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WELKOM 

 
Beste ouder(s), verzorger(s)*, 
 
 
Wij willen u graag met deze schoolgids informeren over onze school.  
 
Wij zijn trots op de St. Antoniusschool en op het onderwijs dat wij geven aan onze 
leerlingen. We werken vanuit de overtuiging dat we er alles aan doen om binnen de 
mogelijkheden van de school, uw kind het onderwijs te geven dat passend is bij zijn of haar 
onderwijsbehoeften. In overleg met u willen we uw kind acht jaar onderwijs geven waar we 
samen met een goed gevoel op terug kunnen kijken en dat uw kind zal brengen naar een 
vorm van voortgezet onderwijs passend bij uw zoon/dochter. 
 
In deze schoolgids vindt u veel informatie over onze school. Naast deze informatie ontvangt 
u ook een jaarkalender met belangrijke data en praktische informatie en wordt u middels 
mail en de basisschool app op de hoogte gehouden van belangrijke zaken en nieuwe 
ontwikkelingen. Indien deze gids voor u niet duidelijk is of wanneer uw vragen niet 
voldoende worden beantwoord dan nodigen we u van harte uit om met uw vragen naar 
school te komen. De schooldeur staat altijd voor u open. U bent van harte welkom. 
 
Namens de bestuurder van SPOZ, de teamleden, de ouders van de medezeggenschapsraad 
en het bestuur van de ouderraad wens ik u een fijne en leerzame tijd toe voor uw kind(eren) 
op onze basisschool. 
Deze gids heeft instemming en is mede vastgesteld door de Medezeggenschapsraad van onze 
school. 
 
 
Vera Martens     
Directeur St. Antoniusschool 
Klein Zundert  
 
 
 
* waar in het vervolg van deze schoolgids over ouders gesproken wordt, worden ook 
verzorgers bedoeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Schoolgids 2020-2021  Basisschool St Antonius Klein Zundert  5 

IN HET KORT 

 
De St. Antoniusschool is een basisschool met ruim 260 leerlingen. Samen met 4 andere 
scholen maakt zij onderdeel uit van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ).  
 
Het is een school die leerprestaties, maar zeker ook een gezellige en veilige sfeer erg 
belangrijk vindt. We bieden de kinderen afwisselend en uitdagend onderwijs. 
 
We zien onze school als een vertrouwde en positieve plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn 
en worden uitgedaagd het optimale in zichzelf naar boven te halen. Ieder kind zien we als 
uniek talent. Vandaar dat we in ons onderwijs aandacht hebben voor verschillende 
intelligenties. We willen kinderen daarin laten uitblinken. Hierover leest u meer in de 
volgende hoofdstukken. 
 
Het schoolgebouw 
Onze school staat in Klein-Zundert in een landelijke omgeving. Veel van onze kinderen 
komen uit de directe omgeving van de school. Bij het schoolgebouw is een mooi ingericht 
groot plein, omzoomd door een groenstrook met bomen en struiken. 
Het gebouw beschikt over 11 leslokalen, 1 speellokaal en een handvaardigheidlokaal. Tevens 
vindt u in dit gebouw het directiekantoor, de personeelsruimte, de twee centrale hallen met 
verschillende werkhoeken en biebboeken, de orthotheek en de werkruimte van de 
conciërge.  De school is toegankelijk voor rolstoelen en beschikt over een invalidentoilet. 
 
Geschiedenis van de school 
De St Antoniusschool werd in 1922 opgericht en is vernoemd naar de Beschermheilige 
Antonius van Padua.  
 
Adres van de school 
Klein Zundertseweg 58 
4882 BH Zundert 
T 076 5973598 
E antoniusschool@spoz.nl 
W www.antonius-zundert.nl 
 
De schoolleiding 
Directeur: 
Vera Martens 
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IDENTITEIT EN ONDERWIJSVISIE VAN DE SCHOOL 

 
Missie/Visie en de kernwaarden van de St. Antoniusschool 2019-2023  
  
Missie:  
De St. Antoniusschool is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De 
school staat voor goed onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer.   
Onze ambitie is dat kinderen hier met plezier kunnen leren. Alleen dan is het mogelijk om 
samen stappen te maken; als individu, als groep, als team en als school.   
Naast onderwijs in de kernvakken als rekenen en taal, krijgen de leerlingen ook onderwijs 
dat hen voorbereid op hun toekomst in onze maatschappij.   
 
Visie:  
Kernwaarden St. Antoniusschool:  

 Vertrouwen  
 Samen   
 Leergericht  
 Uitdaging  

 
Het onderwijs van de St. Antoniusschool wordt opgehangen aan onze vier kernwaarden. 
Deze kernwaarden zijn herkenbaar en voelbaar in onze school voor leerlingen, ouders en 
leerkrachten.  
 
Vertrouwen  
Vertrouwen is een belangrijk begrip op de St. Antoniusschool.   
U geeft ons het vertrouwen om uw kind onderwijs te bieden. In wederzijds vertrouwen 
kunnen we samen werken aan de ontwikkeling van uw kind en zorgen we ervoor dat er een 
veilige leer- en werkomgeving is. Middels een duidelijke communicatie zorgen we ervoor dat 
u goed op de hoogte blijft over de schoolontwikkelingen en ontwikkeling van uw kind.   
Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen, groeit het zelfvertrouwen 
van de kinderen en helpen we de kinderen hun eigen talenten te ontdekken en deze, door 
het behalen van succeservaringen, optimaal te ontwikkelen.  
Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar; we staan voor een goede, gelijkwaardige 
samenwerking.  
  
Samen  
Samen spelen en samen leren vinden we op de St. Antoniusschool erg belangrijk. Kinderen 
leren met en van elkaar. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen en werken aan 
vaardigheden die belangrijk zijn bij het samenwerken( bijv.kritisch luisteren naar elkaar, 
overleggen en compromissen sluiten).   
Ook de leerkrachten wisselen kennis en vaardigheden uit om het onderwijs op de   
St. Antoniusschool verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind 
is een goede samenwerking tussen school en ouders. Educatief partnerschap vinden we erg 
belangrijk.   
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Leergericht  
Goed onderwijs binnen een duidelijke, heldere structuur streeft de St. Antoniusschool na. 
Dat is wat u van ons mag verwachten. Deskundige leerkrachten die weten wat uw kind nodig 
heeft en daarnaar handelen. We kijken goed naar de onderwijsbehoeften van het kind en 
proberen er zeker uit te halen wat erin zit. Door het didactisch handelen continu te 
monitoren zorgen we ervoor dat de leerkrachten actueel blijven in nieuwe ontwikkelingen. 
Edi en teach tools worden ingezet bij het didactisch handelen in de groepen. Ook wordt er 
gebruik gemaakt van digitale middelen bij verschillende vakken.  De leerling is eigenaar van 
zijn eigen leerproces en stelt naast de kerndoelen ook eigen leerdoelen op. Zo worden 
vaardigheden en eigenschappen beter in kaart gebracht zodat de leerling meer inzicht krijgt 
in zijn eigen ontwikkeling.  
  
Uitdaging  
Kinderen van de St. Antoniusschool houden van uitdagingen, ze zijn ondernemend en 
betrokken. Ze leren hun eigen talenten kennen en en zetten de eerste stappen naar een 
toekomst die creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap vraagt. Het onderwijs nog beter 
laten aansluiten bij de manier waarop een kind leert, is ook voor de school een uitdaging. 
Werken met interactieve toepassingen die gepersonaliseerde leerroutes mogelijk maken. 
Kinderen maken eigen keuzes en volgen hun eigen leerweg door zelf eigen leer- en ontwikkel 
doelen te stellen. Onderzoekend leren en actief leren zijn methoden waarmee  
we denken goed aan te sluiten bij de kinderen van de St. Antoniusschool.  
De meta cognitieve vaardigheden zullen regelmatig worden geprikkeld.  
De omgeving (o.a. ouders, natuur (groen schoolplein), bedrijven) zullen   
onderdeel zijn van ons onderwijsaanbod. Ook Engels vanaf de kleuters  
is een onderdeel van ons uitdagende lesprogramma.  
  
  
 

Gaat u ook de uitdaging met ons aan?   
En komt uw zoon of dochter bij ons op school?   

Samen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind?  
We zijn leergericht en een tikje uitdagend!  

We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet!  
Geeft u ons uw vertrouwen???  
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BESTUUR EN MANAGEMENT 

 
Onze school is onderdeel van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ, zie ook 
www.spoz.nl).   
 
SPOZ heeft 5 scholen. Dit zijn: 

- Basisschool St. Antonius - Klein Zundert 

- Basisschool St. Anna - Zundert 

- Basisschool St. Jozef - Wernhout  

- Basisschool De Wegwijzer - Achtmaal 

- Basisschool Zonnebloem - Zundert 
 

Binnen onze stichting is de bestuursstructuur als volgt opgebouwd:  
1) De Raad van Toezicht (RvT ) 
2) Het bestuur 
3) Het directieberaad 
4) De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
5) De medezeggenschapsraden op schoolniveau (MR) 

 

 

 
Hieronder volgt een toelichting op deze onderdelen. De rol van de MR wordt uitgelegd in 
hoofdstuk 8. 
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. 
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Het bestuur stelt de begroting en het strategisch beleid van de stichting vast in samenspraak 
met de RvT. 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 aan 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 schooldirecteuren en de bestuurder zitting. De bestuurder 
is voorzitter van de vergaderingen. De 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. 
 
De directeuren voeren het vastgestelde beleid uit en vertalen dit naar de schoolspecifieke 
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; Vera Martens, die is het eerste 
aanspreekpunt. Blijft u met vragen rondlopen of blijven er vragen onbeantwoord, kunt u altijd 
contact opnemen met het bestuurskantoor: 
Bestuurskantoor SPOZ 
Bestuurder Leonie van Breda 
Bezoekadres, Molenstraat 170A 4881 GG Zundert 
Postbus 163, 4880 AD, Zundert. 
Telefoon: 06-21712550 
Mail: bestuurskantoor@spoz.nl 
Website: www.spoz.nl 
 
De beleidsdocumenten kunt u ter inzage vragen aan de directeur van de school en zijn 
tevens terug te vinden op de website van SPOZ (www.spoz.nl). 
 
 

mailto:bestuurskantoor@spoz.nl
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HET SCHOOLTEAM 

 
Ons team bestaat uit 20 enthousiaste en betrokken leden, die elk met passie voor het 
onderwijs en kinderen bij ons op school werken. We stellen ons graag aan u voor en nodigen 
u uit om ook eens op school met ons kennis te komen maken. 
 

Functie, taak Naam 

  

Directeur Vera Martens 

Intern begeleider Debbie Gommers 

Talentbegeleider/Gedragsspecialist Rian de Vos-van de Broek 

  

Groepsleerkrachten Anouk Verheijen 

 Marleen de Bont-Stapel 

 Manuela Ijsseldijk 

 Els Platenkamp 

 Mascha Domen 

 Saskia Mouwen 

 Sabine Pirard 

 Chantal Ossenblok 

 Jacqueline Roelandt 

 Tijs Blom 

 Wendy Graaumans 

 Ingrid van der Veeken 

 Evelyn Rombouts 

 Bjorn Boerdam 

 Marleen de Hoon-Baelemans 

 Inge Volders 

  

Onderwijsassistenten Mellanie Jacobs 

 Eefje Kaauwen 

Conciërge Peter Verstraaten 
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Onze school is een middelgrote basisschool met ruim 260 leerlingen. De schoolgrootte vergt 
een goede organisatie en indeling in groepen. We hebben in het schooljaar 2020–2021  
11 leergroepen. De groepsgrootte ligt tussen de 18 – 32 leerlingen. In een aantal groepen 
werken twee leerkrachten in parttime betrekkingsomvang. 
 
Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de teamleden 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. Ook de intern begeleider kunt u aanspreken. Indien 
uw vragen niet beantwoord (kunnen) worden is er ook nog 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, gevonden voorwerpen e.d. Op dinsdag en na 12.00 uur is de 
conciërge niet op school aanwezig. 
 
Als u vragen heeft over extra vakantieverlof of bijzondere vrije dagen neem dan contact op 
met de directeur; Vera Martens. 
 
De 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: al het werk dat direct te maken heeft met het onderwijs aan uw 

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

Niet lesgevende taken: al het werk dat gedaan wordt in buitenschoolse activiteiten, 
vieringen, stagebegeleiding, oudergesprekken, werkgroepen. 

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

kennis van nieuwe methodes, onderwijsvernieuwing, specifieke 
nascholing voor bedrijfshulpverlening, 
computergebruik, digibord, leerlingenzorg en dergelijke. 
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Invalproblematiek 
De laatste jaren is de problematiek met betrekking tot het invallen op de basisschool erg 
toegenomen. De wet Werk en Zekerheid die in augustus 2016 van kracht geworden is, 
brengt specifiek voor het onderwijs aanzienlijke problemen met zich mee. Door deze wet is 
het namelijk niet meer toegestaan om medewerkers drie maal achtereen met een tijdelijk 
contract aan te stellen. De derde keer moet dat een vast contract worden. Dit zou leiden tot 
grote financiële problemen wanneer het bestuur dit gaat doen. De keerzijde van dit 
probleem is dat er hierdoor veel minder invalkrachten beschikbaar zijn, omdat ze al twee 
keer een tijdelijk contract gehad hebben. Pas na zes maanden kunnen we deze mensen weer 
aanstellen. Natuurlijk proberen we in samenspraak met het Centrum Personeelsvoorziening 
(Leswerk) steeds als het nodig is bekwame invallers te regelen, maar het begint steeds meer 
voor te komen dat er niemand beschikbaar is. In dat geval hebben wij enkele noodscenario’s 
liggen. Allereerst proberen we de inval intern te regelen door vast personeel, maar als dat 
onverhoopt niet mocht lukken, ligt er een plan klaar om de leerlingen uit de groep waarvoor 
geen invaller beschikbaar is te verdelen over andere groepen. We vinden dat uiteraard geen 
ideale oplossing en zullen daar alleen maar gebruik van maken, als het écht niet anders kan. 
Het laatste redmiddel, dat we eigenlijk helemaal niet willen, is dat we de ouders van 
leerlingen van een bepaalde groep verzoeken hun kind op een bepaalde dag thuis te 
houden. We laten dit te allen tijde vooraf weten, zodat niemand voor grote verrassingen 
komt te staan. Er is in samenspraak met het team een vervangingsprotocol opgesteld zodat 
de stappen die genomen moeten worden vastgelegd zijn. 
 
Regeling bij ziekte of afwezigheid directeur 
Bij afwezigheid of ziekte van de directeur gedurende een korte periode is de intern 
begeleider Debbie Gommers aanspreekpunt  binnen de school. Dit betekent dat zij kleine 
zaken opvangt: telefoontjes, ouders, externen. Er worden geen belangrijke besluiten 
genomen.  
 
Stagiaires 
Op onze school zijn er jaarlijks een aantal studenten die voor leraar basisonderwijs of voor 
onderwijsassistent studeren en de kans krijgen praktijkervaring op te doen. Er zijn 
verschillende vormen van stage.  
 
ARBO-wet en Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Vanuit de ARBO-wetgeving is het verplicht dat elke school een aantal BHV-ers aanstelt. Voor 
onze school zijn dat Rian de Vos, Inge Volders, Mascha Domen, Tijs Blom, Bjorn Boerdam, 
Debbie Gommers, Mellanie Jacobs en Vera Martens. De voornaamste taken van de BHV-ers 
zijn: hygiëne op school, EHBO, veiligheid in en om het gebouw, brandpreventie en 
vluchtplan. Met vragen en opmerkingen omtrent een van de bovenstaande zaken kunt u 
altijd terecht bij deze BHV-ers. 
 
Beleid rondom roken 
Binnen en op het schoolplein mag niet gerookt worden. Dit houdt in dat er naast de 
reguliere uren waarin leerkrachten en leerlingen op school aanwezig zijn maar ook tijdens 
ouderavonden, informatie avonden, vergaderingen, werkgroep bijeenkomsten, feestjes en 
afscheidsavonden niet gerookt mag worden. 
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DE ZORG VOOR DE KINDEREN  

 
  
Nieuwe leerlingen op school 
 
Wanneer ouders hun kind willen aanmelden als nieuwe leerling op één van de scholen, 
hebben zij eerst een intakegesprek met de directeur van de betreffende school, waarbij met 
zowel ouder als kind wordt kennisgemaakt en zij een rondleiding door de school krijgen. 
Voor deze intake kan telefonisch of via de mail een afspraak worden gemaakt. Tijdens het 
intakegesprek, wanneer ouders besluiten hun kind te willen inschrijven, wordt het formulier 
‘voorlopige inschrijving’ meegegeven. Ouders verklaren zich hiermee akkoord met de 
uitgangspunten en grondslagen van de school. Hierop volgt van de school een schriftelijke 
bevestiging dat de voorlopige inschrijving is ontvangen. Op het voorlopige inschrijfformulier 
dienen ouders onder andere in te vullen of er eventuele medische problemen of 
ontwikkelingsachterstanden zijn bij hun kind. Tevens dient te worden vermeld of het kind nu 
of in het verleden gebruik heeft gemaakt van logopedische, (fysio)therapeutische of 
andersoortige hulpinstanties. Ook dienen de ouders aan te geven of zij verwachten dat hun 
kind wellicht extra begeleiding in verband met eventueel aanwezige leerproblemen, 
motorische, gedrags- of andersoortige problemen nodig zal hebben. Dit formulier dient 
volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend aan de school geretourneerd 
te worden. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, ontvangen ouders een bevestiging van 
inschrijving en wordt de leerling definitief ingeschreven. De school vraagt bij ouders 
informatie op van peuterspeelzaal en kinderopvang om volledige inzage te krijgen in 
bestaande dossiers en eventuele onderzoeksresultaten. Waneer een leerling van een andere 
school komt, moeten de ouders toestemming geven om contact op te nemen met de school 
van herkomst. Dit om een goed gemotiveerd en onderbouwd oordeel te kunnen geven over 
de eventuele aanname of weigering van de leerling. Wanneer ouders weigeren deze 
informatie te verstrekken, kan dat aanleiding zijn om de leerling te weigeren.  
Hoewel de SPOZ-scholen veel aandacht en energie besteden aan de zorg voor elke leerling, 
is en blijft het een reguliere basisschool. Voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben is 
het daarom van het grootste belang om in goed overleg te bekijken of we als school die zorg 
kunnen bieden. Veelal na grondig onderzoek en in goed overleg met ouders wordt besloten 
of we de leerling de mogelijkheden kunnen bieden die het verdient. Hierbij geldt dat het 
advies van de school bindend is. Na een positief advies van de school wordt de voorlopige 
inschrijving definitief.  
 
Wanneer kan een toelating worden geweigerd:  

- De leerling is niet geschikt voor het basisonderwijs. Dat blijkt uit een onderwijskundig 
rapport en/of de voorgeschiedenis van een leerling. De school dient te motiveren 
waarom de gewenste hulp niet geboden kan worden. Eventueel kan ook besloten 
worden om de aanname van de leerling aan voorwaarden te koppelen. Deze 
voorwaarden worden door het kernteam van de school opgesteld en aan de ouders 
voorgelegd.  

Als zij akkoord gaan met deze voorwaarden zullen zij deze moeten ondertekenen. 
Indien later tot verwijdering van de leerling wordt besloten, kan daartoe worden 
overgegaan nadat een vervolgschool is gevonden waar de noodzakelijke zorg wel kan 
worden geboden.  
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Het voornemen van verwijdering behoeft de instemming van de bestuurder van SPOZ 
die het genomen besluit formeel bekrachtigt. De voorgenomen verwijdering wordt 
tevens medegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zundert.  

- Huisvestingsproblemen. De groep in welke de leerling zou worden geplaatst is vol en 
aanname zou leiden tot een voor de school onacceptabele groepsgrootte. Die 
acceptabele groepsgrootte is mede afhankelijk van de samenstelling van de groep en 
kan dus niet louter cijfermatig worden vastgesteld.  

 
Verdere informatie kunt u lezen op de website van SPOZ in het protocol time-out, schorsing 
en verwijdering. 
 
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 
Esis en het leerlingendossier bijgehouden. Deze reeks van toetsen vatten we samen onder 
de naam toetslijn van de school. Deze is in overleg te bekijken. 
Deze toetslijn wordt jaarlijks aangepast indien nodig. Dit is afhankelijk van de gebruikte 
methodes en de wet- en regelgeving vanuit bijvoorbeeld de schoolinspectie. Een deel van 
deze toetsen is gekoppeld aan de gebruikte methodes. Het andere deel van de toetslijn 
bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen van bijvoorbeeld het CITO. 
 
Hieronder volgt een globaal overzicht van onze toetslijn van de school: 
Maand van afname Toets en groep 
Oktober KIJK: groep 1 / 2 
November SCOL:  3 t/m 8 
Januari Avi toets technisch lezen: groep 3 t/m 8 

DMT technisch lezen: groep 3 t/m 8 
Cito begrijpend lezen: groep 4 t/m 8 
Cito spelling groep 3 t/m 8 
Cito spelling werkwoorden: groep 8 
Cito rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8 
Cito studievaardigheden: groep 8 

April SCOL: groep 3 t/m 8 
Verkeersexamen: groep 7 
Eindtoets route 8: groep 8 

April/mei KIJK: groep 1 / 2  
Mei/juni Avi toets technisch lezen: groep 3 t/m 8 

DMT technisch lezen: groep 3 t/m 7 
Cito begrijpend lezen: groep 3 t/m 7 
Cito spelling groep 3 t/m 7 
Cito spelling werkwoorden: groep 7 
Cito rekenen en wiskunde groep 3 t/m 7 
Cito studievaardigheden: groep 7 
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Leerlingbesprekingen 
We hebben een aantal verschillende vormen van overleg.  
De collega’s bespreken onderling de leerlingen waarbij ze elkaar voorzien van adviezen en 
ideeën.  
Ook zijn er meerdere keren per jaar gesprekken gepland met de Intern Begeleider waar de 
leerlingen besproken worden. Dit kan zijn op algemeen gebied, maar ook op het gebied van 
resultaten. Tussentijds is er ook veel contact tussen de leerkrachten en de Intern Begeleider. 
Mochten we dan nog vragen hebben dan kunnen we de leerling inbrengen in het ZAT 
overleg. ZAT staat voor Zorg Advies Team. Bij dit overleg zit een orthopedagoog, de CJGer 
betrokken bij de school, een GGD verpleegkundige en iemand die bekend is met het speciaal 
onderwijs. Samen wordt er gekeken welke stappen er ondernomen kunnen worden, wat er 
gedaan kan worden om bijvoorbeeld betere vorderingen te krijgen. Vooraf aan het ZAT 
overleg wordt er aan de ouder/verzorger toestemming gevraagd of we de leerling mogen 
bespreken. Ook zal er na het overleg een terugkoppeling zijn met de ouder/verzorger. 
 
Hoe spreken we alle gegevens door met de ouders/verzorgers? 
In het onderstaande schema ziet u wanneer de groepsleerkrachten met u in gesprek gaat.   

Groepen: Periode van oudergesprekken: 

Groep 1 en 2 November en mei 

Groep 3 t/m 7 September(kennismakingsgesprek), 
november(spreekuur), maart(rapport), 
juni(spreekuur) 

Groep 8 September(kennismakingsgesprek), 
november (voorlopig advies), februari 
(adviesgesprek) 

 
Opmerkingen:      
Indien u tussentijds met de groepsleerkracht van uw kind wilt spreken kan dit altijd. Maakt u 
dan wel een afspraak. Indien u problemen van andere aard tegenkomt, neemt u dan a.u.b. 
contact op met de directeur van de school om samen tot een goede en passende oplossing 
te komen. Ook de groepsleerkracht kan u tussentijds  extra uitnodigen voor een gesprek als 
de situatie rondom uw kind erom vraagt. 
Twee maal per schooljaar krijgt uw kind het schoolrapport mee naar huis (groepen 3 t/m 8). 
De rapporten op onze school zijn deels woord- en deels cijferrapporten. U kunt de rapporten 
verwachten eind februari/begin maart en aan het einde van het schooljaar. Op de 
schoolkalender vindt u de precieze data terug. 
  
Leerlingen met specifieke behoeften: Passend Onderwijs 
 
Zorgplicht 
Schoolbesturen hebben 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.  
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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 
Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is 
gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van 
handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen 
over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning 
van een arrangement als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft.  
Er wordt niet meer gekeken 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. De handelingsverlegenheid van de school is dan 
niet langer een criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter 
passend onderwijsaanbod nodig heeft.  
 
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 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. Als er een onderzoek wordt gedaan kan het onderzoek 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 toelaatbaarheids-verklaringen 

voor plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs; 
4 De leerling wordt aangemeld 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. 

Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van 
ouders en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking 
tot de aanmeldingen 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 valt buiten de wettelijke bevoegdheden van 
het samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit gaat rechtstreek via de eigen stichting, 
zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband. Voor blinde en slechtziende leerlingen 
is dit Visio, voor slechthorende/dove en spraak/taalgebrekkige leerlingen is dit Auris.  
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Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders momenteel 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 bezwaren-commissie 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. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het 
schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de 
school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil 
zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het 
schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor 
ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school 
voor hun kind. Deze is te vinden op onze website. 
Indien de schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk  passend 
onderwijsaanbod 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. 

Plan een afspraak met school en leg uw vragen 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. 

Meer informatie nodig? 

 www.passendonderwijs.nl 

 www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

 www.mensenrechten.nl 

 www.onderwijsconsulenten.nl 

 www.onderwijsgeschillen.nl 

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

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
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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 buiten 
de school, zoals het CJG, de GGD, de logopedist enz.  
Ook kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider van de school. Samen kunt u kijken of 
er meer nodig is voor uw kind en zo ja welke wegen er dan mogelijk bewandeld kunnen  
worden. 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. 
 
Als het nu echt niet lukt met uw kind, wat dan……….? 
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. De school heeft de uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid. Op school zijn ook leerlingen die juist ver boven het gemiddelde 
uitsteken en de leerstof van een bepaalde groep reeds beheersen. In deze uitzonderlijke 
gevallen kunnen we besluiten uw kind te laten versnellen en een groep laten overslaan. 
 
Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant (www.ggdwestbrabant.nl) in 
uw gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 
jaar. De GGD zet zich dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel 
mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via 
gezondheidsonderzoeken houdt de GGD, in nauwe samenwerking met school, zicht op de 
lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-
Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. 
 
In de loop van het schooljaar worden de leerlingen van de groepen 2 en 7 onderzocht door 
een GGD verpleegkundige. Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin 
wordt uitgelegd hoe het onderzoek in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen 
over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind.  
Deze lijst moet ingevuld worden en aan de GGD per post teruggestuurd, of aan uw kind 
worden meegegeven naar het onderzoek. De leerkracht krijgt zelf ook een lijst waarop hij/ zij 
invult bij welke kinderen hij/ zij extra aandacht gewenst vindt. Voordat uw kind op deze lijst 
wordt ingevuld, zal de leerkracht dat met u bespreken. 
 
Afspraak op eigen initiatief  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Etten-Leur/Zundert is dé plek voor kleine en grote 
vragen bij opvoeden en opgroeien. Alle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en jong 
volwassenen (tot 18 jaar) uit Etten-Leur en Zundert kunnen hier terecht voor: 
 

- Informatie en advies 
- Inloopspreekuur 
- Trainingen en cursussen 
- Kortdurende opvoedhulp 
- Jeugdhulp  
- (Specialistische) Jeugdzorg  
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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. Het is dus geen tweede 
Bureau Jeugdzorg! De ouder/verzorger zal altijd zelf contact met het CJG op moeten menen, 
de school kan dit niet voor u doen. 
 Je vindt het CJG op locatie “De Welborg”, in het Onderwijs en in de Kinderopvang. In 
onderstaand schema zie je hoe je contact kunt opnemen, je kunt zelf bepalen bij wie je je 
vraag wilt neerleggen! 
Bellen  
Het CJG is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09.00 – 12.00 op het nummer 076 – 
5040159. 
Mailen 
Mail kan naar het algemene mailadres info@cjgelzu.nl 
Meer informatie 
Is te vinden op de websites www.cjgetten-leur.nl  en www.cjgzundert.nl 
 
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. 
 
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 vrij 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 in het leerlingdossier worden vastgelegd.  
 
Wat wordt er vastgelegd: 

o Het doel van de hulp 
o De tijden van behandeling 
o De inzet van de school 
o De rapportage 
o Het reguliere onderwijsaanbod in relatie tot het verzuim 
o De verantwoordelijkheid, zoals ophalen op school en door wie 
o Specifieke, unieke informatie van belang 
o 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 de leerplichtambtenaar door de school worden ingeschakeld. 

mailto:info@cjgelzu.nl
http://www.cjgetten-leur.nl/
http://www.cjgzundert.nl/
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Hoog- en meerbegaafdheid  

Juf Rian is onze talentbegeleider, onze specialist op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid. Zij heeft verschillende taken, waaronder het werken met leerlingen van 
groep 1 t/m 8 die meer aan kunnen. Zo zal zij andere stof aanbieden maar ook gebruik 
maken van andere werkvormen dan die in de klas aan bod komen. Hiervoor gebruikt zij o.a. 
Levelwerk en de Pittige Plustorens. Het doel is dat ook deze kinderen zichzelf ontwikkelen. 
Een gedeelte zal verwerkt worden in de eigen klas en een gedeelte buiten de klas. Wie voor 
deze extra taken in aanmerking komen, wordt besproken met de eigen leerkracht, de Intern 
begeleider en Rian. 

Psycho educatie en mindset 
Op school zitten ook leerlingen die vast lopen en hulp nodig hebben om verder te kunnen. 
Te denken valt aan faalangst, fixed mindset en andere problemen in de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Rian geeft daarom ook mindset lessen aan kleine groepjes. Kinderen ervaren 
d.m.v. pakkende werkvormen dat ze niet alleen zijn, maar leren ook hoe met hun angsten 
bijvoorbeeld om te gaan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij juf Rian. 
 

HB beleid SPOZ 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een nieuw beleid van start gegaan met betrekking tot 
meer- en hoogbegaafde leerlingen in het kader van passend onderwijs.  
Het beleidsplan kunt u vinden op de website van SPOZ. 
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DE BETROKKENHEID VAN DE OUDERS BIJ DE SCHOOL 

 
Hoe kijkt de school aan tegen betrokkenheid van ouders? 
We zijn er van overtuigd dat wij het als school niet zouden kunnen redden zonder de 
ondersteuning, de betrokkenheid en de hulp van de ouders. 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 elkaar moeten 
aanvullen in het belang van de kinderen. Dit kan als we altijd open staan voor elkaar en naar 
elkaar luisteren.  
 
De ouderraad (OR) 
De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging van de St. Antoniusschool. In de OR 
zitten ouders die zich graag inzetten voor de kinderen en de school. Iedere ouder kan zich 
verkiesbaar stellen voor de OR. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van allerlei 
bijzondere evenementen en activiteiten. 
Naast het organiseren van diverse activiteiten en evenementen, denkt de OR met het team 
mee over allerlei dingen die met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben. 
 
Hieronder vindt u de samenstelling van het dagelijks bestuur van de OR. 
 
Voorzitter:   Tessy Haest 
Penningmeester:  Wendy de Koning 
Secretaris:   Femke Geurts 
 
Vergadering 
De OR vergadert ongeveer 5 keer per jaar op school. Om de communicatie te waarborgen is 
de directeur altijd aanwezig bij de vergaderingen. Alle vergaderingen zijn openbaar en iedere 
ouder is van harte welkom om een vergadering bij te wonen. U mag als ouder/verzorger ook 
punten aandragen voor de vergadering. Deze kunt u indienen bij de secretaris. De 
vergaderdata worden bekend gemaakt in de jaarkalender en het infotoontje. 
 
De ouderraad staat in goed contact met de medezeggenschapsraad (MR). Indien nodig is er 
een afgevaardigde van de OR aanwezig bij de vergaderingen van de MR en andersom. 
 
Ouderbijdragen 
Ouders zijn na aanmelding op onze school gelijk lid van onze oudervereniging. De 
oudervereniging vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor het financieren van allerlei 
activiteiten die door de OR georganiseerd worden. Van dit bedrag worden allerlei extra 
dingen voor de leerlingen gedaan die niet uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen 
worden. Hieronder vallen de traktaties en cadeautjes bij en tijdens de activiteiten. Aan het 
begin van het schooljaar ontvangt iedere ouder een brief met het verzoek om het bedrag 
over te maken naar de OR. De ouderbijdrage moet goedgekeurd worden door de MR. Het 
bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage is €15,- per leerling (exclusief de 
ongevallenverzekering van €1,-). De factuur van de schoolreis wordt ook geïnd door de 
ouderraad. Dit bedrag wordt later doorgestort naar de schoolrekening. 
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Commissies 
Voor iedere activiteit/evenement is er een aparte commissie. Deze commissies bestaan uit 
leden van de OR en van het team. De indeling van de commissies wordt tijdens de laatste OR 
vergadering van het schooljaar bepaald. De directeur zorgt voor de indeling van het team. 
Enige tijd voordat een activiteit plaats gaat vinden wordt de organisatie helemaal 
uitgewerkt. Na de activiteit vindt er een evaluatie plaats. Het gehele proces wordt besproken 
in de OR vergaderingen. 
 
De activiteiten die door de ouderraad i.s.m. het team georganiseerd worden  
 
Bloemencorso 
Tijdens deze speciale corsovrijdag worden er activiteiten georganiseerd waar het corso 
centraal staat. 
Er is een optreden van de winnaars van de corsong. Een bezoek aan de corsotenten wordt 
hierbij uiteraard niet vergeten. 
 
Dag van de leraar 
Op de dag van de leraar staan de leraren centraal. Deze dag is bedoeld als een feestdag voor 
alle leraren. De commissie doet ieder jaar zijn uiterste best om er een speciale dag van te 
maken en de leraren heerlijk te verwennen. 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas en zijn pieten bezoeken ook ieder jaar onze school. In de weken voorafgaand aan 
de sinterklaasviering wordt er al veel aandacht besteed aan dit onderwerp. De activiteiten 
rondom Sinterklaas starten vanaf de eerste uitzending van het sinterklaasjournaal. 
 
Kerst 
Jaarlijks proberen we op school een gezellige kerstsfeer te creëren. De OR verzorgt samen 
met vele hulpouders de kerstviering. Ook wordt er door ouders van de leerlingen ieder jaar 
weer een spetterende kerstmusical opgevoerd voor alle leerlingen en leraren van onze 
school. 
 
Carnaval 
Prins Carnaval en zijn gevolg bezoeken ieder jaar onze school. De leerlingen komen dan ook 
verkleed naar school om samen gezellig te feesten. Voor de leerlingen wordt er die dag een 
gevarieerd programma georganiseerd. Tijdens dit feest worden de leerlingen en uiteraard 
leraren getrakteerd op drinken en wat lekkers. 
 
Goede doelen dag 
Deze dag staat in het teken van een goed doel en wordt georganiseerd in de vastenperiode. 
Hiervoor moeten de leerlingen geld inzamelen en op de dag zelf een prestatie leveren voor 
het opgehaalde bedrag. Aan het einde van de dag wordt officieel de cheque met het 
eindbedrag erop overhandigd aan een afgevaardigde van het gekozen doel. 
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Pasen 
Als voorbereiding op Pasen wordt er door de OR een paastraktatie uitgedeeld aan alle 
leerlingen, leraren en medewerkers van school. Deze traktatie wordt onder het genot van 
een hapje, drankje en veel gezelligheid in elkaar geknutseld door de OR. 
 
Sportdag / Koningsspelen 
Net als vele onderwijsinstellingen in Nederland hebben wij ook jaarlijks een sportdag. Deze 
dag staat in het teken van gezellig en sportief bewegen. Ook wordt er deze dag door de OR 
gezorgd voor drinken en wat lekkers. 
 
Knutselwerkgroep 
Deze commissie zorgt ervoor dat de school mooi en gezellig versierd wordt. 
De versieringen worden telkens aangepast aan de activiteiten en aan de seizoenen. 
 
Verkeersouder 
De St. Antoniusschool besteedt veel aandacht aan het verkeer, zowel theoretisch als 
praktisch. Wij doen er dan ook alles aan om ons Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL) te 
behouden. Daar waar nodig willen we ons zelf nog verbeteren. We gaan steeds in overleg 
met de gemeente om knelpunten op te lossen, zodat we zeker weten dat onze kinderen een 
veilige schoolomgeving hebben. 
De taak van de verkeersouder is om in overleg met de gemeente de verkeersveiligheid 
rondom school te verbeteren. Ook de weg die kinderen van en naar school afleggen moet 
veilig zijn. Er worden door de verkeersouders diverse acties op touw gezet om de 
verkeersveiligheid hoog op de agenda te plaatsen. Dit gaat in overleg met gemeente en de 
wijkagent. De verkeersouder is betrokken bij tal van activiteiten zoals het verkeersexamen 
en de actiedag “Op voeten en fietsen naar school”. 
 
Klankbordgroep 
In schooljaar 2017-2018 is er een klankbordgroep opgericht. Zij denken met de directeur en 
de intern begeleider mee over zaken die o.a. betrekking hebben op het onderwijs, het 
pedagogisch klimaat, het gebouw en de nieuwe te vormen missie/visie en het schoolplan. 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit ongeveer 12 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij gaan de 
directeur en de leerkrachten voorzien van wijze raad en denken ook mee over de 
schoolontwikkeling van de St. Antoniusschool. Aan het begin van het schooljaar zal er een 
nieuwe leerlingenraad worden gekozen door de directeur en de huidige leerlingenraad.  
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DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
De schooldirecteur, het bovenschools management en het college van bestuur kunnen niet 
zomaar hun gang gaan op basisschool St Antonius. Voor heel wat belangrijke beslissingen 
zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de 
MR, zoals vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
 
De MR van onze school bestaat uit 3 leerkrachten (gekozen uit en door de personeelsleden) 
en 3 ouders met kinderen op school (gekozen uit en door de ouders). De leden van de MR 
hebben een zittingsperiode van minimaal 3 jaar.  
 
De medezeggenschapsraad is momenteel als volgt samengesteld: 

Namens het team 

Wendy Graaumans lid 

Inge Volders lid 

Sabine Pirard secretaris 

 

Namens de ouders 

Cindy Hoendervangers voorzitter 

Paul van Rijen lid 

Werner van Kalmthout lid 

 

Wat doet de MR op de Antoniusschool?  

De MR heeft een belangrijke taak binnen de school; namelijk meedenken, meepraten en 
meebeslissen over schoolaangelegenheden (nieuw/oud beleid, knelpunten, financiën en 
keuzen e.d.).  

De Wet Medezeggenschap op Scholen geeft de MR taken, plichten, rechten en 
bevoegdheden om medezeggenschap zeker te stellen. Hierbij moet u denken aan het recht 
op overleg, het initiatiefrecht, recht op informatie, instemmings- en adviesbevoegdheid. 
Medezeggenschap moet feitelijk worden geregeld op de manier die bij de eigen school past 
en daarmee ligt de inhoud van de medezeggenschap in handen van alle betrokkenen op 
school. 
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De MR op de St. Antoniusschool stelt zich ten doel, om via een actieve en goede 
zeggenschap bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daarin de belangen van 
zowel de ouders als de kinderen, als het personeel van de school zo goed mogelijk te 
behartigen.  

Hoe de MR invulling geeft aan haar taak, is te lezen in het MR werkplan dat u via de website 
van de school kunt inzien. 

De MR houdt minimaal 6 keer per schooljaar een openbare vergadering.  
U kunt de MR bereiken door te mailen naar: mrantonius@spoz.nl  
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
 
De GMR bestaat uit vertegenwoordigers, leerkrachten en ouders, van alle scholen binnen 
SPOZ. In de GMR worden  beleidsstukken besproken die al de scholen van SPOZ aangaan. 
Over veel aangelegenheden wordt door de GMR meegepraat en meegedacht. In de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd over welke zaken het bestuur 
instemming van de GMR nodig heeft en over welke de GMR alleen kan adviseren. Daarnaast  
geven we ook ongevraagd advies of kunnen zelf met onderwerpen/ideeën komen die we 
met het bestuur willen bespreken. 
Voorbeelden van onderwerpen die worden besproken in de GMR zijn: financiën, formatie, 
huisvesting, het sociaal plan, vakantierooster, personeelsbeleid etc. 
De GMR heeft een budget beschikbaar voor bijvoorbeeld, scholing of het inhuren van een 
specialist op een bepaald gebied (denk daar bij aan vakbond, een financieel expert etc.) We 
vergaderen tenminste zes keer per jaar, de vergadering is ingedeeld in een algemeen deel, 
waarbij het College van Bestuur (CvB) aanwezig is en een commissiedeel, zonder 
aanwezigheid van het CvB. 
 
E-mailadres: gmr@spoz.nl  
 
  

mailto:mrantonius@spoz.nl
mailto:gmr@spoz.nl
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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 en inloopmomenten in de groep van uw kind. Deze houden we het begin 
van een nieuw schooljaar.  
 

Vakgebied Gebruikte methode 

    

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen / KIM-versie groep 3 

Aardrijkskunde groep 5 t/m 8 Geobas 

Begrijpend- en studerend lezen Nieuwsbegrip XL 

Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8* Basislessen bewegingsonderwijs 

Biologie en natuurkunde Wijzer door de Natuur en Techniek 

  Techniektorens 

Engelse taal (groep 1 t/ 8 Take it easy 

Geschiedenis Wijzer door de Tijd 

Gezondheidsvoorlichting groep 7 en 8 Preventieproject 

Grove motoriek groep 1 en 2 Buiten- en binnenspeelmaterialen 

Handvaardigheid Uit de Kunst 

Levensbeschouwing en Geestelijke 
Stromingen in groep 1 t/m 8 

  

Trefwoord  

Muziek/ Dans 123 Zing  

Nederlandse taal Taalverhaal.nu 

Nederlandse taal spelling Taalverhaal.nu spelling 

Rekenen groep 3 t/m 8 Pluspunt 4 

Rekenontwikkeling groep 1 en 2 Kleuterplein 

               Schrijven groep 1 t/m 5 
                              groep 4 t/m 6 

Pennenstreken 
Schrift 

Sociaal emotionele ontwikkeling 1 t/m 8 Kwink 

  Lentekriebels 

Taalontwikkeling groep 1 en 2 Kleuterplein 

Tekenen Bronboeken met ideeën 

Verkeer Wijzer! 

Voortgezet lezen Lekker Lezen 

Zintuiglijke ontwikkeling groep 1/2  Ontwikkelingsmaterialen 
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* Bewegingsonderwijs 
De school maakt voor de groepen 3 t/m 8 gebruik van sporthal “Onder de Mast” te Zundert  
voor gymonderwijs.  
De groepen 3 en 4 gaan met de bus naar de sporthal. De groepen 5 t/m 8 gaan met de fiets  
naar de sporthal. Hiervoor wordt u als ouder gevraagd enkele keren per jaar als begeleider 
mee te fietsen. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een lijst met de 
indeling van de fietsouders.  
Het gymonderwijs voor de groepen 1 en 2 vindt plaats in het speellokaal van de school. 
 
Identiteitswerkgroepen 
De Eerste Communie en het Vormsel worden samen met de kinderen  
voorbereid door ouders, school en parochie. Het accent hierbij ligt buiten de  
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 of met de pastorie. 
 
Burgerschapskunde op basisscholen 

Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we 
ze voor op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze vaardigheden die je nodig 
hebt om je in die samenleving staande te houden (denk aan goed kunnen lezen, schrijven en 
rekenen). Maar daarnaast willen we de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze 
democratische samenleving deel te nemen. Daar heb je kennis voor nodig (hoe zit de 
samenleving in elkaar?), maar ook vaardigheden (bijvoorbeeld hoe discussieer je respectvol 
met elkaar?) en is het bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met elkaar 
gedeelde waarden en normen. 

Onderwijs in burgerschap vormt een onderdeel van de kerndoelen. Burgerschap wordt 
hierbij niet gezien als een vak apart, maar als een manier van lesgeven waarbij de leerlingen 
uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving.  

Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de 
gemeenschap en om daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook als "kleine" burger moet je 
je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je 
identiteitsontwikkeling. 
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DE EFFECTEN VAN ONS ONDERWIJS 

 
Dit hoofdstuk zou kunnen bestaan uit het publiceren van uitslagen van toetsen. Het team 
van de St. Antoniusschool heeft er voor gekozen om dit niet te doen. Het zou verkeerde 
verwachtingen kunnen oproepen. Bovendien, wat zeggen cijfers precies? Natuurlijk moeten 
kinderen tot bepaalde prestaties/resultaten gebracht worden. Maar welke criteria worden 
ervoor gebruikt? Sommen zijn goed of niet goed opgelost. Maar de cijfers zeggen niet alles 
over hoe goed het kind zijn best erop heeft gedaan. Wat heeft u eraan om te weten hoeveel 
leerlingen er hulp hebben gekregen het afgelopen jaar via individuele hulp in de klas of via 
onderwijs en ondersteuning en hoeveel leerlingen er zijn doorverwezen naar het speciaal 
onderwijs? Dit alles hangt af van omstandigheden die elk jaar kunnen verschillen. Uiteraard 
bespreken we dit soort zaken wel op individuele basis met die ouders die dit aangaat en die 
met dit soort zaken te maken krijgen. 
 
Het is belangrijk dat wij uit de toetsen kunnen lezen of individuele kinderen vooruit blijven 
gaan. De een gaat sneller vooruit dan de ander, dat is een gegeven. Niet alle kinderen gaan 
naar dezelfde vorm van Voortgezet Onderwijs. Wij vinden het van groot belang te weten of 
wij goede adviezen hebben gegeven en of kinderen dus na een aantal jaren nog op die 
school zitten. Dit wordt systematisch bijgehouden door overleg met de scholen voor 
Voortgezet Onderwijs. 
 
Het is voor ons ook belangrijk om erachter te komen, waarom toetsen wel of niet goed 
gemaakt zijn.Toetsresultaten zijn namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren zoals: 
 
 de kinderen zelf (capaciteiten, thuissituatie, motivatie e.d.) 
 onze methoden 
 de groepssamenstelling 
 de leerkracht  
 overeenstemming van de toets met onze methoden etc. 
 
In 2014 heeft onze school voor het laatst een Periodiek Kwaliteitsonderzoek gehad van de 
inspectie van het basisonderwijs. In het rapport heeft de inspectie neergeschreven wat haar 
bevindingen van de onderwijskwaliteit op onze school zijn. Deze kunt u lezen op de website 
www.onderwijsinspectie.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Resultaten Route8 Eindtoets Basisonderwijs 
 
Er zijn geen resultaten die we met u kunnen delen. Helaas hebben we door de 
‘corona’periode geen afname van de Route8 Eindtoets kunnen doen. 
 
Uitstroom VO niveaus leerlingen groep 8 schooljaar 2019-2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitstroom VO St. Antonius 

VMBO basis LWOO  0 

VMBO basis 0 

VMBO basis/kader 1 

VMBO kader  0 

Kader/mavo 1 

Mavo 10 

Mavo/havo 6 

Havo 5 

Havo/vwo 0 

Vwo 7 



Schoolgids 2020-2021  Basisschool St Antonius Klein Zundert  30 

Werken met Kwaliteit (WMK) 

 
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 
kwaliteits-bepaling; 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 kwaliteits-aspecten als: 
leerstofaanbod,onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en 
opbrengsten. In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan 
de orde. Twee-jaarlijks 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: 

 Rapportages WMK worden overhandigd aan team, medezeggenschapsraad en 
College van Bestuur. 

 Samenvattingen van rapportages WMK worden aan ouders, leerlingen en externe 
partijen verstrekt via de nieuwsbrief of op onze website. 
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SCHOOL EN VAKANTIETIJDEN 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 t/m 3 08.45 – 12.00  
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 – 12.00  

4 t/m 8 08.45 – 12.00 
13.00 – 15.15 

08.45 – 12.30 08.45 - 12.00 
13.00 - 15.15 

 
*Alle kleuters die na januari 2020 op school zijn gekomen zijn op vrijdag vrij. Dit geldt  ook  
voor de kinderen die in het schooljaar 2020-2021 instromen. Op vrijdagochtend zijn dan 
alleen de oudste kleuters op school. Zij worden in twee groepen geplaatst en voorbereid op 
groep 3. 
 
De school kent de “open inloop” voor leerlingen in alle groepen. Zij mogen elke ochtend 
vanaf 08.35 uur naar binnen om de schooldag zelfstandig te beginnen. Om 8.45 uur 
beginnen de lessen. 
De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30 uur of 10.30 uur tot 10.45 uur voor de groepen 3 
t/m 8. 
We vragen de kinderen uitdrukkelijk niet eerder dan 8.30 uur en 12.55 uur op school 
aanwezig te zijn. 
 
Overblijven 
De school biedt gelegenheid tot overblijven.Dit wordt gedaan in samenwerking met kober. 
Voor verdere informatie kunt U terecht op de website van kober: www.kober.nl. Hier vindt u 
alle informatie over het overblijven en over het aanmelden. 
 
Ziekte en schoolverzuim 
Als uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, laat u het ons dan zo 
spoedig mogelijk weten en het liefst voor 08.45 uur.  
Schoolverzuim wegens bezoek aan de huisarts, tandarts enz. moet ook  
vooraf gemeld worden op school. 
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de 
ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen 
voortzetten. 
Het is onze wettelijke plicht voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed 
onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in zo’n situatie 
contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en 
ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het protocol onderwijs aan zieke 
leerlingen kunt u, indien gewenst, opvragen bij de directeur. 
 
 
 
 
 

http://www.kober.nl/
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Leerplicht: 
Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Daarom is de leerplicht 
vastgelegd in de wet.  
Hieronder leest u in het kort welke rechten en plichten er gelden voor u, uw kind, de school 
en de leerplichtambtenaar. 
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.   
U kunt de brochure downloaden van de website van de gemeente Zundert: www.zundert.nl. 
U kunt terecht bij de leerplichtambtenaar (tel. 076-5995717) en op school bij de directeur 
voor verdere informatie over de leerplicht. 
 
Aanvang leerplicht 
Vanaf 5 jaar moet ieder kind naar de basisschool. In de leerplichtwet staat 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. 
Wanneer uw kind ziek is hoeft het niet naar school. U dient wel de school onmiddellijk op de 
hoogte brengen.  
 
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 tot 8 weken van tevoren schriftelijk worden 
aangevraagd bij de directeur van de school.  
 
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. 
 
Vrij voor religieuze feestdag 
Voor sommige religieuze feestdagen kan vrij gegeven worden. U kunt zich uiterlijk twee 
dagen van tevoren aanmelden voor extra verlof bij de directeur van de school.  
 
 
 
 
 

http://www.zundert.nl/
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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 
bijv. verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, ernstige ziekte van ouders. Voor 
meer informatie raadpleeg de directeur van de school en/of raadpleeg de schoolgids. 
 
Een aanvraag voor een vrije dag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur worden 
ingediend, indien mogelijk 6 tot 8 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 schoolverzuim 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. 
 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021: 
 
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie 15 t/m 19 februari 2021 

Tweede Paasdag 5 april 2021 

Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021 

Koningsdag 
Goede vrijdag 
Tweede Pinksterdag 
Laatste vrijdagmiddag vrij 
Zomervakantie 2021 
  
Vrije dagen: 
Corsomaandag 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m 8 vrij 
Studiedag; gr 1 t/m  8 vrij 
 

27 april 2021 
2 april 2021 
24 juni 2021 
23 juli 2021 
26 juli t/m 3 september 2021 
  
  
Maandag 7 september 2020 
Maandag 21 september 2020 
Vrijdag 2 oktober 2020 
Woensdag 4 november 2020 
Dinsdag 9 maart 2021 
Woensdag 30 juni 2021  
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Schoolreis en schoolkamp: 
Vanaf schooljaar 2018-2019 is er een nieuwe opzet m.b.t. de schoolreis op de St. 
Antoniusschool. Voorheen gingen de leerlingen van de St. Antoniusschool 1 x in de twee jaar 
op schoolreis. Het jaar dat ze niet op schoolreis gingen, werd er een alternatieve dag 
georganiseerd. Als team is er overleg geweest om jaarlijks met de leerlingen op schoolreis te 
gaan. Door de OR en de MR is er positief gereageerd op ons voorstel. 
 
Groep 8 gaat jaarlijks op kamp. De bijdrage hiervoor is € 65,00 per kind. Het kamp duurt drie 
dagen met twee overnachtingen. Ook hiervoor geldt dat we u te zijner tijd nader 
informeren. Dit bedrag betaalt u in de loop van het schooljaar 
 
Aansprakelijkheid inzake vandalisme 
Helaas moeten we constateren dat er soms rondom de school beschadiging aan onze 
eigendommen worden toegebracht. De daders laten hierbij geen naam en telefoonnummer 
achter. Het spreekt vanzelf dat wij de schade verhalen op de daders indien deze wel bij ons 
bekend zijn. In sommige gevallen doen we aangifte bij de politie. We vragen u als 
verantwoordelijke ouders om toe te zien op het gedrag van uw kind buiten de schooltijden 
zodat u het bovenstaande niet overkomt. 
Toch vinden we ook dat kinderen veilig moeten kunnen spelen. Dit kan ook buiten 
schooltijden op de speelplaats tot de hekken gesloten zijn .In de schooltuin spelen is 
verboden. Alleen de speelplaatsen zijn beschikbaar. We vragen uw uitdrukkelijke aandacht 
voor de onderstaande regels en afspraken. 
 
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. We houden u aan het 
naleven van deze regels. Bespreek ze daarom thuis goed met uw kinderen. 
 
 Alle groepen gebruiken bij binnenkomst en bij het verlaten van de school hun eigen 

ingang. 
 Ouders zijn steeds welkom, maar we starten om 08.45 uur met de lessen.  

’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 tijdens de ochtendpauze door alle leerkrachten 
gesurveilleerd. 

 Graag buiten de hekken op uw kinderen wachten. 
 De fietsen dienen altijd in de fietsenberging te worden gestald. 
 Niet fietsen op het schoolplein 
 Zorg voor zo min mogelijk overlast met uw fiets of auto als u uw kind naar school 

brengt of weer ophaalt. Houd u de doorgangen vrij. 
 Klimtoestellen en zandbak worden alleen onder toezicht van de leerkrachten of 

overblijfmoeders gebruikt. In alle andere gevallen geldt hier: spelen op eigen risico. 
 Honden mogen niet op de speelplaats komen. 
 We vragen iedereen uitdrukkelijk om de speelplaatsen en de schooltuin netjes te 

houden. 
 Voor het gebruik van het voetbalveldje is een rooster aanwezig. 
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Ook willen we hier uitdrukkelijk meedelen dat de school niet aansprakelijk kan worden 
gesteld voor schade aan fietsen, kleding enz. Ook hier geldt dat u in voorkomende gevallen 
via de WA-verzekering van de dader uw schade kunt verhalen. 
 
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 
materiële 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 
hiervoor zijn €1,- per kind per schooljaar. Voor vragen en of schademelding kunt u terecht 
op school. 
 
Abonnementen en jeugdtijdschriften via school 
De kinderen hebben keuze uit een abonnement op verschillende tijdschriften. U abonneert 
zich door invulling via internet. De betalingen lopen rechtstreeks via u en de uitgevers. 
 
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. Gezien het groot aantal inschrijvingen denken 
wij dat deze aanbiedingen in een behoefte voorzien. 
 
Kinderopvang 
Er zijn verschillende aanbieders/organisaties in de omgeving van de school. U kunt 
informatie hierover opvragen bij de directeur. 
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 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 willen dit dan wel graag van u vernemen. 
 
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 te mailen. Alle suggesties en ideeën om deze 
gids voor u tot een goed hulpmiddel te maken zullen we gebruiken. Bij voorbaat dank voor 
uw reacties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


