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Inleiding.
Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool Zonnebloem voor het schooljaar 20212022.
De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) kinderen en andere
belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken te
informeren.
Door het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg
voor onze kinderen, de resultaten van ons onderwijs, datgene wat wij van de kinderen en u
verwachten en informatie over allerlei praktische zaken die relevant zijn om te weten.
Naast deze schoolgids kunt u ook op de website van basisschool Zonnebloem allerlei
informatie vinden (zonnebloem@spoz.nl)
Basisschool Zonnebloem is onderdeel van SPOZ (Stichting Primair Onderwijs Zundert) Voor
alle bovenschoolse informatie welke voor elke school binnen SPOZ geldt, is er een aparte
informatiegids opgesteld. Deze is te vinden op de website van onze school.
Verder geeft basisschool Zonnebloem jaarlijks een digitale schoolkalender uit. Samen geven
de schoolgids en de schoolkalender een volledig beeld van de organisatie van de school.
In de periode dat u uw kinderen aan onze school toevertrouwt, begeleiden we hen zo dat zij
zich veelzijdig en optimaal ontwikkelen. Wij willen kinderen uitdagen om het beste uit
zichzelf te halen. Ons uiteindelijke doel is om de kinderen te begeleiden bij hun cognitieve
en sociale leerontwikkeling zodat de kinderen van onze school optimaal kunnen
functioneren in de maatschappij.
In deze schoolgids spreken we steeds over ‘ouders’. Met ouders bedoelen wij alle
volwassenen die de zorg over onze kinderen hebben.
Namens het schoolteam van basisschool Zonnebloem,
Gerda van Son
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Algemene gegevens
Basisschool Zonnebloem Zundert
Burg. Manderslaan 45
4881 EH Zundert
Tel: 076-5972501
E-mail: zonnebloem@spoz.nl
Website: www.zonnebloem-zundert.nl

Basisschool Zonnebloem
Basisschool Zonnebloem is een basisschool voor kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
De school is ontstaan op 1 augustus 2012. Op deze datum zijn de Van De Wallschool en de
St. Aloysiusschool gefuseerd tot basisschool Zonnebloem.
Ligging:
Basisschool Zonnebloem is gevestigd in een karakteristiek pand aan de Burg. Manderslaan in
Zundert. Het schoolgebouw biedt ruimte aan 12 klaslokalen, die allemaal voorzien zijn van
een digitaal schoolbord. Er is een ruimte voor de IB-er en de directeur. De school kent 2
schoolpleinen, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. Naast deze pleinen
heeft de school een eigen speelbos. De kinderen kunnen gebruik maken van het parkje
achter het schoolplein.
Daarnaast is er een grote hal. Hierin vindt u
diverse speelhoeken voor de kleuters.
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Schoolgrootte:
Op 1 oktober 2021 zitten er 299 kinderen op onze school, verdeeld over 12 groepen. In de
loop van het schooljaar groeit dit aantal tot ongeveer 330. De prognoses geven aan dat het
aantal kinderen de komende jaren licht zal stijgen. Het team bestaat uit 16 leerkrachten,
een administratief medewerker, een conciërge, een Ib-er, een onderwijsassistent en een
directeur.
De populatie
• Naast kinderen met de Nederlandse nationaliteit
zijn er ook kinderen met een andere nationaliteit;
Dit aantal is enigszins groeiende.
•
Godsdienstige
achtergrond:
katholieke,
protestantse, islamitische kinderen en kinderen
zonder godsdienstige achtergrond.

Na-en tussenschoolse opvang:
De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Kober.
Voor de voor- en naschoolse opvang zijn geen directe organisaties aan de school verbonden.
Wel zijn er diverse organisaties in Zundert die de genoemde opvang verlenen. Zij halen de
kinderen in de school op c.q. zetten de kinderen in de school af. Op deze manier is er, naast
het telefonisch/e-mailcontact, ook persoonlijk contact mogelijk tussen school en opvang.
Wij hebben intensief contact met:
Katerstraat 37
4881AP Zundert
06 – 48 68 42 72
www.hettoverbloempje.nl

Meer info via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. of
kijk op www.kober.nl

Kinderdagverblijf Donkies
Stuivezandseweg 44
4882 NH Klein Zundert
Tel: 0638080641
mailadres: info@donkieszundert.nl
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Het schoolteam
Bezetting basisschool Zonnebloem 2021-2022:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Groep 1-2A Juf Fabiënne Juf Fabiënne
Juf Fabiënne
Groep 1-2B Juf Linda
Juf Linda
Juf Femke
Groep 1-2C Juf Carola
Juf Carola
Juf Carola
Groep 3A
Juf Ingrid
Juf Ingrid
Juf Ingrid
Groep 3B
Juf Ingvild
Juf Ingvild
Juf Ingvild

Donderdag
Juf Fabiënne
Juf Femke
Juf Carola
Juf Ingrid
Juf Susan

Vrijdag
Juf Fabiënne
Juf Femke

Groep 4A

Juf Lieke

Juf Lieke

Juf Lieke

Juf Lieke

Groep 4B
Groep 5
Groep 5-6
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Juf Maartje
Juf Eveline
Juf Anouk
Juf Laura
Men. Richard
Men. Erin

Juf Maartje
Juf Eveline
Juf Anouk
Juf Laura
Men. Richard
Men. Erin

Juf Annemiek
Juf Eveline
Juf Nancy
Juf Laura
Men. Richard
Men. Erin

Juf Annemiek
Juf Eveline
Juf Nancy
Juf Laura
Men. Richard
Men. Erin

Juf Lieke (vm)
Juf Femke (nm)
Juf Annemiek
Juf Eveline
Juf Nancy
Juf Laura
Men. Richard
Men. Erin
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Onze school kent:
Directeur (interim)
Onderbouw coördinator
Bovenbouw coördinator
Ib-er (Intern begeleider)
Rots en Water specialist
Gedragsspecialist
Hoogbegaafdheidscoördinator
Schoolspecialist hoogbegaafdheid
Leesspecialist
Prowise Interne Trainers (PIT-trainers)
Vakleerkracht muziek
Administratief medewerker
Onderwijsassistent
Conciërge
Werkdruk ondersteuner

Mevrouw Gerda van Son
Juf Linda van Dongen
Meneer Richard van Hoof
Juf Marijke Schrauwen
Juf Marijke Schrauwen
Juf Jolanda Merkies
Juf Susan Mandemakers
Juf Jolanda Merkies
Juf Annemiek Schrauwen
Juf Ingrid van der Heiden
Meneer Richard van Hoof
Juf Eveline Sand
Meneer Edwin Mannens
Juf Dirkje Remie
Meneer Marco Renne
Juf Dirkje Remie

IB (Ib-er)
Juf Marijke Schrauwen is de bevoegde Ib-er van de school. Zij coördineert alle zorg voor de
kinderen op onze school. De Ib-er is verantwoordelijk voor de aansturing van alle (speciale)
zorg. Zij en andere specialisten van onze school onderhouden de benodigde contacten met
de ouders van kinderen, leerkrachten en hulpverleners van binnen en buiten de school.
Verder begeleidt zij de leerkrachten in het organiseren van extra zorg voor kinderen binnen
het onderwijs. Juf Marijke is tevens Rots en water specialist. Dit houdt in dat ze
gespecialiseerd is in het geven van training aan kinderen welke zich richt op de ontwikkeling
van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en het vergoten van de
weerbaarheid van kinderen.
Scholing van het team:
Net als kinderen zijn leerkrachten nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat zij de
ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds werken aan het vergroten van hun
deskundigheid. Daarom volgen de leerkrachten regelmatig bijscholingscursussen. Ook
organiseren we ieder jaar enkele studiedagen, waarop we met het hele team aan een
bepaald thema gaan werken. Dit jaar hebben we voor het gehele team ook studiedagen
gepland.
Stageplaatsen:
De opleidingsscholen voor onderwijsassistenten doen jaarlijks een beroep op onze school
om stagiaires een plaats te bieden, zodat zij het vak van onderwijsassistent ook in de
praktijk kunnen leren. De groepsleerkracht is eindverantwoordelijk voor de betreffende
groep en begeleidt de toegewezen stagiaires. De directeur is eindverantwoordelijk voor de
stages en het stagebeleid op de school. We werken samen met Kellebeek College en het
Vitalis College. Tevens komen er gedurende het schooljaar studenten die hun ‘snuffelstage’
van enkele dagen op onze school willen lopen.
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Vervanging:
Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte of een andere vorm van verlof,
zorgt de school voor vervanging. We streven ernaar het ongemak voor de kinderen zo klein
mogelijk te houden. Er is een protocol vervanging van leerkrachten voor alle scholen
binnen SPOZ. Bij afwezigheid van een leerkracht (ziekte, scholing e.d.) wordt gebruik
gemaakt van een invallerspool. We zijn aangesloten bij een regionale vervangerspool (tot
1-1-2022), mocht hieruit geen invaller geleverd kunnen worden, dan zetten wij ons
noodscenario in. Dit betekent dat kinderen op de eerste dag opgedeeld worden over
andere groepen en mogelijk vanaf dag 2 thuis moeten blijven. Indien het gebrek aan
vervanging langer duurt dan twee dagen, zal de daaropvolgende groep een dag thuis
moeten blijven. Deze leerkracht zal dan de groep van de zieke leerkracht bemannen.
Hierdoor wordt de voortgang van het onderwijsproces bewaakt. Het vervangingsprotocol/
noodscenario is op te vragen bij de directeur van de school.

Schoolkalender, schoolgids en schoolplan
Schoolkalender
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van onze kinderen een
digitale schoolkalender. De kalender bevat de planning van allerlei schoolactiviteiten,
festiviteiten en de schoolvakanties. Daarnaast wordt er jaarlijks een schoolgids gemaakt. De
schoolkalender en schoolgids worden ook gepubliceerd op onze website.
In deze schoolgids vindt u informatie over:
 Onze missie en visie
 De wijze waarop de zorg voor en de begeleiding van de kinderen worden
vormgegeven.
 Datgene, wat ouders en school van elkaar mogen verwachten.
 De opbrengsten van onze school en zijn onderwijs.
 Praktische zaken.
Deze schoolgids is samengesteld door het managementteam van onze school.
Schoolplan
In het schoolplan staan onze doelen voor de
komende jaren en hoe we die samen met het
team willen gaan realiseren. Elke school is
verplicht haar eigen kwaliteit regelmatig te
toetsen en éénmaal in de vier schooljaren wordt
de kwaliteit van elke school door de Inspectie
van het Basisonderwijs doorgelicht. De
informatie die dat inspectiebezoek oplevert,
vormt mede de basis voor het schoolplan.
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Ons concept:
Als basis voor ons onderwijsconcept zijn de volgende termen gebruikt: bloei, samen, wij,
wat o.a. resulteert in onze missie: samen komen wij tot bloei.
Basisschool Zonnebloem Zundert gaat uit van het klassikale systeem. In beginsel wordt er
klassikaal lesgegeven, de werkwijze van EDI is hier duidelijk in terug te zien. Binnen het
klassikale systeem wordt er veelvuldig gedifferentieerd door bij bepaalde vakgebieden
niveaugroepen te vormen;
Er is veel gelegenheid tot samenwerking en samenwerkend leren. Samenwerkend leren
zorgt ervoor dat ieder kind op zijn/haar niveau een volwaardige inbreng heeft. Deze
ervaring zal ertoe leiden dat er sprake is van intrinsieke motivatie. Dat zal weer tot gevolg
hebben dat de kinderen tot zo hoog mogelijke prestatie komen;
Samenwerken en samenwerkend leren eisen van kinderen een zekere mate van
zelfstandigheid. Tijdens samenwerkend leren wordt de
zelfstandigheid bevorderd door de volgende
componenten: leren luisteren, elkaar respecteren,
onderhandelen, uitleggen, probleem oplossen, zelf
keuzes kunnen maken en reflecteren;
Basisschool Zonnebloem Zundert werkt volgens het
model met interne differentiatie: onderwijs aangepast
aan de niveauverschillen binnen de groep.
Bestaansrecht:
Het overgrote deel van onze kinderen komt uit de directe omgeving van de school. Onze
school biedt voor hen een veilige omgeving met een sterk pedagogisch klimaat. Hiertoe
investeren wij in sociaal-emotionele vaardigheden en het creëren van een prettige sfeer.
Wij stellen hoge verwachtingen aan onze kinderen en om daaraan te kunnen voldoen
bieden wij hen de zorg die bij hen past, waarbij een bepaalde mate van samenwerking en
zelfstandigheid gestimuleerd wordt.
Onze missie en visie:
Onze slogan “Samen komen wij tot bloei” is in feite een samenvatting van aspecten die wij
als team Zonnebloem belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen.
Samen:
Op onze school kunnen wij het niet alleen. We werken samen om onze kinderen de zorg te
geven die bij hen past. We brengen de kinderen in contact met al het moois wat de
leefomgeving te bieden heeft: jong en oud, groot en klein, samen sterk!
Voorbeelden van samenwerken zijn bijv. de nauwe contacten en kennisuitwisseling met
andere SPOZ-scholen; voor de tussenschoolse opvang wordt samengewerkt met Kober; er is
extra begeleiding van kinderen door diverse instanties en er is nauwe samenwerking met
diverse lokale (sport-)verenigingen.
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Wij:
Op onze school staat dit woord voor: samenwerken van een gedreven team, ouders en
kinderen, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat zorgt voor een sterk pedagogisch
klimaat en optimale sfeer.
Voorbeelden van ‘wij’ zijn o.a. de diverse werkgroepen die bestaan uit ouders én
leerkrachten, activiteiten die door de Ouderraad georganiseerd worden, een kinderenraad
die inbreng mag hebben op bepaalde zaken, ouders die ondersteunen bij
klassenactiviteiten, verantwoordelijk zijn voor je eigen werk/materialen, grote mate van
collegialiteit.
Bloei:
Op onze school bieden wij een veilige en vertrouwde
basis waarin je de ruimte geboden wordt om jouw
specifieke talenten te ontwikkelen en te laten zien.
Vertrouwen in jezelf en respect voor anderen is ons
uitgangspunt.
Voorbeelden van ‘Bloei’ zijn bijv. gericht aanbod op
de individuele onderwijsbehoefte, aandacht voor
executieve
functies,
ontwikkeld
hoogbegaafdheidbeleid, hanteren van een pestprotocol, project Gouden Weken in alle
klassen, we vragen jaarlijks middels een enquête naar het welbevinden van de kinderen en
maken gebruik van een leerlingvolgsysteem voor het in kaart brengen van sociale
competenties van kinderen.

Praktische uitgangspunten:
Voor basisschool Zonnebloem staat kwaliteit van het onderwijs voorop, daarom werkt de
school handelings- en opbrengstgericht. Onze school maakt gebruik van een
leerlingvolgsysteem om de resultaten van onze kinderen in de gaten te houden. Tweemaal
per jaar worden methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Deze toetsen geven een
signaal af over het onderwijs in de groep. Het maakt het voor ons mogelijk om het niveau
van de totale groep te vergelijken met het Landelijk gemiddelde niveau. De uitslag geeft
echter ook een individuele score per leerling. Zo kunnen we vaststellen of een leerling extra
zorg nodig heeft of niet.
Werken met niveaus:
Op basisschool Zonnebloem wordt gewerkt met een leerstof-jaargroepensysteem,
gebonden aan leeftijdscategorieën. De leerkrachten werken in alle groepen met
verschillende (instructie)niveaus.
Ons aanbod voor de kinderen:
Wij focussen ons op de kern van de ontwikkeling van de kinderen, zodat al de menselijke
kwaliteiten aan bod komen. Wij zorgen voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8.
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Dit doen we door de cognitieve,
creatieve, sociale en persoonlijke
ontwikkeling te stimuleren. We
bieden
een
gebalanceerd
en
gevarieerd programma aan, waarbij
we zorgen voor de ontwikkeling van
de
executieve
functies
en
vaardigheden die nodig zijn om tot
optimaal leren te kunnen komen. Dit
begint al bij de warme overdracht met
de peuterschool en kinderopvang. Elk
schooljaar worden de kinderen die
instromen
op
basisschool
Zonnebloem, mits ouders hiervoor toestemming geven, warm overgedragen met de
voorschoolse opvang. Dit doen we om de doorgaande lijn van de ontwikkeling te
waarborgen.
Lezen:
Lezen is de basis voor het meeste leren. Daarom vinden wij het op basisschool Zonnebloem
belangrijk om hierin te investeren. Naast de dagelijkse leesles zijn we bezig met lezen
middels voorlezen, vrij lezen en woordjes lezen. We werken met het programma Bouw. Dit
is een interventieprogramma voor kinderen uit de lagere groepen. Ze ontvangen hierbij
assistentie van de bovenbouwkinderen. Deze fungeren als tutor.
De leesspecialist van onze school is juf Annemiek. Ze volgt nieuwe ontwikkelingen op
leesgebied op de voet en deelt dit met het team. Verder bewaakt ze de leerlijnen op
leesgebied.
Rekenen:
Voor rekenen maken wij gebruik van
dynamische groepsplannen. Voordat er met
een rekenblok wordt gestart, krijgen de
kinderen een schaduwtoets. Met behulp van
die schaduwtoets wordt de leerstof van dat
blok gepland. De kinderen die bepaalde
onderdelen al beheersen zullen minder
instructie krijgen dan de kinderen die nog
onderwijsbehoeften hebben op bepaalde
rekenkundige onderdelen.
Computers, tablets en Chromebooks:
Onze school beschikt over een computernetwerk. Iedere groep maakt hier op vaste tijden
gebruik van. Bovendien is er tijd ingeruimd voor kinderen die een individueel programma
volgen op de computer. Internetlessen worden altijd onder toezicht van de leerkracht
gemaakt.
De groepen 1-2 tot en met 4 beschikken per klas over een vijftal Chrome books in de klas.
In de groepen 1-2 zijn er ook tablets aanwezig. Middels apps oefenen de kinderen
voornamelijk taal en rekenen.
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De kinderen vanaf
groep 5 hebben een
eigen Chromebook.
Met dit device wordt
geoefend
op
de
software die hoort bij
de vakken rekenen,
taal, spelling en lezen.
Ook
maken
de
kinderen hierop hun
presentaties
en
werkstukken.
Zo
vergroten ze hun
digitale kennis. Daarnaast maken de kinderen bepaalde toetsen op hun Chromebook.
De leerkracht kan de leerling goed volgen via een dashboard (Momento). Dit is een
overzichtspagina op de leerkrachtcomputer. Op deze manier kunnen we kinderen nog
beter op hun eigen niveau helpen. We zien namelijk precies wat goed gaat en wat nog
moeilijk is.

EDI
De leerkrachten van Basisschool Zonnebloem gebruiken voor de instructie van de lesstof het
EDI model. Het Expliciet Directe Instructie model is een vorm van lesgeven waarbij in het
onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden doelgericht onderwezen worden.
De les wordt op deze manier effectiever, wat zorgt voor succeservaring, hogere
betrokkenheid en betere leerprestaties.
Het duidelijk zichtbaar lesdoel is tijdens de les van belang:
 Een lesdoel maakt een les doelgericht in plaats van activiteitengericht.
 Een lesdoel zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om succesvol mee te doen.
 Een lesdoel maakt het mogelijk om te controleren of alle kinderen bereikt hebben
wat je hun wilde leren.
 Een lesdoel geeft kinderen duidelijkheid.
 Goed geformuleerde lesdoelen brengen kinderen naar een haalbaar hoger niveau,
omdat deze doelen zich bevinden in de zone van naaste ontwikkeling.
Bij sommige kinderen heeft het
beheersen van het lesdoel wat meer tijd
nodig. Ze krijgen daarom verlengde
instructie aan de instructietafel. Deze
kinderen gaan echter niet langzamer
door de leerstof. Ze krijgen ook geen
eigen leerlijn met lagere doelen .
Basisschool Zonnebloem vindt het van
belang dat al hun leerkrachten de
vaardigheden beheersen om een EDI les
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te kunnen verzorgen. De leerkrachten worden hierin geschoold en volgen hiervoor
gedurende het schooljaar bijscholingen.
Hoogbegaafdheid
Op onze school hebben de schoolspecialist en de IB’er hiervoor nascholing genoten en is
een schoolbreed plan opgesteld om kinderen met meer/ hoogbegaafdheid te kunnen
begeleiden.
Daarin staat dat we streven naar een vroegtijdige signalering van meer/hoogbegaafdheid
om zo tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen . Om dit te
kunnen doen maken we gebruik van het signaleringsinstrument: “Knappe Kleuters”. De
signalering start bij de inschrijving van de leerling voor de groep 1/2 middels een vragenlijst
vroegtijdige signalering voorkomt onderpresteren bij
kinderen.
Naast deze signalering in de groep 1/2 volgt er in de
groepen 3 en 5 nogmaals een screening om meer/hoofbegaafde kinderen in beeld te krijgen.
Voor de begeleiding van deze kinderen gebruiken we
op Zonnebloem het interventiemodel: de drie V’s. Dat
bestaat uit drie interventies: versnellen, verrijken en
verbinden. We kiezen daarbij bewust voor begeleiding
in de klassen en maken daarbij gebruik van de methode
Levelwerk voor alle groepen. De schoolspecialist
ondersteunt daarbij de leerkracht en begeleidt de kinderen.

Executieve functies:
Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn
hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te
plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een
'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken.
Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag.
De executieve functies worden ook wel de uitvoerende
aandacht genoemd.
Grofweg kun je ze onderverdelen in vier soorten:





Impulsbeheersing.
Concentratie.
Flexibiliteit.
Prioriteiten stellen.
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Executieve functies maken het mogelijk om mentaal met ideeën te spelen; de tijd nemen
om na te denken alvorens te handelen; nieuwe, onverwachte uitdagingen aangaan;
weerstand bieden aan verleidingen en gefocust te blijven.
De invulling van executieve functies op onze school:
Afgelopen jaar zijn de groepen 1 t/m 6 begonnen met het werken aan het versterken van de
executieve functies. Komend schooljaar zullen de groepen 7 en 8 volgen. Dat betekent dus
dat de gehele school gericht gaat werken aan vaardigheden bij kinderen om het gedrag en
het leren te verbeteren. De kinderen leren in de groepen de verschillende krachten
(vaardigheden) die ze in kunnen zetten om een opdracht goed uit te voeren. De krachten
die worden aangeboden zijn: stopkracht, buigkracht, onthoud- en doekracht, plan en
regelkracht, tijdkracht, gevoelskracht, aandachtskracht, doorzetkracht, start-kracht,
spiegelkracht.
Om gericht bezig te zijn met de executieve functies, gebruiken we het programma
Breinhelden. Gedurende twintig weken worden er in de klassen gerichte activiteiten
gepland om de executieve functies te versterken. Het is belangrijk om te praten over
executieve functies met kinderen. Het is echter een heel abstracte term.
Daarom heten de executieve functies Breinkrachten in het programma. En elke Breinkracht
heeft zijn eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Zo wordt het voor
kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten. Effi en Furon komen van
de Breinheldenplaneet. Zij hebben speciale Breinkrachten. Met deze Breinkrachten helpen
ze de kinderen van iedere groep om hun eigen
Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een
Breinheld te worden. Effi en Furon groeien met de
kinderen mee! Dat betekent dat ze ieder jaar een
stukje ouder zijn. Op die manier sluiten de
illustraties aan bij de kinderen van iedere
leeftijdsgroep.

Anti-pesten
Basisschool Zonnebloem besteedt veel aandacht aan het gedrag binnen een structuur van
normen en waarden. Pesten heeft landelijke aandacht en ook op onze school wordt
gedurende het schooljaar aandacht geschonken aan de sociale veiligheid van alle kinderen
en leerkrachten. Hiervoor worden aan het begin van elke schooljaar de lessen van de
Gouden Weken ingezet. In november nemen we deel aan de week van het Pesten. Er is op
school een pestprotocol aanwezig.
Brabantsveiligheidslabel:
Onze school voldoet aan de eisen van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Onze school
beschikt over een ouderverkeerswerkgroep.
Het team vormt een professionele leergemeenschap:
Wij genieten en stralen omdat we van lesgegeven houden. Met onze passie en door onze
betrokkenheid inspireren we elkaar, jullie en jullie ouders. Wij zorgen ervoor dat we onze
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deskundigheid constant ontwikkelen en up-to-date blijven zodat wij als team en als individu
het beste van onszelf aan de kinderen kunnen geven.
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De organisatie van de school
Groepering:
Op onze school is het onderwijs in 2 bouwen georganiseerd. De groepen 1 t/m 3 vormen de
onderbouw, de groepen 4 t/m 8 vormen de bovenbouw. Beide bouwen hebben een
coördinator. Juf Linda coördineert de praktische zaken binnen de onderbouw en meneer
Richard doet dit voor de bovenbouw. Ze bewaken samen de onderwijsontwikkeling in de
school.
Het aantal groepen en de
samenstelling ervan wordt
jaarlijks met grote zorg
bepaald. Hierbij moeten we
rekening
houden
met
kinderenaantallen
en
groepsgrootte. Een aantal
groepen
heeft
twee
leerkrachten.
Om eventuele problemen bij
kinderen zo vroeg mogelijk te
signaleren en de kwaliteit van het
onderwijs in de groepen te
garanderen, proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden, waarbij 30 kinderen per
groep het gewenste maximum is. Overigens is niet alleen het aantal kinderen bepalend voor
de inschrijving van nieuwe kinderen. Ook de reeds aanwezige ‘zorg’ in een groep weegt mee.
Daarnaast proberen we zo mogelijk combinatiegroepen te voorkomen. Jaarlijks bekijken we
dan ook hoeveel nieuwe kinderen zijn aangemeld. Op basis van de kinderenaantallen op 1
oktober, wordt jaarlijks door de overheid de bekostiging voor het aantal leerkrachten voor
het daaropvolgende schooljaar bepaald.
Methoden:
Op onze school worden de volgende lesmethoden gebruikt:
Vakgebied
Methode
Beginnende geletterdheid en
Schatkist
gecijferdheid
Muziek
123-Zing
Aanvankelijk lezen
Veilig Leren Lezen
Schrijven
Pennenstreken
Taal
Taal Actief
Spelling
Taal Actief
Rekenen
Pluspunt 4
Technisch lezen
Flits
Engels
Hello World
Begrijpend lezen
Kidsweek
Studerend lezen
Blits
Geschiedenis
Tijdzaken
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Leerjaar
Groep 1/2
Groep 1 t/m 8
Groep 3
Groep 3 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 6 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8
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Natuur
Aardrijkskunde
Verkeer
Lichamelijke oefeningen
Techniek en wetenschap

Natuurzaken
Wereldzaken
Wijzer Verkeer
Bewegen in het Basisonderwijs
Techniektorens

Groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Bij de keuze van een methode wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om de lesstof
op diverse niveaus aan te bieden. Verder vinden wij dat een moderne lesmethode moet
worden ondersteund door multimediale toepassingen voor zowel de leerling als de
leerkracht.
Binnenkomst:
Vanaf 08.30 uur is de leerkracht in de klas aanwezig om de kinderen op te vangen op basis
van vrije inloop. De eerste zoemer gaat om 08.30 uur. Om 08.45 begint de school en alle
kinderen dienen dan binnen te zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig naar
binnen komen. We vragen aan de ouders om afscheid te nemen bij het hekje.
Schooltijd:
maandag
8:45u-12:00u

dinsdag
8:45u -12:00u

13:00u-15:15u

13:00u -15:15u

woensdag
8:45u-12:30u

donderdag
8:45u-12:00u
13:00u-15:15u

vrijdag
8:45u-12:00u
Groep 1 is vrij!
13:00u-15:15u
Alleen groep 4
t/m 8

Kleuters:
Een goede, degelijke basis is belangrijk om van daaruit verder
te bouwen. In de praktijk betekent dit dat schoolontwikkeling
begint bij de kleutergroepen. Van daaruit wordt er verder
ontwikkeld. Als een goede solide basis wordt neergezet, is de
kans groter dat er in de hogere groepen minder uitval
plaatsvindt.
In de kleutergroepen wordt op speelse wijze gewerkt en
geleerd. Dagelijks wordt de dag in de kring geopend met het
zingen van liedjes en het bespreken van de dagritme kaarten.
Na de ochtendkring volgt de speel-/werktijd. De leerkracht zorgt voor een stimulerende,
krachtige omgeving waarbij steeds een thema centraal staat. Elk thema duurt ongeveer 5
weken. De thema’s worden ontleend aan de methode ‘Schatkist’. De kinderen mogen op
het planbord een taak kiezen die aansluit bij hun ontwikkelingsbehoefte en ontwikkeling. De
groepen zijn verdeeld in kleurengroepjes. Iedere dag mag een ander kleurengroepje als
eerste beginnen met kiezen op het planbord. Er zijn verschillende vaste hoeken in de klas,
zoals de bouwhoek, de huishoek en de leeshoek. Er wordt vaak een hoek gemaakt die past
bij het thema in de klas, bijvoorbeeld een ziekenhuis, ijskraam, postkantoor, etc. In de
kasten in de klas staan de ontwikkelingsmaterialen. Ze zijn per kast gesorteerd op
ontwikkelingsgebied.
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In de hal zijn er vijf gezamenlijke hoeken met
groot bouw- en constructiemateriaal, een
winkel, een restaurant en een wisselende
hoek. De kinderen spelen zowel binnen als
buiten. Als het weer het enigszins toelaat
spelen ze buiten met het buitenmateriaal op
de speelplaats (karren, kruiwagens, kratten), in
de zandbak of in het ‘bos’. We stimuleren het
samenspelen en het rekening houden met
elkaar.
Om
ieder kind een aantal dagen per jaar ‘in het
zonnetje te zetten’ en daarbij hun zelfstandigheid te stimuleren werken we met ‘hulpjes’.
De hulpjes verrichten extra taken, helpen de juf, mogen als eerste kiezen op het planbord en
staan vooraan in de rij.
Aan het einde van groep 2 gaan de kleuters goed voorbereid naar groep 3. Op spelende
wijze hebben ze kennis gemaakt met cijfers, letters, woordjes klappen, tellen en
voorbereidende schrijfoefeningen. Op vrijdagochtend is er een speciale lesochtend van
groep 2. De kinderen uit groep 1 zijn dan vrij. De kinderen uit groep 2 zijn die ochtend
verdeeld over 2 groepen en krijgen dan lessen die ter voorbereiding zijn op groep 3.
Al vanaf de kleutergroepen wordt er dagelijks geobserveerd, gecontroleerd en geregistreerd
welke vorderingen de kinderen maken. In de kleutergroepen zijn er veel ontwikkelingsmaterialen gekoppeld aan de lesdoelen van de leerlijnen en ontwikkelingsgebieden.

Rood is knutselen;
Blauw is kleur en vorm en motoriek;
Groen is taal/lezen;
Geel is bouw en constructie;
Oranje is rekenen en gecijferdheid;
Er is gedifferentieerd aanbod mogelijk, waarbij kinderen een stapje moeilijkere of
makkelijkere lesstof aangeboden krijgen. De vorderingen worden getoetst en geregistreerd.
Onze school maakt gebruikt van het KIJK-observatie en registratiesysteem voor kleuters.
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Groep 3
In groep 3 heeft de taal-, leesontwikkeling van de kinderen de volle aandacht. De leerkracht
zorgt continu voor een stimulerende leeromgeving. De in groep 3 gebruikte lesmethode,
Veilig Leren Lezen van Zwijssen biedt hiervoor veel mogelijkheden.

Het taal/leesonderwijs wordt in groep 3 gevormd door de leerlijnen van aanvankelijke en
technisch lezen en spellen, woordenschat en begrijpen lezen. In het algemeen gesteld gaat
het daarbij om het lezen t/m AVI-niveau E3 en de eerste ontwikkeling van het leesbegrip.
Voor spelling leren we aan het eind van kern 11 het zuiver schrijven van mm(m)kmm(m)- en
m(m)kmm(m)-woorden (woorden met 1, 2 of 3 medeklinkers vooraan of achteraan, dan een
klinker en tot slot medeklinkers, bijvoorbeeld strik, markt of sterkst). Daarnaast zijn er nog
diverse taalonderdelen als lees-en luisterhouding, leespromotie, presenteren van teksten en
creatief en functioneel schrijven waaraan gewerkt wordt.
Er wordt overwegend klassikaal gewerkt op
het gebied van instructie en bespreking. De
verwerking van de leerstof is binnen de
methode gedifferentieerd. Dat wil zeggen dat
gekeken wordt wat een kind aankan. Soms is
het nodig om leerstof te herhalen en soms kan
een kind verdieping krijgen. Door een
veelvoud een materialen in de methode Veilig
Leren Lezen is er een prima variatie in
werkvormen mogelijk.
Meer informatie betreffende deze methode
vindt u op www.veiliglerenlezen.nl . Hier vindt
u ook allerlei activiteiten die u thuis met uw
kind kunt doen om het leesproces te
ondersteunen en te volgen.
Ook op rekengebied worden de kinderen door de leerkracht uitgedaagd om allerlei
rekenkundige problemen op te lossen. Het automatiseren van sommetjes staat centraal in
de groepen 3. Bij automatiseren oefent het kind om kennis en vaardigheden op te halen
zonder lang na te denken. Hiervoor wordt de methode Pluspunt gebruikt.
De kinderen leren zelfstandig en op verschillende niveaus te werken.
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Groep 4 t/m 8
In de hogere groepen ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van de bestaande
leermethoden. Natuurlijk verschillen de kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen.
Zowel de leerkrachten als de methoden die we gebruiken spelen in op die verschillen.
Taalonderwijs bestaat niet alleen uit dictees en grammatica maar we besteden ook
aandacht aan spreken, gespreksvormen, creatief schrijven en luisteren. Ons taalonderwijs is
interactief waarbij we letten op de woordenschatontwikkeling.
We gebruiken hiervoor de methode Taal Actief, versie 4. Er wordt door iedere groep met
de bijbehorende software gewerkt. Er is een aparte taal-, woordenschat- en spellingleerlijn.
Spelling:
Het uitgangspunt van de spellinglessen is het dynamisch groepsplan wat iedere leerkracht
voor de start van een nieuw thema maakt. Dit onderdeel van ons onderwijs wordt
verderop in deze schoolgids uitgelegd. (zie zorg voor kinderen)
Er worden spellingscategorieën aangeboden. Door middel van een dictee wordt getoetst of
de lesstof beheerst wordt.
Een kind dat moeite heeft met spellen kan diverse hulpmiddelen krijgen. Dit kunnen o.a.
woordkaarten zijn die in een map zitten maar ook visuele ondersteuning die op de tafel van
de leerling is geplakt.
In principe krijgen de kinderen tijd om de spellingscategorie gedurende de week op school
te oefenen. Het kan echter voorkomen dat het kind het spellingpakket mee naar huis krijgt
om te oefenen.
Daarnaast wordt intensief geoefend met computerprogramma’s op Chromebooks.
Woordenschat
De woorden sluiten aan bij het thema dat wordt aangeboden. De kinderen passen zo direct
de geleerde woorden toe in andere lessen van Taalactief, zoals taalbeschouwing en spelling
Lezen
Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode Flits. Het is een
vernieuwende methode voor voortgezet technisch lezen voor groep 4 t/m 8. Deze
methode sluit aan bij elke methode voor aanvankelijk lezen en garandeert een complete
leesleerlijn gebaseerd op de nieuwste AVI-leesniveaus. Van leesmoeilijkheid tot leesbegrip
en leesbeleving, en met heldere leerlijnen en lessen met een herkenbare structuur. En heel
belangrijk, bij Flits staat leesplezier voorop!
Aansluitend bij het leesniveau streven we ernaar dat alle kinderen aan het einde van het
leerjaar op het gewenste niveau zitten.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Bouw!, een uniek computergestuurd
interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicokinderen in groep 2 t/m 4 kunnen
worden voorkomen. Kinderen van groep 7 en 8 begeleiden deze kinderen door het
programma heen. Er wordt aan ouders gevraagd om ook thuis te oefenen met hun kind.
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Begrijpend lezen
In groep 4 wordt in de eerste helft van
het schooljaar gewerkt aan technisch
lezen en in de tweede helft van het
schooljaar is er daarnaast aandacht voor
begrijpend lezen door te werken met het
Citohulpboek voor groep 4.
De groepen 5 t/m 8 gebruiken de
methode Kidsweek. Deze methode
bestaat uit een wekelijkse krant en
daarbij behorende opdrachten. Om de
lessen van begrijpend lezen te
intensiveren gebruiken we het Citohulpboek.
Periodiek krijgen de kinderen een toets behorende bij de methode Kidsweek. Naast
begrijpend lezen schenken wij vanaf groep 5 ook aandacht aan studerend lezen. Wij
gebruiken hiervoor de methode Blits.
Rekenen
We gebruiken hiervoor de methode Pluspunt.
Het is een methode die overwegend realistisch is met veel raakvlakken met de
belevingswereld van kinderen, maar ook veel aandacht heeft voor het automatiseren van
bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
De kinderen leren vlot te rekenen (zonder rekenmachine; tenzij de methode anders
aangeeft) door veelvuldig te oefenen. De kinderen werken zelfstandig en oefenen met
doelen die ze de vorige les geleerd hebben.
Klassikaal wordt er interactief geleerd en individueel wordt er zelfstandig geleerd.
De rekenzwakke kinderen krijgen een eenduidige oplossingsstrategie aangeboden. Er
wordt vanaf groep 5 gedifferentieerd door op 3 niveaus te werken. Ons doel is zoveel
mogelijk kinderen bij de groep te houden en dezelfde instructie te geven.
Alle kinderen krijgen dezelfde instructie en krijgen daarna herhaling of verdieping. Vanaf
groep 6 wordt onderscheid gemaakt tussen het fundamenteel (minimum voor
rekenzwakke kinderen) en streef (basis voor de gemiddelde rekenaar) niveau. Rekensterke
kinderen kunnen werken met Pluspunters. Hierin staan uitdagende opdrachten die
verdieping en verrijking bevatten.
Naast de materialen van de methode, wordt in groep 6 t/m 8 ook gebruik gemaakt van
Chromebooks voor het oefenen van de leerstof.
Schrijven
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Pennenstreken.
In groep 3 wordt geschreven met potlood. Halverwege groep 4 krijgen de kinderen een
rollerpen. De pennen en vullingen worden in groep 4 door de school verstrekt. Vanaf groep
5 schrijven de kinderen hoofdzakelijk met een rollerpen. Het kan zijn dat kinderen met
ander materiaal mogen schrijven. Dit gaat altijd in overleg tussen leerkracht, ouders en
kind.
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Wereldoriëntatie
In groep 3 en 4 wordt gewerkt met de lessen van school tv-programma’s. De kinderen
maken kennis met de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en wetenschap en
techniek. Voor de kinderen in groep 3 is dit “Huisje, Boompje Beestje” en voor groep 4 is
dit “Studio Snugger”: dit zijn school tv-programma’s met thema’s die aansluiten bij de
leefwereld van de kinderen.
Er wordt in diverse groepen gekeken naar educatief beeldmateriaal wat past bij het
lesprogramma.
Bij wereldoriëntatie gebruiken we in de groepen 5 t/m 7 aparte, nieuw aangeschafte
methoden voor de verschillende vakken: aardrijkskunde, natuur en wetenschap en
geschiedenis. Onze methode voor geschiedenis heet Tijdzaken. Voor het vakgebied
aardrijkskunde maken we gebruik van de methode Wereldzaken en voor natuuronderwijs
gebruiken we de methode Natuurzaken.
Voor groep 8 is de methode voor geschiedenis Brandaan. Voor het vakgebied
aardrijkskunde maken we in groep 8 gebruik van de methode Meander en voor
natuuronderwijs gebruiken we in deze groep de methode Naut. Mede door het
geïntegreerde gebruik van het digitale schoolbord zijn de lessen van de wereld
oriënterende vakken eigentijds en uitdagend. Er wordt vanaf groep 5 tijd ingeruimd voor
het leren houden van spreekbeurten/ boekbesprekingen en het maken van werkstukken en
presentaties. De computer wordt ingezet voor alle vakgebieden.

Engels
In de groepen 6, 7 en 8 wordt de methode Hello World gebruikt. De
hoofddoelen van deze methode zijn: kinderen een positieve houding
t.a.v. het leren van Engels bijbrengen en ze een zekere
communicatievaardigheid in het Engels geven, met name op het gebied
van de luister- en spreekvaardigheid.
Verkeer
Voor verkeer gebruiken we de methode Wijzer! Verkeer.
Deze methode biedt naast de theoretische verkeerslessen ook veel aandacht aan de
praktijk.
In groep 7 leggen de kinderen het schriftelijke en praktische verkeersexamen af en wordt er
in groep 8-jaarlijks een gastles over de zgn. “dode hoek” gegeven, waarbij de gastdocenten
daadwerkelijk met een vrachtwagen naar school komen zodat de kinderen zelf kunnen
ervaren vanuit de chauffeursstoel wat de dode hoek inhoudt.
Daarnaast werken we volgens het BVL activiteitenplan en is er een structurele
samenwerking met gemeente en andere scholen binnen onze gemeente.
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Expressie
Hieronder vallen de vakken handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. Voor muziek
hebben we de methode 123 Zing. Tevens hebben we een aantal keer per jaar een les van
een vakdocent muziek. Juf Eveline komt dan in elke klas een muziekles geven. Vanuit het
cultuurprogramma wordt drama en dans aangeboden. De vakken handvaardigheid en
tekenen worden door de groepsleerkracht aangeboden passend bij de belevingswereld van
de kinderen.
Bewegingsonderwijs
De groepen 1-2 gymmen…
De groepen 3 en 4 gymmen één keer per week en groep 5 t/m 8 gymmen twee keer per
week in de sporthal Onder de Mast. Deze lessen vinden plaats op maandagmiddag en
vrijdagochtend.
We werken met de methode Bewegen in het Basisonderwijs. Verwacht wordt dat de
kinderen sportkleding en sportschoenen dragen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op basisschool Zonnebloem is het ons doel ervoor te zorgen,
dat de kinderen op een prettige en leerzame manier hun
basisschoolperiode doorbrengen. Kinderen ontwikkelen zich
optimaal wanneer zij zich prettig en veilig voelen waarvoor een
goed pedagogisch klimaat noodzakelijk is. Om te zorgen voor
een goed pedagogisch klimaat hanteren we drie pijlers:
- Iedereen verdient respect
- Iedereen is verantwoordelijk
- Iedereen houdt zich aan de regels en afspraken
De eerste weken van het schooljaar wordt intensief gewerkt aan de groepsvorming binnen
de groepen door deel te nemen aan de Gouden Weken. Daarnaast nemen we deel aan de
week tegen pesten.
We gebruiken de methode Kinderen en hun sociale talenten. Tweemaal per jaar vullen
leerkrachten voor alle kinderen vanaf groep 3 een vragenlijst in over de ontwikkeling op
sociaal/emotioneel gebied. Vanaf groep 6 vullen de kinderen een keer per jaar een
vragenlijst in over hun eigen ontwikkeling op sociaal/emotioneel gebied.
Wetenschap en techniek
Op school wordt gewerkt met de methode Natuurzaken. Deze methode omvat de vakken
biologie, natuur en techniek/wetenschappen.
Wetenschap en Techniek is ook verweven in andere vakken, zoals
in taal, rekenen, expressie en cultuureducatie. Daarnaast werken
alle groepen met de zgn. Techniektorens. Dit is een aanvullend
lesconcept voor techniek in alle lagen van het basisonderwijs.
Een aantal keer per jaar is er een techniek uur. De kinderen gaan
dan in kleine groepjes, onder begeleiding van een ouder of
leerkracht een technisch aspect onderzoeken met behulp van een
opdracht.
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De computer op onze school
Onze kinderen wordt door middel van de computer een leeromgeving aangereikt, waarin
zelfstandig kan worden gewerkt (binnen zekere grenzen) en tegelijkertijd positief wordt
gestimuleerd tot sneller en beter werken.
We bereiden onze kinderen voor op de informatiemaatschappij waarin zij opgroeien. Een
maatschappij waarbij processen bestuurd en gestuurd worden met behulp van moderne
multimediale informatie technologie.
We stellen ons verschillende doelen bij het gebruik van de computer in de groep:
 Kennismaken met moderne communicatiemiddelen;
 Leren dat een computer een middel is om informatie te verkrijgen en kritisch te
verwerken;
 Een middel tot bevordering van de zelfstandigheid van de kinderen;
 Een hulpmiddel op weg naar adaptief gericht onderwijs;
 Een middel om het onderwijsrendement te verhogen;
 Een instrument voor remediërend gebruik en een bijdrage aan de zorgverbreding;
Voor de groepen 5 tot en met 8 is er voor elke kind
een Chromebook ter beschikking. Hierop kunnen
kinderen individuele leer-en (extra) oefenstof
verwerken. Tevens maken ze hierop presentaties.
Steeds meer worden lessen verrijkt met webbased
materialen, zoals filmpjes, animaties en bordboeken.
De software die de kinderen gebruiken op de kindpc’s/Chromebooks is veelal ook software die een
uitbreiding, verdieping, extra oefening of remediëring is
bij een lesmethode. Daarnaast wordt gewerkt aan
opdrachten zoals: informatie opzoeken, een werkstuk maken en wordt leerstof geoefend
met software die in algemene zin ruim op het internet wordt aangeboden.
Wij doen ons uiterste best het internetgebruik door de kinderen zo veilig mogelijk te laten
verlopen.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe (Europese) wet in werking getreden, nl. de
Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Deze wet moet er op toezien dat er
op een juiste manier met de privacygegevens wordt omgegaan, zowel digitaal als ‘op
papier’. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de wet. Uiteraard
voldoet ook onze school aan deze wet. Dit doen wij o.a. door bij aanvang van het
schooljaar u middels een formulier in de gelegenheid te stellen wel/geen goedkeuring te
verlenen aan bepaalde zaken, zoals het plaatsen van foto’s op de website, e.d.
Zelfstandig werken
Op onze school is er een doorgaande lijn wat betreft zelfstandig werk. Kinderen leren om
gedurende een bepaalde periode hun werk uit te voeren. Ze nemen hierin zelf initiatief en
verantwoordelijkheid. Er is aandacht voor tempo, niveauverschillen, zelfcorrectie en
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zelfevaluatie. Tijdens het zelfstandig werk is er voor de leerkracht gelegenheid tot extra
instructie of individuele hulp. Met behulp van een speciale klassikale klok (Time Timer)
hebben de kinderen zicht op de tijd die aan het werk besteed kan worden. Dit stimuleert
het taakgericht werken.
De kinderen worden in groep 7 en 8 zo goed mogelijk voorbereid op het voortgezet
onderwijs en daarom is er extra veel aandacht voor zelfstandig werk. De kinderen krijgen
dan verschillende opdrachten die ze in een bepaalde tijd af moeten hebben. De ene keer is
dat dezelfde dag maar het kan ook zijn dat dit dagen of zelfs weken later is. Hierdoor leren
de kinderen hun eigen tijd in te delen en zelf de
verantwoordelijkheid te nemen voor het gemaakte werk en
de manier waarop ze eventuele problemen oplossen. Door
het nabespreken van het zelfstandig werken kunnen
kinderen problemen waar ze tegenaan lopen met elkaar
bespreken en samen naar passende oplossingen zoeken. Dit
bevordert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de
kinderen. Uitleg betreffende het schooladvies voor het
voortgezet onderwijs staat verderop in deze schoolgids
toegelicht.
Agenda
Alle kinderen in de groepen 6, 7 en 8 werken in een agenda,
deze krijgen ze van school of nemen ze van thuis mee. Zij noteren hierin het huiswerk,
toetsen en afspraken. Het is de bedoeling dat zij de agenda dagelijks mee naar huis nemen,
zodat de ouders kunnen zien wat er wordt gepland. Ook kunnen ouders korte vragen en/of
mededelingen in de agenda van hun kind schrijven. De kinderen zijn verantwoordelijk voor
het goed noteren en meenemen van hun agenda.
Huiswerk
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee. Zij moeten dit zelf
controleren en noteren. Dit is ter bevordering van het leren plannen en huiswerk maken
met het oog op het middelbaar onderwijs.
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Praktische zaken
Vakanties en vrije dagen 2021-2022
Corsomaandag
: 6 september
Eerste schooldag
: 7 september
Studiedag
: 20 september (Kindercorsomaandag)
Herfstvakantie
: 25 t/m 29 oktober
Kerstvakantie
: 27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
: 28 februari t/m 4 maart (Carnaval)
Studiedag
: 15 maart
Studiedag
: 15 april (Goede Vrijdag)
2de Paasdag
: 18 april
Meivakantie
: 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart
: 26 en 27 mei
2de Pinksterdag
: 6 juni
Laatste vrijdagmiddag
: 22 juli ’s middags vrij
Mogelijk komen er nog andere vrije dagen in de loop van het schooljaar bij. Raadpleeg
daarom altijd de nieuwsbrief van de betreffende maand. Daarin staan de meest recente vrije
dagen in opgenomen.
Ziekte en afwezigheid
Voor onze school volgen we de Nederlandse Leerplichtwet. In geval van ziekte van uw kind
dient u voor 8:45 uur telefonisch contact op te nemen met de school. Wanneer uw kind ziek
wordt op school proberen we zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Het is daarom
belangrijk dat we beschikken over de up-to-date telefoonnummers en dat u bereikbaar
bent.
Gym
Vanaf de kleutergroepen hebben de kinderen gymschoenen nodig. Kleutergymschoenen bij
voorkeur voorzien van klittenband. De kleuters gymmen in de speelzaal in de school, in hun
ondergoed.
Vanaf groep 3 worden de gymlessen in de sporthal ‘onder de Mast’ gegeven. De kinderen
hebben hiervoor gymschoenen en gymkleding nodig. Lang haar moet in een staart gedragen
worden.
SchoolbenodigdhedenDe kinderen krijgen van de school een groot
deel van de benodigde materialen. Echter moeten er vanaf groep 3
nog een aantal dingen van huis meegenomen worden. Dit lijstje wordt
jaarlijks via de mail naar de ouders verstuurd.
Luizenzak
Alle kinderen gebruiken verplicht een luizenzak. Deze kunt u zelf
aanschaffen maar ze zijn ook op school verkrijgbaar. Deze zijn bij de
directeur te koop voor 2,50 euro.
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Pauze
Kinderen mogen ’s morgens een stuk fruit en drinkbeker meebrengen. Voor de jonge
kinderen graag het fruit schoongemaakt meegeven. We willen liever geen pakjes en blikjes
drinken op school, dit in verband met het afval. Wij verwachten van alle kinderen een
gezonde pauzehap.
Allergie
Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een lijst waarop zij aan kunnen geven of
er bij het kind sprake is van een allergie.
Verjaardagen
Jarig zijn is voor kinderen een groot feest. Op school trakteren maakt daar deel van uit. De
keuze van de traktatie is vrij. Bij de kleutergroepen worden er tijdens het verjaardagsfeest
foto’s gemaakt welke in de Zonnebloemapp geplaatst zullen worden.
Mobiele telefoons
Indien ouders het van belang vinden om hun kind een mobiele telefoon mee te geven, dan
willen wij u er wel op wijzen dat deze in de school/klas uit moet staan en wij niet verantwoordelijk zijn voor schade of vermissing van de telefoon.
Lopen, fietsend of met de auto
Kinderen komen bij voorkeur lopend of met de fiets naar school. Voor de veiligheid van alle
kinderen, verzoeken wij u het halen en brengen met de auto tot het minimum te beperken.
Indien u uw kind toch met de auto naar school brengt of ophaalt, houdt dan rekening met
de veiligheid van volwassenen en kinderen. U wordt dringend verzocht u aan de geldende
verkeersregels te houden. U kunt gebruik maken van de parkeerplaatsen bij de Willaert en
het Annahof. In de Manderslaan, tegenover de school, geldt een parkeerverbod.
Kinderen van groep 1-2 en 3 stallen hun fiets in de fietsenrekken op het onderbouwplein.
Naast het lokaal van groep 1-2A en groep 1-2B.
Kinderen van groep 4 tot en met 8 stallen hun fietsen in de vakken op het bovenbouwplein.
Schoolbieb
Lezen vinden wij erg belangrijk, lezen is
immers de voorwaarde om te kunnen
leren.
We hebben op onze school een
schoolbibliotheek waarin we volop aan
het vernieuwen zijn. Schooljaar 20202021 gaan we werken met het systeem
VSm@rt
in
samenwerking
met
DeBibliotheekOpSchool
(DBoS).
We
proberen onze collectie zo aantrekkelijk
en up-to-date mogelijk te houden en
nemen hiervoor vragenlijsten bij de kinderen en teamleden af. Daar hoort ook het
inroosteren van vrije leestijd en leespromotie bij. In de klassen staat dit dan ook met
regelmaat op het lesprogramma. We vinden het belangrijk dat onze schoolbieb een plek is
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waar ieder kind een fijn boek kan kiezen en vervolgens kan verdwalen in de vele mooie
verhalen en boekgenres die er zijn.

Schoolapp
Basisschool Zonnebloem gebruikt de Basisschoolapp. Via deze app blijft u op de hoogte van
het schoolnieuws en wat er in de groep van uw kind gebeurt. Ouders kunnen deze app
downloaden en activeren zodra uw kind op school is gestart. Tijdens de intake ontvangt u
informatie over deze app. Mocht u problemen hebben met het installeren of activeren van
de app, neem dan contact op met school.

Zorg aan de kinderen
Kwaliteitszorg
Onze school is structureel bezig met de verbetering van haar onderwijskwaliteit. De
kern van kwaliteitszorg vinden we samengevat in de 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 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 toezicht kader dat de
Inspectie van het Onderwijs hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De
twee
instrumenten
bevatten
kwaliteitsaspecten
zoals:
leerstofaanbod,
onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en opbrengsten.
In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan de orde.
Jaarlijks worden de kinderen 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 het Bestuur. Samenvattingen van rapportages WMK worden
aan ouders, kinderen en externe partijen verstrekt via onze website.
Inleiding
Ook in het onderwijs wordt steeds meer zorg besteed aan kwaliteitsverbeteringen, zowel
op onderwijsinhoudelijk-, huisvestings-, organisatorisch- als personeelsgebied. We zien de
laatste jaren verbeteringen: methoden hoeven geen 15 jaar meer mee te gaan, er wordt
meer geld besteed aan deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, aan kwaliteit van
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de schoolgebouwen etc. Het bestuur en management werken samen aan een
kwaliteitsplan dat verbeteringen voorstaat op al deze terreinen.
Deze zijn en worden uitgewerkt in langere termijnplannen die samen met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad structureel besproken worden. Concreet en
het meest zichtbaar voor onze school vormen nascholing en studiedagen, een van de
belangrijkste onderdelen van verbetering van het kwaliteitsbeleid op schoolniveau. Het is
de basis om een school op kwalitatief goed niveau te kunnen laten functioneren.
Er wordt met het gehele team gewerkt aan schoolverbeteringstrajecten. Maatstaven en
richtlijnen van het ministerie, bezoeken van de inspectie aan de school en vernieuwing van
methoden zorgen voor verbetering van het onderwijs. Het onderwijs moet gegevens
opleveren op grond waarvan de inspectie de ouders kan informeren over ontwikkelingen in
het onderwijs, met name over de kwaliteit ervan. De beoordeling en de bevordering van de
kwaliteit van het onderwijs behoren officieel tot de taak van de inspectie.
De gegevens over deze onderzoeken worden steeds kenbaar gemaakt op het internet.
Meer informatie over het toezichtkader en de schoolrapporten kunt u vinden op de
website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Het spreekt voor zich dat
wij u, wanneer de inspectiedienst ons dit jaar zal bezoeken, via de nieuwsbrief en via de
medezeggenschapsraad op de hoogte houden.
Scholing van leerkrachten
Leerkrachten worden in de gelegenheid
gesteld om scholing te volgen. Deze scholing
kan bestaan uit teamscholing, maar ook uit
individuele scholing. De individuele scholing
kan
voortkomen
vanuit
de
eigen
klassenpraktijk, vanuit een POP (Persoonlijk
Ontwikkeling Plan), vanuit een taak (bijv. IB,
contactpersoon, e.d.) of op verzoek van de
directie.
De kwaliteit van zorg
De school volgt de resultaten van de kinderen op de volgende manieren:
 via KIJK: een rapport middels observatie en registratie voor de groepen 1 en 2;
 via methode gebonden toetsen;
 via niet-methoden gebonden toetsen zoals de toetsen van het CITO;
 via observatie-instrumenten, zoals observatielijsten en structurele gesprekken tussen
de Ib-er en de leerkracht;
Iedere leerkracht levert de nodige inspanningen om elke kind (in diverse opzichten) zo ver
mogelijk te begeleiden. Dat dit niet altijd vanzelf verloopt mag duidelijk zijn. In eerste
instantie wordt er door de groepsleerkracht al het nodige (en mogelijke) aan gedaan om de
kind tijdens de schooltijden zo adequaat mogelijk te helpen. Deze hulp kan kort dan wel
langdurig van aard zijn. Zolang er sprake is van wat extra aandacht en/of begeleiding
probeert iedere groepsleerkracht dit in de normale schooltijd te doen. Dat dit soms
beperkt kan worden door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld veel zorgkinderen in
een groep of een grote klas, is duidelijk. Vergt de hulp meer tijd, dan stelt de leerkracht de
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ouders/verzorgers hiervan op de hoogte en blijft ze informeren over de vervolgstappen en
resultaten.
Dynamische groepsplannen
Om de begeleiding van de groep goed in beeld te brengen werken wij met groepsplannen.
Individuele handelingsplannen worden zoveel mogelijk vervangen door groepsplannen en
soms wordt er een groeidocument aangemaakt. In het groepsplan wordt de hele groep
kinderen onderverdeeld in subgroepen. Het plan beschrijft de doelen en manier van
werken van de verschillende groepjes. In het algemeen worden de kinderen ingedeeld in
drie groepen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen instructieonafhankelijke kinderen (I en
II scores), instructiegevoelige kinderen (III scores) en instructie afhankelijke kinderen (IV en
V scores). De groepsplannen zullen dit schooljaar gemaakt worden voor technisch lezen,
spelling en rekenen.
Zorg voor het jonge kind
Vanzelfsprekend is het in het belang van ieder kind, dat alle benodigde informatie zo snel
mogelijk voorhanden is op het moment dat een kind instroomt in groep 1. Wanneer
kinderen worden ingeschreven op onze school plannen de leerkrachten van groep 1-2
derhalve een ‘warme-overdracht’ met de voorschoolse opvang en de peuterspeelzalen.
Alle peuterspeelzalen en voorschoolse kinderdagverblijven in de gemeente Zundert werken
in samenwerking met leerkrachten van de kleutergroepen met een observatie –en
registratie-instrument om kinderen die naar de basisschool gaan een of andere vorm van
overgangsrapportage mee te geven. In deze rapportage wordt dan vermeld welke
vaardigheden(wat) het kind (allemaal) al (kan)beheerst. De ouders kunnen dit dan laten
inzien op de basisschool, waar het desbetreffende kind naar toe gaat. De doorgaande lijn
kan op deze manier worden voortgezet op de basisschool.
De Intern Begeleider (IB-er)
We leggen de toetsgegevens van de
Cito-toetsen vast in het digitale
kindvolgsysteem. Daardoor kunnen we
in één oogopslag zien hoe uw kind er op
een bepaald moment voor staat en hoe
het verloop van het leerproces is
geweest. Wij streven ernaar om ieder
kind die zorg te bieden die het nodig
heeft op onze school. De CITO - toetsen
hebben een normering van I tot en met
V, waarbij I het hoogste niveau
aanduidt.
Alle gegevens van de kinderen worden in een zorgmap vastgelegd en in een
kinderendossier geborgd. De gegevens zijn opgeborgen in een afsluitbare archiefkast.
Ouders kunnen het dossier van hun kind ter inzage krijgen na afspraak met de directeur.
Wij hopen u op een zo zorgvuldig mogelijke manier op de hoogte te stellen van de
vorderingen van uw kind. Niets gebeurt zonder uw medeweten of toestemming.
De leerkracht heeft een belangrijke rol in het kader van de bewaking en kwaliteit van de
zorg. Een Ib-er (IB-er) is een leerkracht die:
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de coördinatie van het zorgbeleid op school heeft;
de kinderendossiers onderhoudt;
de toetsingskalender opstelt;
groepsplannen bewaakt;
groeidocumenten bewaakt voor kinderen met zorg;
de begeleiding op zich neemt van de leerkrachten van kinderen die speciale zorg nodig
hebben;
De contacten tussen ouders, school, Edux (schoolbegeleidingsdienst) en vele andere
instellingen die zorg voor een kind begeleiden, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin,
coördineert;
deelneemt aan cursussen en overlegt met de IB’ers van andere Zundertse scholen en
scholen uit de nieuwe te ontwikkelen werkeenheden;
in het kader van zorg klassenbezoeken aflegt;
structureel overleg met de directeur voert over de bewaking en kwaliteit van de
zorgstructuur op school en over de nieuwe ontwikkelingen die op landelijk niveau
worden aangestuurd;

Er is drie à vier keer per jaar overleg met de leerkracht waarbij de handelings- en
groepsplannen en toets resultaten van de kinderen worden besproken. Gesprekken over
kinderen afzonderlijk worden schriftelijk vastgelegd.
De IB’er voor onze school is Marijke Schrauwen.
Zorgbijeenkomsten
Als het nodig is, wordt een zorgkind
besproken met de onderwijsadviseur
van de onderwijs-begeleidingsdienst
Edux. Er zijn per jaar vier of vijf
zorgbijeenkomsten.
De
onderwijsadviseur en de leerkracht
spreken over de kind. Het kan
voorkomen dat ook ouders hiervoor
uitgenodigd worden. Er wordt
gewerkt volgens het format van het
Handelings Gericht Werken (HGPD).
Daarnaast zijn er ook structureel 4
zorgbijeenkomsten met CJG en GGD.
Zo worden alle zorgkinderen op meerdere fronten goed gevold. Voor zorgkinderen wordt
een groeidocument samen met de ouders ingevuld. Er kan ook een consultatie bij SBO het
Kompas aangevraagd worden. Evenals een consultatie vanuit het Samenwerkingsverband.
Onderzoek
Het kan gewenst zijn op cognitief gebied het kind te laten onderzoeken door Edux. Soms is
het echter ook beter om door te verwijzen naar een hulpverlenende instantie. Gezien het
beperkte budget moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden in het aantal
aanvragen. Wanneer u een onderzoek aanvraagt bij een extern bureau, wordt dit helaas
niet vergoed door de school. Ouders kunnen hiervoor terecht bij het CJG waar zij samen
met de persoon die aan onze school verbonden is een gezinsplan kunnen maken waaruit
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de hulpvraag voortkomt. Met dit gezinsplan wordt onderzoek door de gemeente vergoed
en ook de mogelijke externe begeleidingskosten die hier eventueel uit voortvloeien.
Wanneer ouders zelf onderzoek aanvragen zijn alle kosten van het onderzoek en mogelijke
begeleidingskosten voor rekening van de ouders zelf.
Toetsen
Naast de methode-gebonden toetsen (toetsen die horen
bij de op school gebruikte methoden) gebruiken wij ook
het CITO-kindvolgsysteem. Hiermee volgen we de
ontwikkeling van uw kind ten opzichte van zijn/haar
leeftijdgenoten in Nederland. Daarnaast zijn we met dit
volgsysteem in staat de ontwikkeling op groeps- en
schoolniveau te volgen.
We maken gebruik van de volgende toetsen:
Toets Begrijpend Lezen vanaf groep 3 t/m 8.
Deze toets bevraagt het antwoord geven op vragen
over een tekst; aanvullen van gedachten en de
belangrijkste punten uit een tekst halen.
DMT Drie Minuten Toets vanaf groep 3 t/m 8.
Deze toets beschrijft hoeveel woorden in één minuut worden gelezen. Wij hebben drie
leeskaarten met verschillende niveaus. Kaart 1 zijn woorden als: as, fee, oom
Kaart 2 zijn woorden als: kring, smid, tand
Kaart 3 zijn woorden als: banden, geluid, tante
Op deze manier weten wij in welke mate en snelheid het lezen van woorden gaat.
AVI Leestoets: vanaf groep 3 t/m 8
Deze toets kijkt hoe snel en met hoeveel fouten een stuk tekst wordt voorgelezen.
Woordenschattoets: vanaf groep 3 t/m 8
Deze toets kijkt hoeveel woorden kinderen kennen en of zij er de juiste betekenis aan
kunnen geven.
Rekenen & Wiskunde vanaf groep 3 t/m 8
Deze toets meet op welke manier er opgaven uit het dagelijks leven worden opgelost en op
welke manier er geredeneerd wordt om tot een correct antwoord te komen.
Spellingstoets vanaf groep 3 t/m 8
Deze toets kijkt naar het correct schrijven van woorden.
Taalverzorging vanaf groep 6 t/m 8
De toets meet de spelling van de werkwoorden, de interpunctie en woordbenoeming
(grammatica).
Scol vanaf groep 3 t/m 8
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Sociale Competenties Observatie-Lijst is een observatie-instrument voor gedrag en
werkhouding. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 vullen hierbij ook zelf 2x per jaar een
deel in.

CITO niveau
De normscore wordt in één van de vijf niveaus van Cito geplaatst en vergeleken met het
Landelijk gemiddelde:
I score is een kind die ver boven het gemiddelde scoort.
II score is een kind die boven het gemiddelde scoort.
III score is een kind die als een gemiddelde kind scoort.
IV score is een kind die onder het gemiddelde scoort.
V score is een kind die ver onder het gemiddelde scoort.

Bij een I, II of III score weet de leerkracht dat de kind de
aangeboden leerstof van dat schooljaar voldoende tot goed
beheerst en heeft begrepen.
Bij een IV en V score gaat de leerkracht kijken welke hulp de kind
nodig heeft om de leerstof te begrijpen.
Eindtoets
Elke school is verplicht om in groep 8 een zgn. Eindtoets af te nemen, welke mede bedoeld
is om de uitstroom naar het voortgezet Onderwijs te bepalen. Wij maken hiervoor gebruik
van Route 8. Dit is een adaptieve toets, d.w.z. dat na elk gegeven antwoord het niveau van
de volgende vraag bepaald wordt.
Rapportage
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende contactmomenten. Wanneer u als
ouder tussentijds zelf behoefte heeft aan een gesprek, bent u van harte welkom. U kunt
dan een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd. Het kan ook voorkomen dat de
groepsleerkracht of de IB ‘er met u een afspraak wil maken. Van deze gesprekken wordt
altijd een kort verslag gemaakt.

De gesprekken worden na schooltijd en avond gepland.

Maand

Soort gesprek

Augustus /
september

Kijkmoment

Voor wie:
Doel:

Lengte
gesprek

Voor:
Groep 1-8: Alle ouders en de kinderen
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Doel:
De ouders maken kennis met de leerkracht. Daarnaast vertellen de
kinderen specifieke onderdelen van de klas aan hun ouders.





September

Startgesprek

Voor:
Groep 3-8: Alle ouders
Doel: kennismaken met elkaar.
Ouders hebben inbreng in het kennismakingsproces tussen leerkracht en
hun kind. Ouders kunnen vertellen over hoe hun kind is, hoe het nu gaat
en wat voor hen belangrijk is. De inhoud van dit gesprek zal met name
gericht zijn op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van
uw kind.

10 min.

Groep 8: Behalve het bovenstaande, bespreken we uw verwachtingen
t.a.v. de door u verwachte uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs.

Voor:
Groep 1: Alle ouders
November

November

Kijk-gesprek

Voorlopig
schooladviesgesprek

10 min.

Doel:
Aan de hand van ons registratie- en observatie-instrument bespreken wij
de ontwikkeling van de kinderen van groep 1

Voor:
Groep 8: Alle ouders en de kinderen
10 min.
Doel:
Het voorlopig schooladvies wordt besproken.

Voor:
Groep 3-7: Alle ouders en de kinderen

November /
december

Voortgangsgesprek
Oudergesprek
zonder rapport

Doel:
Leerkracht informeert ouders over hoe het gaat in de groep.



10 min.
Resultaten op de gebieden taal, rekenen, lezen en spelling komen
hierbij aan de orde.
Het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden in
dit gesprek ook meegenomen.

Voor:
Groep 7: Alle ouders en de kinderen
November /
december

Februari

Pre-adviesgesprek
groep 7


Adviesgesprek

(definitief)


Doel:
De leerkracht informeert u tijdens dit gesprek over het mogelijke niveau
waar uw kind op uitstroomt.
Dit gesprek is gekoppeld aan het voortgangsgesprek.

10 min.

Voor:
Groep 8: Alle ouders en de kinderen
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Februari /
maart





Kijk-gesprek




Doel:
De formulieren om uw kind in te schrijven worden meegegeven zodat u uw
kind op de middelbare school kunt gaan aanmelden.

Voor:
Groep 2: Alle ouders
10 min.

Doel:
Aan de hand van ons registratie- en observatie-instrument bespreken wij
de ontwikkeling van de kinderen van groep 2

Voor:
Groep 3-7: Alle ouders

Februari /
maart

Rapport en
oudergesprek

Doel:
Leerkracht informeert ouders over hoe het gaat in de groep.




10 min.
Citoscores
Toelichting op het rapport, zoals de ouders dit hebben kunnen
lezen.
Wat kunnen ouders betekenen?

Voor:
Groep 1: Alle ouders
mei

Kijk-gesprek

10 min.

Doel:
Aan de hand van ons registratie- en observatie-instrument bespreken wij
de ontwikkeling van de kinderen van groep 1

Voor:
Groep 2: Alle ouders
juni

Kijk-gesprek

10 min.

Doel:
Aan de hand van ons registratie- en observatie-instrument bespreken wij
de ontwikkeling van de kinderen van groep 2

Voor:
Groep 3-8: Alle ouders
Eind
schooljaar

Rapport en
oudergesprek

Hele jaar

Tussentijdse
oudergesprekken

Hele jaar

10 min.

Doel:
De leerkracht informeert de ouders over de laatste vorderingen.

Op aanvraag, zowel vanuit de ouders als vanuit school.
Bij nieuwe kinderen. Deze zullen name in de onderbouw plaatsvinden.
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Intake-gesprekken

Bij praktisch alle vakken worden de resultaten van de kinderen gevolgd door middel van
het afnemen van toetsen die bij de methoden horen of die methode onafhankelijk zijn. De
leerkracht kijkt het getoetste werk na en houdt de resultaten bij in het kindvolgsysteem. De
methode onafhankelijke toetsen zijn ontwikkeld door het
Instituut voor Toets
Ontwikkeling (het CITO). Zij hanteren een objectieve norm. We kunnen zo de resultaten
van ons onderwijs vergelijken met de gemiddelden in Nederland. De toetsen nemen we op
vaste momenten in het schooljaar af, zodat we een goede vergelijking kunnen maken. De
IB’ er coördineert dit voor de groepen 1 t/m 8. De resultaten worden bijgehouden in het
kindvolgsysteem.
Resultaten van het onderwijs
Hieronder vindt u een tabel met de totaalgemiddelden in standaardscores van de
Eindtoets basisonderwijs van de afgelopen vier jaar.
Opmerking:
Met ingang van 2018 maken wij voor de Eindtoets van groep 8 gebruik van Route 8. Dit is
een adaptieve toets die digitaal afgenomen wordt. Aangezien de score op een andere wijze
uitgedrukt wordt, is een vergelijking met Cito van voorgaande jaren niet 1 op 1 mogelijk.
Wij hebben in 2019 een score behaald van 212,2. Dit is ruim boven het landelijk
gemiddelde (204) en tevens een stijging t.o.v. 2018 (zie tabel).
Schooljaar

Landelijk gemiddelde

Gemiddelde
Zonnebloem

2016 (Cito)

534,9

535,4

2017 (Cito)

535,2

531,4

2018 (Route 8)

206

206

2019 (Route 8)

204

212,2

2020

In verband met de langdurige schoolsluiting door de
Coronacrisis, heeft de Minister van Onderwijs besloten dat
er dit schooljaar geen Eindtoets afgenomen wordt.

2021

208

209,6

Gedurende alle jaren op het voortgezet onderwijs worden wij op de hoogte
gehouden hoe onze schoolverlaters op de diverse scholen functioneren.
Uitstroom van kinderen:
Aan het eind van schooljaar 2020 - 2021, is de uitstroom van groep 8 als volgt:
Type onderwijs
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V.M.B.O. Basis
V.M.B.O. Basis-Kader
V.M.B.O. Kader
V.M.B.O. Kader-TL
V.M.B.O. TL (=M.A.V.O.)
M.A.V.O. / H.A.V.O.
H.A.V.O.
H.A.V.O. / V.W.O.
V.W.O.

1
1
1
4
3
8
3
4
4

Overdracht
Aan het eind van elk schooljaar spreken we alle kinderen
door met de groepsleerkracht van het volgende jaar.
Wanneer we door het jaar heen problemen tegenkomen
bij kinderen of als de leerkracht advies nodig heeft dan
wordt dit doorgesproken met de Ib-er (Marijke
Schrauwen).
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Om kinderen, die voor lange tijd - minimaal drie weken in het ziekenhuis moeten verblijven of langdurig ziek
thuis zijn toch van onderwijs te voorzien, is door de
gemeente een subsidie beschikbaar gesteld aan Edux (de onderwijsbegeleidingsdienst) in
Ulvenhout. Deze dienst moet er voor zorgen dat in voorkomende gevallen de kinderen
onderwijs krijgen.
Als uw kind langdurig in het ziekenhuis moet verblijven, kunt u dit melden aan de directeur
van de school. Deze geeft dit rechtstreeks door aan de onderwijsbegeleidingsdienst, die
opdracht krijgt het onderwijs voor het betreffende kind te verzorgen. Dit zal dan verder
vorm krijgen in overleg met de school. Als uw kind langdurig ziek thuis is, zorgt de school er
ook uiteraard voor, indien de ziekte van het kind dit toelaat, dat het vanuit school begeleid
wordt.
De overgang naar het voortgezet onderwijs
De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs vindt vooral in groep 8
plaats. Met de kinderen wordt gesproken over de verschillende vormen van voortgezet
onderwijs aan de hand van brochures en voorlichtingsfolders. Er wordt door de scholen van
het voortgezet onderwijs een centrale informatieavond georganiseerd. Ook adviseren wij u
de scholen te bezoeken tijdens de open dagen die in januari en februari plaatsvinden.
Daarnaast bezoeken we verschillende scholen in de regio en maken we kennis met
schooldagen op middelbare scholen.
Enkele VO-scholen sturen kinderen om in onze groep 8 te komen vertellen over hun school.
Opbouw advisering
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Bij het voortgangsgesprek in groep 7 wordt een voorlopig schooladvies aan de ouders
kenbaar gemaakt. Dit advies is tot stand gekomen in samenspraak met de leerkrachten van
groep 6, 7 en 8 en de Ib-er. De toetsen van het kindvolgsysteem, de werkhouding en het
leergedrag van de kind bepalen samen het schooladvies. De school mag een dubbel advies
geven. De middelbare school plaatst een kind n.a.v. dit schooladvies. Zij mogen een kind
altijd hoger plaatsen dan het gegeven advies. Lager plaatsen is niet toegestaan. Als de
Eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven advies zal de basisschool het advies heroverwegen
en hierover met de betreffende ouders in gesprek gaan. De overdracht van de kinderen
naar het VO gebeurt altijd mondeling met een mentor van de middelbare school.
Onderwijskundige rapporten
Bij het verlaten van de school naar een school van voortgezet onderwijs, naar een school
voor (speciaal) basisonderwijs of bij een verhuizing, wordt door de leerkrachten een
onderwijskundig rapport opgesteld middels het OSO (Overstapdossier Onderwijs). Ouders
ontvangen de papieren versie van dit rapport, terwijl de ontvangende school het OSO
digitaal ontvangt

Ouderbetrokkenheid
Informatievoorziening
Een goed contact tussen ouders en school is onontbeerlijk. Op de eerste plaats zijn er de
schriftelijke contacten. Zo ontvangt u via de school de informatiekalender en kunt u op de
website de schoolgids en actualiteiten bekijken. Uiteraard zijn er ook mondelinge
contacten. Op de ouderavonden tijdens de zogenaamde 10minutengesprekken bent u in
de gelegenheid met de leerkracht van uw kind te praten en de schriften in te zien. De
gesprekken worden meestal voorafgegaan door het KIJK-rapport (groep 1 en 2) of rapport
(groep 3 t/m8).
U kunt voor de groepen 3 t/m 8 op een aantal extra momenten de schriften inzien, (de
precieze data en tijdstippen staan op de informatiekalender) om op de hoogte te blijven
van de vorderingen van uw kind en om te zien waar onze kinderen mee bezig zijn.
De Ouderraad
De Ouderraad vormt het bestuur van de
oudervereniging van de Zonnebloemschool. 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.
Daarnaast denken we met het team (directie en
groepsleerkrachten) mee over allerlei dingen die
met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben, en worden signalen vanuit de ouders
besproken.
De OR vergadert 6 keer per jaar op school. U mag als ouder/verzorger ook punten
aandragen voor de vergadering. Deze kunt u indienen bij onze secretaris Geertje de Bakker
ouderraadzonnebloem@spoz.nl. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar. U
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bent van harte welkom om aan te schuiven. De vergaderdata zijn te vinden in de
schoolkalender.
Vrijwillige Ouderbijdrage
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 en school georganiseerd worden. Van dit bedrag worden
allerlei extra dingen voor de kinderen gedaan die niet uit het reguliere schoolbudget van de
overheid betaald kunnen worden. Hieronder vallen o.a. de traktaties en cadeautjes bij en
tijdens de activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere ouder een brief
met het verzoek om de ouderbijdrage over te maken naar de OR. Deze ouderbijdrage
wordt jaarlijks goedgekeurd door de MR. Het bedrag voor de vrijwillige bijdrage is
opgebouwd uit een gedeelte voor boven genoemde activiteiten, een gedeelte voor de
schoolreis (alleen groep 1 t/m 7), een gedeelte voor het schoolkamp/afscheidsavond
(alleen groep 8) en een gedeelte voor de schoolverzekering.

Werkgroepen
Voor iedere activiteit/evenement wordt een aparte werkgroep
opgestart. Deze werkgroep bestaat uit leden van de OR en van
het team. De indeling van de werkgroepen wordt tijdens de
laatste OR vergadering van het schooljaar bepaalt. De
directeur/afgevaardigde van het team zorgt voor de indeling
vanuit 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.
Activiteiten
Activiteiten die door de ouderraad i.s.m. het team
georganiseerd worden zijn o.a.: Jantje Beton, Sinterklaas,
Kerst, Carnaval, sportdag, verkeersouders, schoolreis, Goede
Doelen dag, Dag van de leerkracht, Kinderboekenweek, Pasen en Koningsdag.
Samenstelling:
Dit schooljaar bestaat het bestuur van de Oudervereniging uit de volgende leden:
Anke Swinckels, Voorzitter
Tamara Jochems, Penningmeester
Milou Kleijn, Secretaris
Verder hebben meerdere ouders zitting in het bestuur van de Oudervereniging.
Om deze rol goed te kunnen vervullen wordt uw input zeer op prijs gesteld. U kunt de
leden van de oudervereniging aanspreken op het schoolplein of mailen naar
ouderraadzonnebloem@spoz.nl
Medezeggenschapsraad
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De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Zonnebloem Zundert heeft de wettelijke
taak de belangen van de ouders/verzorgers van kinderen en personeelsleden van de school
te vertegenwoordigen en de directie te adviseren bij de uitvoering van haar taak. De MR
denkt en beslist mee, maar is geen klachtenbureau. Niettemin is de MR vanzelfsprekend
graag bereid in voorkomende (niet individuele) gevallen bemiddelend of adviserend op te
treden. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders; de
personeelsgeleding door de leerkrachten van de school. Aanstelling vindt plaats voor een
periode van 3 jaar.
De ouders in de oudergeleding zijn:
 Jurgen Verpalen
 Kristel Marijnissen
 Bianca Backx
Tot de personeelsgeleding behoren:
 Femke Voesenek
 Ingvild Diepens
 Ingrid van der Heiden (voorzitter)
Lieke van den Brand en Jurgen Verpalen treden namens de MR op in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt en
vertegenwoordigt de belangen van alle ouders / verzorgers van kinderen en van alle
personeelsleden die bij de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ)
aangesloten zijn. De data van de MR in het schooljaar 2020-2021 staan vermeld op de
kalender. De vergaderingen vinden plaats op de school en zijn openbaar. Mocht u willen
aansluiten, laat dat dan een week van tevoren weten via de mail. De directeur van
Zonnebloem woont standaard een gedeelte van de MR vergadering bij.
Algemene informatie over het onderwerp medezeggenschap zoals het
medezeggenschapsstatuut en reglement kunt u onder het hoofdstuk MR raadplegen op de
website van onze school (www.zonnebloem-zundert.nl). U kunt hier ook terecht voor
actuele informatie zoals het werkplan, de agenda, de notulen en het jaarverslag van de MR.
U kunt de MR-leden natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. De MR heeft ook een eigen emailadres, te weten: zonnebloemmr@spoz.nl. Al uw vragen, opmerkingen of suggesties
zijn van harte welkom!
OR / MR
De ouderraad staat in goed contact met de medezeggenschapsraad (MR). Bij de
vergaderingen van de OR is er een afgevaardigde van de MR aanwezig.
Het Kriebelteam (hoofdluis)
Het “Kriebelteam” controleert in de week 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 leerkracht van het betreffende kind contact met u
opnemen met het verzoek uw kind(eren) te behandelen. Indien in een klas hoofdluis
geconstateerd/gemeld wordt, krijgt de betreffende groep de “hoofdluisalarm“-brief mee.
De betreffende ouders worden gebeld. Indien u zelf bij uw kind(eren) kind hoofdluis
constateert, dient u dit ten alle tijden te melden bij de groepsleerkracht van uw kind, zodat
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deze het protocol in gang kan zetten. Tegelijkertijd gelden voor 'besmette klassen' de
volgende regels:
• Eventuele verkleedkleren (kleutergroepen) worden gewassen of tien dagen in een goed
afgesloten zak bewaard;
• De jassen van de kinderen dienen in een plastic tas of luizencape aan de kapstok te
worden opgehangen. Ieder kind neemt hiervoor zijn/haar plastic tas of luizenzak mee
voorzien van naam;
Informatie over hoofdluis en de behandeling is op school verkrijgbaar. De coördinator van
het kriebelteam is Kristel Marijnissen.

Goedkeuring
De MR heeft in haar vergadering instemming verleend met betrekking tot de inhoud van de
schoolgids.

Uw kind aanmelden op basisschool Zonnebloem
Om kinderen in te schrijven op onze school, dient u gebruik te maken van het SPOZinschrijfformulier. Dit kunt u op school afhalen. Nadat u het formulier thuis heeft ingevuld,
maakt u een afspraak voor een intakegesprek met de directeur. Nadat het formulier volledig
is ingevuld, heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen of het kind definitief geplaatst
zal worden. Deze periode kan o.a. gebruikt worden om informatie in te winnen bij de school
van herkomst c.q. peuterspeelzaal. U krijgt mondeling of schriftelijk bericht over de
definitieve plaatsing.
Let op: indien kinderen niet zindelijk zijn op het moment dat zij naar school moeten, dan
worden deze kinderen pas ingeschreven als zij zindelijk zijn. Wij kunnen van een leerkracht
niet verwachten dat zij dagelijks kinderen moeten verschonen.

Like ons op Facebook:
Basisschool Zonnebloem Zundert
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Volg onze website:
www.zonnebloem-zundert.nl
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