.00 

3 08.45 – 12.00 

13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 – 12.00 

4 08.45 – 12.00 

13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 – 12.00 

5 t/m 8 08.45 – 12.00 

13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45- 12.00 

13.00 – 15.15 

 
Inloop 

 

De kinderen mogen 15 minuten voor aanvang van de schooltijd op de 

speelplaatsen aanwezig zijn. De deuren  gaan pas om 8.30 uur open. Tot 
die tijd blijven ze op slot. 

Voor de inloop ’s morgens gelden de volgende afspraken: 
Om  08.35 uur wordt er gezoemd. Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 
die op het schoolplein zijn moeten dan naar binnen gaan. De kinderen die 

later komen lopen meteen naar binnen. Er is geen surveillance. 
Op die manier komen de leerlingen op een rustige gespreide manier binnen. 

Bovendien kunnen de groepen dan meteen om 08.45 uur starten. Hierdoor 
wordt de tijd in de groep zo goed mogelijk gebruikt. 
Tussen de middag ( groep 1 t/m 8 ) zoemen we om 12.55 uur, zodat we om 

13.00 uur kunnen starten. 
 

Vakantierooster 2020-2021 
Eerste schooldag 24 augustus 2020 

Corsomaandag 7 september  2020 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 dec t/m 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie 15 t/m 19 februari 2021 

Goede Vrijdag 2 april 2021 

2e Paasdag 5 april 2021 

Koningsdag 27april 2021 

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021 

Twee Pinksterdag 24 mei 2021 

2e Pinksterdag 1 juni 2020 

Laatste Vrijdagmiddag vrij 23 juli 2021 

Zomervakantie 23 juli t/m 5 september 2021 
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Bereikbaarheid van de school. 
 

De school is bereikbaar onder telefoonnummer: 076 – 5987155. 
Het e-mail adres van onze school is: wegwijzer@spoz.nl 
De website : www.wegwijzer-achtmaal.nl  
 
Internetprotocol 
 
Internetregels in de klas: 

1. Op school zoeken we alleen informatie op internet, die nodig is. Sites, 
die geen informatie bieden voor het werk in de klas,  mogen dus niet 
bezocht worden. Een filter installeren dat deze sites tegenhoudt werkt 

onvoldoende. 
Nadat elke leerkracht deze regel heeft verteld aan zijn leerlingen, 
moet er een vertrouwen zijn van de leerkracht naar de leerlingen, dat 

die zich inderdaad ook aan die regel houden. Bezoekt een leerling 
toch (bewust) zo’n site, dan volgt er een sanctie.  

2. Leerlingen mogen alleen op de computers werken als de leerkracht in 
de buurt is. Deze regel spreekt voor zichzelf; dus in de pauze mag er 

niet op internet rondgekeken worden.  

3. Leerlingen mogen zelf geen programma’s downloaden van het 
internet. Door dit downloaden kan er een programma geïnstalleerd 
worden, waardoor de computer niet meer op de juiste manier 
functioneert.  

4. Chatten is op school verboden, ook als de leerkracht in de klas 

aanwezig is. Leerlingen kunnen hierbij allerlei persoonlijke gegevens 
doorgeven aan personen, die hier misbruik van kunnen maken. 
Uit educatieve overwegingen kan de leerkracht besluiten om toch met 

bijvoorbeeld een kind op een andere school te chatten. Dit gebeurt 
dan altijd op initiatief van de betreffende leerkracht.  

5. De leerkrachten proberen het nuttige en/of leuke gebruik van 
internet te stimuleren. Er ligt een schat aan gegevens, die zeker 

gebruikt moeten worden. 

 
Website 
Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan 

iedereen die daarnaar via internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit 
beschrijving van de  school,  de beschrijving van leergebieden en lesstof, de 

activiteiten die de school ontplooit, etc. We richten ons hierbij zowel op 
degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor 
onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. 

 

http://www.wegwijzer-achtmaal.nl/
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Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen 
in en rond de school. Bovendien wordt ook de maandbrief van de school op 

de site gepubliceerd. 
 
Verantwoording: 

1.De website is mede opgebouwd uit informatie uit de Schoolgids . Hierdoor 
is zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd 

door de geledingen van de school. 
2.Aanvullende informatie, foto’s m.b.t. (buiten)schoolse activiteiten worden 
geplaatst n.a.v. verschillende activiteiten.  

 
Privacy: 
1.Bij publicatie van informatie (bijv. maandbrief) zal (strikt) persoonlijke 

informatie worden weggelaten op de site. 
2. Bij het inschrijven op school geven de ouders wel of geen toestemming 

tot het gebruiken van beeld/film/fotomateriaal van hun kinderen voor 
informatie op b.v. de website, schoolgids enz.  
3.Bij vermelding op de site van de namen van hen die bij de school zijn 

betrokken,worden geen adressen en telefoonnummers vermeld. 
4.Bij publicatie van informatie op de site, waar een betrokkene bezwaar 
tegen maakt, zal degene die de site onderhoudt deze informatie op verzoek 

verwijderen. 
 

 
 

                                  SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP 

 
Het te betalen bedrag van de schoolreis zit in de € 37,50 vrijwillige 
ouderbijdrage die u aan de ouderraad betaalt. Reisdoel en datum worden 
via ‘t Wegwijzertje aan u bekend gemaakt. 
 
Groep 8 gaat jaarlijks op kamp. De kinderen houden elk jaar een fancy fair 
en van dat geld gaan ze op kamp. Ook de ouders van groep 8 betalen € 
37,50 vrijwillige ouderbijdrage voor de overige festiviteiten.Het kamp duurt 
een schoolweek van maandag t/m vrijdag.  
 
Het niet betalen van deze onkosten voor de schoolreis en het  
schoolkamp kan betekenen dat uw kind van deelname aan deze 

activiteiten zal worden uitgesloten. Aangezien die activiteiten op 

reguliere schooldagen plaatsvinden zal uw kind op die dag(en) normaal op 

school moeten zijn en zal hem/haar een passend programma worden  
aangeboden. 
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Scholierenongevallenverzekering 
 
Aan het begin van het schooljaar wordt er voor alle kinderen van de 
basisschool een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 

Deze verzekering is bedoeld om de kosten van lichamelijk letsel door een 
ongeval op te vangen. 
Onder deze verzekering wordt géén materiele schade vergoed (zoals 

kleding, bril, fiets enz.). 
 

De kinderen zijn dan verzekerd tijdens schoolactiviteiten (schoolreisjes, 
sportdagen enz.) mits zij onder bevoegd toezicht staan, alsmede tijdens het 
rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. 

 
De kosten per kind bedragen € 1,- per schooljaar. 
Voor vragen en of schademelding kunt u terecht op school bij de directeur  
 
 

ABONNEMENTEN EN JEUGDTIJDSCHRIFTEN 
 
De kinderen hebben keuze uit een abonnement op de onderstaande 
tijdschriften. U abonneert zich door invulling en inlevering van een speciale 
strook die u in het begin van het schooljaar ontvangt. De betalingen lopen 
rechtstreeks via de uitgevers en de tijdschriften krijgt u thuisgestuurd. 
 

BOBO is een veertiendaags tijdschrift bestemd voor de kinderen van groep 1 . 

Pompom is een veertiendaags tijdschrift bestemd voor de kinderen van groep 2. 

OKKI is een veertiendaags tijdschrift bestemd voor de kinderen van groep 3 en 4. 

TAPTOE is een veertiendaags tijdschrift  bestemd voor de kinderen van gr. 4 t/m 

6. 

National Geographic Junior is een veertiendaags tijdschrift bestemd voor de 

kinderen van groep 7 en 8. 

Bij de Bobo, Okki en Taptoe zijn nog apart vakantieboeken te bestellen, speciaal 

voor de Kerst – en zomervakantie.  

 

 
Over de prijzen van de abonnementen wordt u jaarlijks geïnformeerd 

middels aparte ouderfolders. Diverse uitgeverijen brengen ieder jaar een 
aantal goede kinderboeken voor een schappelijke prijs op de markt. Geheel 
vrijblijvend bieden we u die folders aan.  
 
 

Makkelijk Lezen Pleinen in de bibliotheken 
Voor kinderen met een leeshandicap 
 

Kinderen met een leesprobleem kunnen terecht op het Makkelijk Lezen 
Plein in de bibliotheken van Rijsbergen. 

Eén op de acht kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in de 
gemeenten Zundert en Rucphen heeft problemen met lezen, spellen en/of 
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leesbegrip. Dit zijn meestal kinderen met dyslexie, een aangeboren 
handicap die in alle lagen van de bevolking voorkomt. Maar ook bij 

kinderen met concentratiestoornissen, zoals ADHD en (allochtone) kinderen 
met een taalachterstand kunnen leesproblemen ontstaan. 
 

Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk omdat het 
hen te veel moeite kost. Krijgen deze kinderen geen goede begeleiding, dan 

neemt het zelfvertrouwen af en is de kans groot dat ze gaan onderpresteren. 
Vaak komen de kinderen dan in een onderwijstype terecht dat geen beroep 
doet op hun feitelijke vermogens. Het is daarom belangrijk dat hun 

probleem al vroeg wordt herkend en erkend. Dan pas kan gericht worden 
gewerkt aan ondersteuning: vanuit school, maar ook vanuit de bibliotheek. 
In de bibliotheek krijgen zij  een VIP-behandeling. De leukste, spannendste 

en makkelijkste boeken zijn samen met andere materialen bijeengebracht 
op een Makkelijk Lezen Plein (MLP). Een opvallende kast in de bibliotheek 

met het Makkelijk Lezen vignet.  
 
 

Aangepaste collectie 
Op dit MLP staat een selectie van boeken, dvd’s, cd-roms en andere media, 
speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar die lezen moeilijk vinden. Maar ook 

ouders en leraren vinden er informatie over leesproblemen. Voor de 
kinderen zijn er boeken geselecteerd, waarbij gelet wordt op bijvoorbeeld 

het lettertype en de lay-out en die vanaf het begin spannend of grappig zijn. 
De bibliotheek biedt hulp bij het kiezen van leuke leesboeken met als doel 
om het plezier in lezen weer terug te brengen. 

Bovendien biedt het MLP ook informatieve media, zodat kinderen met 
leesproblemen er ook terecht kunnen voor spreekbeurten en werkstukken. 

De bibliotheek kiest hierbij niet alleen voor media waarin geschreven tekst 
staat, maar ook voor media in beeld en geluid. Voorbeelden hiervan zijn 
informatieve dvd’s en cd-roms. 

 
Meer informatie 
Op de site www.makkelijklezenplein.nl is meer informatie te vinden. De site, 

bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten, bevat een 
overzicht van media die geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen, tips 

om kinderen aan het lezen te krijgen of te ondersteunen bij het leren. Ook 
vindt u er links naar sites over leesproblemen 
 

Voor vragen over het MLP kunt u terecht bij de inlichtingenbureaus in de 
bibliotheekvestigingen van Rijsbergen en Rucphen 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.makkelijklezenplein.nl/
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Kober groep, alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! 
 
Kober kinderopvang biedt gemak en 
ondersteuning aan werkende ouders 

 
Je kind gaat naar de basisschool. Een schooldag 
duurt vaak minder lang dan een werkdag. Een 

dilemma van veel ouders. Hoe los je dit op een 
leuke en goede manier op? Kom eens een kijkje nemen bij Kober 
kinderopvang! Samen zoeken we naar opvang die het beste past bij wat 

jullie zoeken. 
 

Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de opvangmogelijkheden 
van Kober kinderopvang. Ook jouw kind is van harte welkom, je kunt 
kiezen uit: 

 

 Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): BSO de Blokkendoos heeft 
naschoolse opvang op maandag en donderdag. We zijn tot 18.30 uur 
open.  

Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije 
dagen en in de vakanties kunnen wij opvang bieden. Daarvoor kun je 
terecht bij BSO Kakelkeet 1 in Zundert. Deze is  geopend van 

maandag t/m vrijdag. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, 
zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen 
met vriendjes? Dan kan dat ook! 

 

 Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kies je voor een kinderdagverblijf? Dan 
zit je bij Kober goed. Kinderdagverblijf Villa Kakelbont is gevestigd in 
Zundert. Deze is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30-18.30 

uur. We geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig 
heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn 
eigen tempo kan groeien en leren.  

 

 Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet 
alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met 
andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de 

basisschool, zodat de overgang makkelijker is. In Achtmaal zit pto De 
blokkendoos. Deze is geopend op dinsdag en donderdag van 8.30-
13.30 uur. 

 
Kosten 
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de 

kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af 
van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je 

uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst 
terugkrijgt.  
Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 

40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de 
mogelijkheden.  
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Meer informatie  

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het 
Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook 
eens op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde 

vragen of het maken van een kijkafspraak.  
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EXTERNE CONTACTEN EN OUDERHULP DOOR DERDEN 

 
Onze school werkt samen  met een aantal externe organisaties om de 
kwaliteit van het onderwijs goed te houden. We doen dit uiteraard in het 
belang van uw kind. Het komt voor dat we ondanks alle inspanningen en 
hulp aan uw kind niet de gewenste ontwikkelingen zien. Dan stellen we u 
voor om van deze extern deskundigen gebruik te maken.  
U vindt hieronder een overzicht van de externe contacten waar we hulp en 
extra begeleiding krijgen. 
 

 

Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs:   0800-8051 

         www.onderwijsinspectie.nl 
                   info@owinsp.nl 
Klachtmeldingen over sexuele intimidatie, 

sexueel misbruik, ernstig psychisch of                  

fysiek geweld:  

Externe vertrouwenspersoon: 

 GGD 076-5282241 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 

                    0900-1113111 

Gemeente Zundert 

Onderwijszaken 

 

Gemeentehuis Zundert 

Mevr Kim Struijs/ Mevr. Krekelberg 

Markt 1 4881 CN Breda 

076-5995600 

Systeembegeleiding en Individuele  

Hulpverlening 

Onderwijsbegeleidingsdienst Breda: Edux 

                   Stadionstraat 20 

4815 NG Breda 

076 – 5245500 

jeugdverpleegkundige, jeugdarts, 

opvoedkundige hulp  

GGD Stadsgewest Breda 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Doornboslaan 225-227 

4816 CZ Breda 

076-5282000 

Nency vd Kuinder (jeugdverpleegkundige) 

Dr. Janssen (jeugdarts) 

 

GGD Etten-Leur 

Liesbosweg 40a 

4872 NE Etten-leur 

076-5033332 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
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Nieuwe Wet op de privacy 

Op de Wegwijzer wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze 

leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze 

leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, 

worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens 

worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor 

het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang 

daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. 

De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal 

leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt 

voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties 

als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is 

volgens de wet.  

 
 

 
 
Stichting Primair Onderwijs in de gemeente Zundert 
Beleidsstukken 

Binnen het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Zundert zijn ten 

behoeve van de onderwijskwaliteit een aantal zaken geformaliseerd in 
beleidsdocumenten. Volledige weergave zou de schoolgids erg uitgebreid 
maken. We maken er u op attent dat u te allen tijde dit beleid ter inzage 

kunt vragen aan de directeur van de school of te vinden zijn op de 
website van het SPOZ 

 
  

1.Beleid inzake verdeling van leerlingen 

  
Dit is aan de orde 

        Bij de instroom van de leerlingen in groep 1/2   

        Bij de overgang van groep 2 naar 3 
        Bij een herverdeling van leerlingen  

        Bij het samenstellen van een of meerdere combinatie groepen 
  

  

2.Beleid rondom roken  
 

Binnen mag in geen enkele ruimte gerookt worden. Dit houdt in dat er 
naast de reguliere uren waarin leerkrachten en leerlingen op school 
aanwezig zijn, ook tijdens ouderavonden, informatie avonden, 

vergaderingen, werkgroep bijeenkomsten, feestjes en afscheidsavonden niet 
gerookt mag worden. Per avond kan een (rook) pauze worden ingelast. 
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Tijdens zo’n (rook) pauze kunnen mensen roken op een aangewezen plek 
buiten het schoolgebouw. Bij slecht weer wordt hierop geen uitzondering 

gemaakt. In samenspraak met de MR wordt de plaats bepaald waar buiten 
gerookt kan worden. Voor- en na schooltijd en in de pauzes kan buiten het 
gezichtsveld van kinderen gerookt worden. Personen die roken, dragen zelf 

zorg voor het schoonhouden van de rookplek.  
 

 
3.Beleid rondom schorsing en verwijdering van leerlingen  
De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing of verwijdering te 

maken. Maar soms ziet het bevoegd gezag (het Bestuur) geen andere uitweg 
dan een leerling te schorsen of zelfs te verwijderen. Het is dan in het belang 
van alle partijen -de leerling, de ouders, het bevoegd gezag en de school - dat 

de regels en procedures die de onderwijswetten voorschrijven, zorgvuldig 
worden uitgevoerd, en worden ingekaderd in beschreven stichting beleid. Het 

College van Bestuur van onze stichting heeft de bevoegdheid leerlingen toe te 
laten, te schorsen en te verwijderen. De bevoegdheid tot schorsing is, in 
overleg met het Bestuur, echter overgedragen aan de schooldirecteur. De 

bevoegdheid tot verwijdering ligt bij het Bestuur. In het beleidsstuk staan 
eerst de wettelijke kaders. Daarna volgen de afspraken en formulieren die 
binnen onze organisatie zijn opgesteld. 

 
 
 
4.Beleid rondom Sponsoring 
Het beleid van de scholen is er op gericht dat we geen contacten zoeken 

betreffende sponsoring met commerciële instellingen.  
We verlenen wel medewerking aan ( plaatselijke ) non-profit instellingen, 
zoals Jeugdcarrousel, GGD en sportverenigingen. 

We zijn ook intermediair tussen ouders en instellingen, die t.b.v. de 
ontwikkeling van kinderen producten aanbieden, zoals een typeschool.   

 
 
 
 
 
5.Protocol vervanging bij ziekte 
 
Zoals overal komt het ook bij ons voor dat leerkrachten zich soms ziek 
melden of afwezig zijn i.v.m. bijvoorbeeld een begrafenis of een bruiloft. De 
school heeft de plicht om ervoor zorg te dragen dat het onderwijs op deze 

dagen doorgang vindt. Om zo goed mogelijk te voorzien in vakkundige 
vervanging, hebben wij onszelf aangesloten bij het CPV. Bij het CPV staan 

leerkrachten ingeschreven (uiteraard volledig gediplomeerd) die zich 
beschikbaar stellen om te vervangen op scholen waarvoor dit wordt 
gevraagd. De directeur zal er alles aan doen om tijdig en verantwoord 

vervanging te zoeken voor de groep. Jammer genoeg blijkt dit niet altijd 
mogelijk. Er zijn ‘piektijden’, bijvoorbeeld tijdens een griepgolf, waardoor 
vervanging niet meer beschikbaar is. De directeur bekijkt dan, in overleg 
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met de meest betrokken collega’s, welke keuze er intern kan worden 
gemaakt.  Zo kan het voorkomen dat er, incidenteel, groepen samengevoegd 

moeten worden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Pas in uiterste noodzaak 
kan er een groep naar huis worden gestuurd, maar de ouders worden 
hierover altijd minimaal één dag tevoren schriftelijk over geïnformeerd.  
 

6.Procedure schoolverlaters 
Deze krijgt men mee bij het rapport van groep 7 in februari en is ook op te 
vragen bij de directeur. 

 
7.Veiligheidsplan 
Deze is ook op te vragen bij de directeur. 

 
 

 
 
 
 
 
 

TOT SLOT – SUGGESTIES EN OPMERKINGEN 
 
 
We hopen dat deze gids u die informatie over de school heeft gegeven die u 
zocht. Een gids is ons inziens steeds voor verbetering vatbaar. Zaken die u 
graag in deze gids ziet opgenomen en die u niet heeft kunnen vinden 
kunnen wellicht in een volgende uitgave worden verwerkt. We moeten dit 
dan wel weten en van u horen. 
We nodigen u dan ook uit om uw reacties op de gids kenbaar te maken aan 
de directeur. U kunt dit doen door te bellen of door uw reactie op te 
schrijven en op school in te leveren. Alle suggesties en ideeën om deze gids 
voor u tot een goed hulpmiddel te maken zullen we gebruiken. Bij voorbaat 
dank voor uw reacties. 
U kunt uw reacties ook altijd kwijt op onze ouderinloop. Eens per week van 
15.15 – 15.45 uur bent u welkom in de groep van uw kind om samen met 
de leerkracht werk te bekijken, vragen te stellen of gewoon even de sfeer 
van de klas te proeven. De dagen dat u gebruik kunt maken van deze 
inloop voor ouders worden u via het Wegwijzertje elke maand bekend 
gemaakt. We kiezen steeds voor verschillende dagen zodat iedereen de kans 
krijgt eens op school binnen te lopen. We zien u graag komen en stellen het 
erg op prijs dat u samen met ons “de school”  wilt zijn. 
 
                
 
 
 
 
De medezeggenschapsraad van onze school heeft in haar 
vergadering van juli 2020 instemming gegeven aan deze 
schoolgids                                                                      


