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1. Inleiding  
  

Voor u ligt de schoolgids van basisschool Zonnebloem Zundert.                                                            

Met deze schoolgids laten we u zien waar onze basisschool voor staat, wat we uw kind 

kunnen bieden en wat u van ons kunt verwachten. De manier van werken is van school 

tot school verschillend. Datzelfde geldt voor de sfeer. Ook de accenten die scholen 

leggen bij wat kinderen er leren, kunnen zeer uiteenlopen. Scholen hebben 

verschillende kwaliteiten. De Inspectie van het Onderwijs legt dan ook met regelmaat 

bezoeken af aan de scholen, om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. Om 

deze reden vraagt de overheid aan basisscholen een schoolgids te maken, waarin 

iedere school zichzelf duidelijk naar ouders toe kan profileren en de specifieke 

kwaliteiten naar buiten kan uitdragen.   

Wat staat er in deze schoolgids?   

- de onderwijskundige uitgangspunten van onze school;  

- hoe de organisatie binnen de school daar uitvoering aan geeft;  

- op welke wijze we de zorg in ons onderwijs hebben georganiseerd;  

- welke plaats het sociaal- emotioneel beleid inneemt;  

- hoe we zorgleerlingen begeleiden;  

- hoe we via het leerlingvolgsysteem de vorderingen van de leerlingen in de loop 

van de jaren volgen op het gebied van spelling, technisch en begrijpend lezen en 

rekenen;  

- en hoe de communicatielijnen – via o.a. de oudervereniging en 

medezeggenschapsraad - met u als ouder verlopen;  
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Op de jaarlijkse informatieavonden in de groepen aan het begin van het 

schooljaar, ontvangt u van de leerkracht de nodige informatie over het leerjaar waar 

uw kind in zit. U kunt deze ook nalezen op de site van onze school.   

Ons doel is er voor te zorgen, dat de leerlingen op een prettige en leerzame manier 

hun basisschoolperiode op onze school doorbrengen en daarna naar de vorm en 

niveau van voortgezet onderwijs gaan, die bij hen past. Van de ouders verwachten we 

een betrokkenheid bij alle activiteiten van de school. Wij wensen uw kinderen een heel 

fijn schooljaar en kijken uit naar een prettige samenwerking!   

Team van Basisschool Zonnebloem Zundert   

 

 

 



   

6  

  

  
 

 

2. 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 Zundert is een basisschool voor kinderen in de leeftijd vanaf 

4 jaar. Onze school is  geworteld  in een brede christelijke traditie, waar we een zo 

prettig mogelijk leer- en werkklimaat voor kinderen en personeel scheppen.   

  

 2.1  Schoolgrootte  

Op 1 september 2019 zitten er ongeveer 257 leerlingen op onze school, verdeeld over 

10 groepen. In de loop van het schooljaar groeit dit aantal tot ongeveer 280. De 

prognoses geven aan dat het aantal leerlingen de komende jaren licht zal stijgen. Het 

team bestaat uit 14 leerkrachten, een administratief medewerker, een conciërge, een 

intern begeleider, een onderwijsassistent en een directeur.  

 

 

http://www.zonnebloem-zundert.nl/
http://www.zonnebloem-zundert.nl/
http://www.zonnebloem-zundert.nl/
http://www.zonnebloem-zundert.nl/
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 2.2  De organisatie van de school   

  

Stichting Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) 

Bestuur: Leonie van Breda 

Directeur: Peter van Beijsterveldt (ma-di-do-vrij) 

Intern begeleider Marijke Schrauwen (ma-di-woe/mid-vrijd/mid) 

Groep 1-2A Juf Carola Bruijns (ma-di) 

juf Femke Voesenek (woe t/m vrijd) 

Groep 1-2B Juf Linda van Dongen (ma-woe-do) 

Juf Susan van Tooren (di) 

Groep 1-2C Juf Annemiek Schrauwen (ma di-do) 

Juf Marijke Schrauwen (woe) 

Groep 2A 2B 

(alleen op vrijdag) 

Juf Femke Voesenek(2A) 

Juf Marijke Schrauwen (2B) 

Groep 3 Juf Laura Schallenberg (ma t/m vrij) 

Groep 3/4 Juf Ingrid vd Heiden(ma-di-woe-do) 

Juf Carola Bruins (vrijd) 

Groep 4 Juf Lieke vd Brand (ma t/m vrijd) 

Groep 5 Meneer Jeroen vd Broek (ma t/m vrijd) 

Groep 6 Juf Anouk Vermeiren (ma-di) 

Juf Nancy Balemans (woe t/m vrijd) 

Groep 7 Meneer Richard van Hoof (ma t/m vrijd) 

elke vrijdagmiddag) 
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Groep 8 Juf Jolanda Merkies (ma-di-woe) 

juf Susan van Tooren (do-vrijd) 

Onderwijsassistent Dirkje Remie (ma, di, do, vrijd) 

Adm. medewerker Edwin Mannens (ma-di-woe, ’s morgens) 

Conciërge Ad de Bruijn (alle ochtenden) 

 

 2.3  De populatie  

• Naast leerlingen met de Nederlandse nationaliteit zijn er ook enkele leerlingen van 

een andere nationaliteit; Dit aantal is wel enigszins groeiende.  

• Godsdienstige achtergrond: katholieke, protestantse, islamitische leerlingen en 

leerlingen zonder godsdienstige achtergrond;  

• De school heeft leerlingen met overwegend de wegingsfactor 0,1. Vanaf 1 

augustus 2019 hoeven scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer te 

registreren. Dit komt omdat vanaf schooljaar 2019-2020 de middelen voor het 

onderwijsachterstandenbeleid verdeeld worden op grond van de nieuwe CBS-

indicator;  

  
 2.4  Onderwijsconcept Basisschool Zonnebloem Zundert  

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. 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 leerlingen een zekere mate van 

zelfstandigheid. Tijdens samenwerkend leren wordt de zelfstandigheid bevorderd 

door de volgende componenten: leren luisteren, elkaar respecteren, 
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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. 

 

De volgende zaken krijgen extra aandacht:  

• Zelfstandig werken en de organisatie daarvan;  

• Het werken met niveaugroepen binnen de groep bij bijv. rekenen, lezen en spelling;  

• Het samenwerkend leren en hoe toe te passen binnen de methodes;  

  

2.5  Bestuur en management  

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

- Basisschool Zonnebloem Zundert;  

- De St. Antoniusschool; Klein Zundert   

- De St. Annaschool; Zundert   

- De Wegwijzer; Achtmaal   

- De St. Jozefschool; Wernhout  

  

Binnen onze Stichting (SPOZ) 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);  

  

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 van de RvT schriftelijk 

verantwoording af over de actuele stand van zaken met betrekking tot het bereiken 

van de vastgestelde doelstellingen.  

  

In het directieberaad hebben alle directeuren en het Bestuur zitting. De bestuurder is 

voorzitter van de vergaderingen. Hun taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het 

managementstatuut. Tijdens het directieberaad wordt gestalte gegeven aan het 

uitwerken van de beleidsvoorstellen; wordt kennis en ervaring uitgewisseld en worden 

afspraken gemaakt op stichtingsniveau. Bij de besluitvorming wordt de eigenheid van 

iedere school nadrukkelijk in het vizier gehouden: autonomie waar het kan en 

afstemming en uniformiteit waar het moet.  

  

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn ouders en personeel 

vertegenwoordigd. School overstijgend beleid wordt mede door de GMR besproken en 

vastgesteld. Regelmatig maakt de GMR gebruik van haar adviesrecht of wordt door 

het Bestuur aan de GMR gevraagd een bijdrage te leveren bij het tot stand komen van 

beleid om zodoende een breed draagvlak te creëren.  

  

De directeuren voeren het vastgestelde beleid uit en vertalen dit naar de school 

specifieke situatie. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het gevoerde 

beleid op school en zijn eerste aanspreekpunt hiervoor. Zij kunnen samen met de 

teamleden en in overleg met de medezeggenschapsraad en na goedkeuring door het 

Bestuur eigen schoolbeleid ontwikkelen en uitvoeren. De directeuren zijn 

verantwoordelijk voor een zodanige inrichting en bedrijfsvoering van hun organisatie 

dat de gestelde doelen en resultaten zichtbaar en meetbaar 

vertaald kunnen worden naar de dagelijkse schoolpraktijk.  

  

Natuurlijk kan het voorkomen dat u vragen heeft over onze 

organisatie. Blijft u hier dan niet mee rondlopen. Stel uw vragen 

aan de directeur, deze is het eerste aanspreekpunt. Blijft u 

vervolgens met vragen rondlopen of blijven er vragen onbeantwoord, dan kunt u altijd 

contact opnemen met het bestuurskantoor:  
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Leonie van Breda, Bestuurder (06 -21 71 25 50 en e-

mail:bestuurskantoor@spoz.nl) 

   

 

3. De organisatie van het onderwijs   
  

 3.1   De groepsgrootte   

De groepen 1 t/m 3 vormen de onderbouw en 4 t/m 8 de bovenbouw. Beide bouwen 

hebben een coördinator. Juf Linda coördineert praktische zaken binnen de onderbouw. 

Meneer Richard doet dit voor de bovenbouw. Het aantal groepen en de samenstelling 

ervan wordt jaarlijks met grote zorg bepaald. Hierbij moeten we rekening houden met 

leerlingenaantallen en groepsgrootte. Een aantal groepen heeft twee leerkrachten. Bij 

afwezigheid van een leerkracht (ziekte, scholing e.d.) wordt gebruik gemaakt van een 

invallerspool. We zijn aangesloten bij een regionale vervangerspool, mocht hieruit 

geen invaller geleverd kunnen worden dat zetten wij ons noodscenario in. Dit betekent 

dat leerlingen op de eerste dag opgedeeld worden over andere groepen en mogelijk 

vanaf dag 2 thuis moeten blijven. Indien gebrek aan vervanging langer duurt dan 2 

dagen, zal er steeds een andere groep een dag thuis moeten blijven. Hierdoor wordt 

de voortgang van het onderwijsproces bewaakt.  

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 leerlingen per groep het maximum is. Overigens is niet 

alleen het aantal leerlingen bepalend voor de inschrijving van nieuwe leerlingen. 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 leerlingen zijn aangemeld. Op basis van de leerlingenaantallen op 1 oktober, 

wordt jaarlijks door de overheid de bekostiging voor het aantal leerkrachten voor het 

daaropvolgende schooljaar bepaald.   

  

 3.2   Het binnenkomen   

Vanaf 08.30 uur is de leerkracht in de klas aanwezig om de leerlingen op te vangen op 

basis van vrije inloop. De eerste zoemer gaat om 08.30 uur; dit is het teken voor de 

kinderen om naar binnen te gaan. Om 08.40 uur gaat de tweede zoemer, een teken 
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voor de ouders om afscheid te nemen. Om 08.45 begint de school en alle kinderen 

dienen dan binnen te zijn. In principe komen de leerlingen zelfstandig naar binnen. 

Ouders van nieuwe kinderen of ouders die even iets willen vragen of melden kunnen 

natuurlijk altijd even meelopen. Voor de volledige lestijden, zie bijlage 21.  

  

 3.3   Het werken in de groepen 1 en 2   

Gedurende de hele dag vinden er verschillende activiteiten plaats in de groep: werklessen, 

fruit eten, spellessen en kringactiviteiten. Taal- en rekenactiviteiten worden met de hele groep 

of soms met een klein groepje in gedaan.  

In de klas in de kring   

In de kring wordt er aandacht besteed aan taal , rekenen, catechese, sociaal-

emotionele ontwikkelingen, verkeer. Daarnaast is er ruimte om te vertellen en vinden 

er activiteiten rondom muziek en drama plaats.   

Voor deze kringlessen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste methode Schatkist editie 3. 

We volgen de thema’s die hierin aanbod komen. 

 

Werken met ontwikkelingsmateriaal.   

Na een kringmoment gaan de kinderen verder met hun werkje of beginnen aan een 

nieuw werkje, ze gaan buitenspelen, gymmen of spelen in de speelzaal. De groepen 

zijn verdeeld in kleurengroepjes. Iedere dag mag een ander kleurengroepje als eerste 

beginnen met kiezen uit de kast of uit de verschillende hoeken. 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.  

In de hal zijn er vijf gezamenlijke hoeken met groot bouw- en constructiemateriaal, een 

poppenkast en een wisselende hoek met een garage, boerderij, kasteel of een 

playmobile-tafel.   
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De keuzes die de kinderen maken, zijn in principe vrij. De leerkracht kan kiezen 

voor een geleide/gerichte opdracht waar een leerling of groepje aan gaat werken. Dit 

wordt geregeld via een keuzebord. Leerling en leerkracht geven hun keuze aan op het 

keuzebord, zodat op die manier de leerkracht de mogelijkheid heeft om leerlingen te 

begeleiden in het maken van hun keuze.   

De diverse materialen hebben tot doel de ontwikkeling van uw kind te bevorderen.  

Zonder te streven naar volledigheid willen we hier een aantal ontwikkelingsgebieden 

noemen met daarbij een aantal ontwikkelingsmaterialen:   

 creatieve ontwikkeling: tekenen, knippen, verven, vouwen, plakken; 

 visuele- en andere functie- 

ontwikkeling: lotto's, domino's, 

puzzels; 

 motorische ontwikkeling: tekenen, 

prikken, kralenplanken, mozaïek; 

 denkontwikkeling: matrix, 

verhaaltjes leggen, miniloco, 

piccolo; 

 ruimtelijke ontwikkeling: bouwen, 

constructiemateriaal, lego; 

 taal- en sociale ontwikkeling: samen spelletjes doen, huishoek, groepswerk, 

leeshoek; 

 taalontwikkeling: werken met thema’s vanuit de methode Schatkist, letters 

stempelen, leesboekjes, computer;  

  

Fruit eten   

's Morgens brengen de kinderen fruit en drinken mee naar school. Ze eten fruit in de 

kring en doen daar ongeveer 10 minuten over. U kunt het beste samen met uw kind 

afspreken hoeveel u meegeeft naar school. Geeft u het fruit zo mee, dat uw kind het 

zelfstandig kan eten.   

N.B. We proberen afval zoveel mogelijk terug te dringen. Geeft u daarom uw kind 

alleen drinken mee in een goed afgesloten beker (geen pakjes, deze worden leeg mee 

terug naar huis gegeven).   
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Taalactiviteiten   

Middels thema’s en de nieuwe methode Schatkist editie 3 wordt jaarlijks een planning 

gemaakt. Hierdoor is er een beredeneerd taalaanbod om uw kind zo goed mogelijk te 

begeleiden in hun ontwikkeling. Door het gebruik van de methode Schatkist, wordt elk 

facet van taal aan uw kind aangeboden. Taalactiviteiten vinden plaats in de kring: er 

wordt een verhaal verteld, een boek voorgelezen, nieuwe boekjes voor de leeshoek 

besproken, gesprekken over een bepaald onderwerp gehouden, versjes aangeleerd, 

taalspelletjes gedaan, etc.   

Daarnaast zijn er taalactiviteiten: dramatiseren, film, school TV, creatief spel en 

poppenkast.  

Met de oudste kleuters wordt structureel gewerkt aan de leesvoorwaarden met 

ontwikkelingsmateriaal en in de kring.   

  

Rekenactiviteiten   

De rekenactiviteiten zijn verweven in het Schatkist-thema, waardoor er sprake is van 

een beredeneerd aanbod. De rekenlessen worden in de kring uitgevoerd: tellen op 

verschillende manieren, meten met lichaamsmaten, ordenen 

van kleur en vorm, vergelijken, weekkalender en 

rekenbegrippen.   

Alle rekengebieden zoals meten, meetkunde en getalbegrip, 

komen middels deze methode gedurende het schooljaar aan de orde.   

  

Voorbereidend schrijven   

We werken in groep 2 met de schrijfmethode Pennenstreken 2. De kinderen oefenen 

schrijfpatronen, letters en cijfers als voorbereiding op het schrijven in groep 3.  

Kinderen die problemen hebben met een goede potloodgreep krijgen een potlood met 

extra grip.   

  

Muzikale vorming   

In de kring wordt regelmatig een nieuw liedje aangeleerd. Bekende liedjes worden vaak 

meegezongen, eventueel met muziekinstrumenten erbij. Er is aandacht voor ritme, 

maatklappen en lopen, bewegingsspel en soms een dansje. We werken hoofdzakelijk 
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met de methode 1-2-3 Zing! en het liedjesboek van Schatkist. Een 9-tal keer per 

jaar komt een muziekdocent in de klas een muziekles geven. 

  

De spelles   

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. 

De kinderen gymmen twee keer per week in onze speelzaal, in ondergoed en op 

gymschoenen.   

Wij willen u vragen uw kind een paar gymschoenen (met klittenband of elastiek) 

voorzien van naam mee te geven. Deze worden in de klas bewaard.   

In de speelzaal worden bewegingslessen gegeven met de toestellen (o.a. klimrek, 

banken, trapezoïde) of we doen allerlei spelletjes (tikspellen, kringspelletjes, zang- en 

dansspelletjes, overlopertje enz.).   

Afspraken groep 1 en 2 

Zelfstandig werken  

De leerlingen worden gewend gemaakt aan zelfstandig werken en zelfstandig 

problemen oplossen. Dit doen we middels uitgestelde aandacht. Op deze momenten 

mag de leerkracht niet gestoord worden. Er wordt gebruik gemaakt van een stoplicht, 

welke op dat moment op rood wordt gezet. Ook wordt de Time Timer (een speciale 

klassikale klok) ingezet om te laten zien hoe lang de leerkracht niet gestoord mag  

worden. Leerlingen mogen dan hulp vragen aan een andere leerling. Als het dan nog 

niet lukt mogen ze een ander werkje kiezen en het werkje waar ze moeite mee hebben 

laten liggen totdat de leerkracht komt helpen.  

  

Het kiezen van werkjes gaat via het keuzebord en bevordert het zelfstandig werken 

omdat leerlingen een ‘vrije’ keuze hebben. Dit is volgens het principe “vrijheid in 

gebondenheid”. Daarnaast geeft het de leerlingen een gevoel van autonomie.   

  

De takenkaart is een voorloper op de weektaak of agenda in de andere groepen. De 

leerlingen hebben een kaart met vakjes per kleurenkast. Zij kunnen zelf bepalen welk 
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materiaal ze kiezen uit de betreffende kast.  Als het werkje correct uitgevoerd is 

mag de leerling een sticker in één vakje plakken. 

Voordat de leerkracht in de kleine kring met een leerling gaat werken zorgt de 

leerkracht dat alle leerlingen aan het werk zijn. Na ongeveer 10 minuten maakt de 

leerkracht een rondje door de klas om te kijken of de leerlingen goed aan het werk zijn.  

 

 

 Algemeen  

• De dag start met een inloop: de leerlingen mogen vrij kiezen in de groep (niet in 

de hal, in verband met drukte door komen en gaan van leerlingen en ouders);  

• Per dagdeel wordt er ± 50 minuten gewerkt met ontwikkelingsmaterialen;  

• Per dagdeel is er minimaal één kring met een reken- of taalactiviteit van ± 30 

minuten;  

• Per dagdeel is er één keer beweging en spel (waarvan twee keer per week in de 

speelzaal);  

• Na de inloop wordt de dag geopend in de kring met het bespreken van het 

dagritme, de dagen van de week en het weer. De hulpjes worden dan gekozen en 

de kleurenklok wordt op het juiste groepje gezet;  

• Als we naar huis gaan pakken de leerlingen hun jas en tas. De jas wordt in de klas 

aangedaan; de leerlingen worden door de ouders opgehaald op het schoolplein 

van de onderbouw;  

• De leerlingen maken gebruik van een zgn.  heen-een-weer-tas om spullen van 

school mee naar huis te nemen. 

 Werken  

• De materialen zijn verdeeld over kleuren kasten: 

Rood is knutselen; 

Blauw is kleur en vorm en motoriek; 

Groen is taal/lezen; 

Geel is bouw en constructie; 

Oranje is rekenen en gecijferdheid;  

• Leerlingen kiezen een werkje van het bord of de leerkracht heeft een werkje 

gekozen op het bord;  
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• Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend werken de oudste kleuters 

tijdens het werken met hun takenkaart. Ze kiezen hiervoor ontwikkelingsmaterialen 

uit de kasten (oranje, groen of blauw);  

• Er mogen maximaal drie leerlingen in een speelhoek in de hal; 

• De schoenen worden in de hoeken aangelaten, behalve in de huishoek. Hier mogen 

ze wel uit;  

• De leerlingen hebben een takenkaart, hiervan kiezen ze zelfstandig een werkje wat 

daarna beloond wordt met een sticker;  

• De leerlingen mogen hun naamkaartje bij een werkje leggen wat ze nog niet af 

hebben. De volgende werktijd wordt het dan afgemaakt;  

• Voordat we gaan opruimen wordt met een rijmpje de groep stilgelegd en worden de 

taken verdeeld;  

• Er wordt minimaal twee keer per week gewerkt op het computereiland;  

  

Kring  

• Leerlingen steken hun vinger op als ze iets willen zeggen;  

• Leerlingen steken 2 vingers op als ze naar de toilet moeten; 

• Leerlingen leren luisteren naar elkaar;  

• Ze leren dat of de leerkracht of één kind aan het praten is;  

• De leerlingen hebben een vaste plaats in de kring;  

• Niet één antwoord of vraag is dom en daar lachen we niet om;  

  

Buitenspelen  

• Groep 1-2 speelt elke dagdeel 45 minuten buiten;  

• De kinderen verzamelen op de zandbakrand;  

• De hulpjes mogen eerst kiezen. Als de andere groep al 

buiten is dan mogen zij een fiets aan deze kinderen 

vragen mits die geen hulpje zijn;  

• De kleurenklok bepaalt wie er daarna mag kiezen;  

• Bij droog weer mogen de kinderen ook in het bos;  

• De leerkracht bepaalt of de zandbak open is. Er mag niet met zand gegooid worden. 

De schoenen blijven aan;  

• Voor we naar binnen gaan staan we in de rij; 
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• Er zijn met de kinderen regels voor het buitenspelen afgesproken bijvoorbeeld: 

we spelen op het schoolplein en niet om het hoekje, we blijven in het 'bos’, etc  

 

 Fruit eten  

• We eten fruit in de kring;  

• We starten met het zingen van een liedje;  

• Kinderen die klaar zijn hangen hun tas aan de kapstok en pakken een boekje;  

 

Rapportage  

We volgen de kinderen middels het observatie instrument: KIJK! De observaties worden 

verwerkt in een digitaal rapport. Dit rapport, zowel voor groep 1 als groep 2, wordt twee 

keer per schooljaar gemaakt en besproken met de ouders (groep 1 in november en mei, 

groep 2 in januari en juni).  

  

Toetsen  

We nemen toetsen af om het ontwikkelingsniveau van de kinderen te meten en te volgen.  

Voor groep 1:   

De kinderen in groep 1 maken een rijm- en lettergreeptoets.  

 

Voor groep 2:  

In januari en juni wordt de Cito-toets Taal voor kleuters en de Cito-toets Rekenen voor 

kleuters afgenomen. Bij Cito taal wordt er buiten rijmen en woordenschat in de toets ook 

aandacht besteed aan het kritisch luisteren. Er wordt een kort verhaaltje verteld, de 

kinderen kiezen het plaatje wat over dat verhaaltje gaat. De begrippen letter, woord en zin 

komen ook aan de orde. Bij Cito rekenen komen ook vragen als hoe ziet de schaduw van 

dit voorwerp eruit. En waar liggen de balken op de goede volgorde van lang naar kort.  

Tevens worden bij groep 2 in januari de toetsen uit het dyslexieprotocol afgenomen. Deze 

toetsen zijn bedoeld om vroegtijdig signalen van dyslexie te herkennen. Bij de leerlingen 

met een zwakke score worden in juni de toetsen herhaald. 

Als ouder krijgt u de uitslag van de toetsen van ons te horen. Het zal ook in het 

KIJKrapport vermeld worden. 
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 3.4   Het werken in de groepen 3 t/m 8   

Vanaf groep 3 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. De afzonderlijke activiteiten worden 

vanaf groep 3 ook steeds beter zichtbaar. De basisvaardigheden zoals lezen, taal, 

schrijven en rekenen komen steeds meer als zodanig aan bod. Hieronder wordt per 

gebruikte methode een korte beschrijving gegeven.  

  

Rekenen   

We gebruiken 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.  

De kinderen leren rekenen aan de hand van problemen die nauw verbonden zijn met 

de echte of voorstelbare realiteit.  

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 leerlingen bij de groep te houden en dezelfde instructie te geven.  

Alle leerlingen 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.   
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Aanvankelijk lezen, voortgezet lezen en taal   

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. 

 

Voor het aanvankelijk lezen en taal maken we in groep 3 gebruik 

van de KIM versie van de methode Veilig Leren Lezen van 

uitgeverij Zwijssen. 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.  

  

We gebruiken in de groepen 4 t/m 8 de methode Taal Actief, versie 4. Deze methode 

bestaat voor elk leerjaar uit: een leerlingenboek, een set kopieerbladen, een werkboek 

spelling, woordenschat en een extra boek. Ook wordt door iedere groep met de 

bijbehorende software gewerkt. Er is een aparte taal-, woordenschat- en 

spellingleerlijn.   

  

Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we vanaf dit schooljaar de nieuw 

aangeschafte 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 leerlingen aan het einde van 

het leerjaar op het gewenste niveau zitten.   
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Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Bouw!, een uniek computergestuurd 

interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 

kunnen worden voorkomen. Kinderen van groep 7en 8 begeleiden deze kinderen door 

het programma heen. 

  

Spelling   

Voor spelling gebruiken we vanaf groep 4 de methode Taalactief, versie 4    

Er worden spellingsproblemen aangeboden. Door middel van een dictee wordt 

getoetst of de lesstof beheerst is.   

• Een kind dat moeite heeft met spellen kan als een hulpmiddel een spellingsmap 

aangeboden krijgen. 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  

We werken met de methode Taalactief woordenschat, versie 4. De woorden sluiten 

aan bij het thema dat wordt aangeboden. De leerlingen passen zo direct de geleerde 

woorden toe in andere lessen van Taalactief, zoals taalbeschouwing en spelling.  

  

Engelse taal   

In de groepen 6, 7 en 8 wordt de methode Hello World gebruikt. De 

hoofddoelen van deze methode zijn: leerlingen 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.   

  

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 Cito-hulpboek.   



   

22  

  

  
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.   

  

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 leerlingen 

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.   

  

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. Kinderen in groep 5, 6 en 7 kijken naar De Buitendienst. Daarnaast wordt in 

groep 7 en 8 gekeken naar het jeugdjournaal. Bij wereldoriëntatie gebruiken we in de 

groepen 5 t/m 8 aparte methoden voor de verschillende vakken: aardrijkskunde, natuur 

en wetenschap en geschiedenis. Onze methode voor geschiedenis heet Brandaan. 

Voor het vakgebied aardrijkskunde maken we gebruik van de methode Meander en 

voor natuuronderwijs gebruiken we 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. 
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Verkeer  

Voor verkeer gebruiken we de methode Wijzer door het Verkeer, welke met ingang 

van dit schooljaar geheel vernieuwd is.   

Deze methode biedt naast de theoretische verkeerslessen ook veel aandacht aan de praktijk. 

In groep 7 leggen de leerlingen 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.  

 

  

Expressie   

Hieronder vallen de vakken handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. Voor muziek 

hebben we de methode 123 Zing. Vanuit het cultuur programma wordt drama en dans 

aangeboden. De vakken handvaardigheid en tekenen worden door de 

groepsleerkracht aangeboden passend bij de belevingswereld van de kinderen.  

  

Bewegingsonderwijs  

Groep 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 

woensdagochtend.  

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 leerlingen op een 

prettige en leerzame manier hun basisschoolperiode doorbrengen. Leerlingen 

ontwikkelen zich optimaal wanneer zij zich prettig en veilig voelen waarvoor een goed 
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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. Twee maal per jaar vullen 

leerkrachten voor alle leerlingen 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.  (zie hoofdstuk 

4.8; toetsen) 

 

3.5  De computer op onze school   

Onze leerlingen 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 te verwerken;   

• Een middel tot bevordering van de zelfstandigheid van de leerlingen;  

• 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;     
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Onze school beschikt over een 

netwerk. Hierop zijn alle computers op 

school aangesloten. We beschikken over 

2 zgn. ‘computereilanden’ en diverse pc’s 

in de klassen. 

De leerkrachten gebruiken hun 

bureaucomputer voor hun administratie 

van het leerlingvolgsysteem, voor 

communicatie en voor de aansturing van 

het digitaal schoolbord. Steeds meer 

worden lessen verrijkt met webbased 

materialen, zoals filmpjes, animaties en 

bordboeken.  In de bovenbouw wordt 

daarnaast nog gewerkt met chromebooks, waarop de leerlingen individueel leer- en 

(extra) oefenstof verwerken.  

  

De software die de leerlingen gebruiken op de leerling-pc’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 leerlingen zo veilig mogelijk te 

laten verlopen (zie hiervoor ook bijlage 8).  

 

 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. 
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 3.6  Zelfstandig leren / 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 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 leerlingen 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 leerlingen. Uitleg betreffende het 

schooladvies voor het voortgezet onderwijs staat 

verderop in deze schoolgids toegelicht.   

  

3.7  Agenda   

Alle leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 krijgen een agenda van school. 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 

leerlingen zijn verantwoordelijk voor het goed noteren en meenemen van hun agenda.   
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 3.8  Huiswerk   

In groep 7 en  8 krijgen de leerlingen 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.  

  

 3.9  Extra activiteiten   

Naast het dagelijkse lesprogramma vinden er onder en buiten schooltijd diverse 

activiteiten plaats. Deze activiteiten hebben een meerwaarde voor de aangeboden 

lesstof en/of de ontwikkeling van de kinderen. Sommige activiteiten zijn voor de gehele 

school, terwijl ander meer groep specifiek zijn. De lijst met activiteiten kan per 

schooljaar aangepast worden.   

Voorbeelden van activiteiten voor de gehele school:   

- Sinterklaas;  

- Kerstmis;  

- Carnaval;  

- Goede Doelen Dag;  

- Pasen;  

- Schoolreis en schoolfeest;  

- Verjaardag van de leerkrachten ( Zonnebloem Dag );  

- Culturele activiteiten;  

  

Voorbeelden van activiteiten per groep:   

 

Groep 1/2: Bezoek aan de kinderboerderij 

Groep 3:  Bezoek aan de kinderboerderij;  

Groep 4:  Bezoek bakker;  

Groep 5:  Project Vogelrevalidatiecentrum;   

Groep 6:     Project Vogelrevalidatiecentrum 

Groep 7:   Paasvoetbaltoernooi 

    Typeles (facultatief, na schooltijd);  

    Schoolatletiek  

Groep 8:  Bezoek aan een agrarisch bedrijf vanuit de ZLTO;  

    Musical;  

    Schoolverlatersdagen;  
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    Benego (uitwisseling Belgische school);  

 Burenuurtje bij De Willaert 

       

3.10 Rapportage   

In het begin van het schooljaar (september) worden de startgesprekken gepland voor 

de ouders van groep 3 t/m 8. De ouders krijgen hiervoor vooraf een formulier wat thuis 

ingevuld dient te worden en als leidraad voor het gesprek dient. Zaken als 

welbevinden, belangstelling, betrokkenheid e.d. komen hierbij aan de orde. De 

kinderen van groep 3 t/m 7 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Groep 

8 krijgt geen tweede rapport. De kinderen van die groep krijgen in die periode het 

schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs.  

Voordat het 1e en 2e rapport mee naar huis gaat, krijgen alle ouders een uitnodiging 

voor een 10-minuten gesprek. Voorafgaand aan het 3e rapport wordt u als ouder enkel 

op uitnodiging van de leerkracht voor een gesprek uitgenodigd.   

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.  

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 

leerlingvolgsysteem. 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 leerlingvolgsysteem.   
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3.11  De resultaten van ons 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 

 

Gedurende alle jaren op het voortgezet onderwijs worden wij op de hoogte gehouden 

hoe onze schoolverlaters op de diverse scholen functioneren.   

Uitstroom van leerlingen: 

Aan het eind van schooljaar 2018 - 2019, is de uitstroom van groep 8 als volgt: 
  

Type onderwijs aantal lln. 

V.M.B.O. kader-theoretisch (M.A.V.O.) 5 

M.A.V.O. / H.A.V.O. 3 

H.A.V.O. 2 

H.A.V.O. / V.W.O. 5 

 

 

3.12  Wetenschap en techniek   

Op school wordt gewerkt met de methode Naut. Deze methode omvat de vakken 

biologie, natuur en techniek/wetenschappen.  
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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.   

 

 

 

De techniektorens 

 

4. 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?  
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- Wat doet de school met die wetenschap?  

  

We hanteren sinds enkele jaren 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 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 

het Bestuur.  

• Samenvattingen van rapportages WMK worden aan ouders, leerlingen en 

externe partijen verstrekt via onze website.  

    

4.1.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 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.  
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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 steeds meer 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.   

    

 4.2  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, 

vanuit een taak (bijv. IB, contactpersoon, e.d.) of op verzoek 

van de directie.  

  

 4.3.  De kwaliteit van zorg  

De school volgt de resultaten van de kinderen op drie 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 intern begeleider en de leerkracht;  

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Iedere leerkracht levert de nodige inspanningen om elke leerling (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 leerling 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 zorgleerlingen in een groep of een grote klas, 

is duidelijk. Vergt de hulp meer tijd, dan stelt de leerkracht de ouders/verzorgers 

hiervan op de hoogte en blijft ze informeren over de vervolgstappen en resultaten.   

  

 4.4.  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 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.  
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4.5 De interne Begeleider   

We leggen de toetsgegevens van de Cito-toetsen vast in het digitale 

leerlingvolgsysteem. 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 er naar 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 leerlingendossier 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 Interne Begeleider (IB-er) is een leerkracht die :  

• de coördinatie van het zorgbeleid op school heeft;  

• de leerlingendossiers onderhoudt;  

• de toetsingskalender opstelt;  

• groepsplannen bewaakt;  

• groeidocumenten  bewaakt voor leerlingen met zorg;  

• de begeleiding op zich neemt van de leerkrachten van leerlingen die speciale 

zorg nodig hebben;  

• de contacten tussen ouders, school, Edux (schoolbegeleidingsdienst) en vele 

andere instellingen die zorg voor een leerling willen begeleiden, zoals Centrum 

voor Jeugd en Gezin, coördineert;  

• deelneemt aan cursussen en overleg 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;  
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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 leerlingen afzonderlijk worden schriftelijk vastgelegd.  

  

De IB’er voor onze school is Marijke Schrauwen.  

  

 4.6.  Passend Onderwijs  

Passend onderwijs is een overheidsbeleid met als doelstelling om zoveel mogelijk 

kinderen binnen het basisonderwijs naar school te laten gaan. Iedere basisschool heeft 

van de overheid de opdracht gekregen om alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar 

een plekje te geven op de basisschool naar keuze van de ouders.   

  

Onze school hoort bij het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. Binnen dit 

samenwerkingverband worden in de loop van dit schooljaar nieuwe werkeenheden 

gevormd van maximaal 10 -12 scholen.  

Per 1 augustus 2014 is de nieuwe wet ‘Passend Onderwijs’ in werking getreden. Eén 

van de veranderingen die dit met zich meebrengt is het fuseren van 

samenwerkingsverbanden. Ons samenwerkingsverband zal opgaan in het grote 

samenwerkingsverband OOK.  

Binnen OOK zijn vertegenwoordigd de regio’s Etten-Leur/Zundert, Breda en 

Oosterhout. Ieder samenwerkingsverband heeft in het kader van ‘passend onderwijs’ 

de plicht zorg en onderwijs te bieden aan ieder kind.   
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Schoolondersteuningsprofiel.(SOP)  

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de 

school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is 

georganiseerd.    

Indien de schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk  passend 

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 die u heeft voor. Graag 

informeert school u over de aanwezige kennis met betrekking tot de 

onderwijsvraag  van uw kind, de beschikbare voorzieningen, de leer-

lingpopulatie en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn.  

• Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor 

rapportage van de school op basis van het toetsingskader van de inspectie.  

  

Geldigheid huidige beschikkingen.  

Voor leerlingen die gebruikt maken van een arrangement loopt de beschikking tot een 

bepaalde datum. Nadat het arrangement is bepaald is duidelijk welke onderwijs-

behoefte de leerling heeft en welke middelen daar tegenover staan. Het Samen-

werkingsverband levert in die zin maatwerk.  

Meer informatie kunt u vinden op onderstaande websites  

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

• www.passendonderwijs.nl  

• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  

• www.mensenrechten.nl  

• www.onderwijsconsulenten.nl  

• www.onderwijsgeschillen.nl  

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

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
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4.7. 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 leerling.  Het kan 

voorkomen dat ook ouders hiervoor uitgenodigd kunnen 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 zorgleerlingen op  

meerdere fronten goed gevold. Voor zorgleerlingen 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. 

  

Het 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 

aantal aanvragen.  

  

Onderzoek bij een extern bureau   

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 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. 
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4.8. Toetsen   

Naast de methode-gebonden toetsen (toetsen die horen bij de op school gebruikte methoden) 

gebruiken wij ook het CITO-leerlingvolgsysteem. 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:   

  

Begrijpend lezen  

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.   

  

Technisch Lezen  

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: deze toets voor groepen 3 t/m 8 kijkt hoe snel en met hoeveel fouten 

een stuk tekst wordt voorgelezen.   

  

Nederlandse taal   

Woordenschat: Deze toets kijkt hoeveel woorden 

kinderen kennen en of zij er de juiste betekenis aan 

kunnen geven. Voor leerlingen van groep 3 t/m 8.  

  

Rekenen  

Rekenen & Wiskunde voor 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.   
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Spelling  

Het Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) in Spellingvaardigheid.   

Deze toets voor groepen 3 t/m 8 kijkt naar het correct schrijven van woorden.  

De toets Taalverzorging voor groep 6 t/m 8. Deze toets meet de spelling van de 

werkwoorden, de interpunctie en woordbenoeming (grammatica). 

 

 

Scol  

Sociale Competenties Observatie-Lijst is een observatie-instrument voor gedrag en 

werkhouding en is bestemd voor leerlingen van groep 3 t/m 8. 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:   

I score is een leerling die ver boven het gemiddelde scoort.  

II score is een leerling die boven het gemiddelde scoort.  

III score is een leerling die als een gemiddelde leerling scoort.   

IV score is een leerling die onder het gemiddelde scoort.   

V score is een leerling die ver onder het gemiddelde scoort.   

    

Bij een I, II of III score weet de leerkracht dat de leerling 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 leerling nodig heeft om 

de leerstof te begrijpen.   

  

Eindtoets Basisonderwijs  

Elke school is verplicht om in groep 8 de 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. 

 

4.9     Groepsplannen  

Wij werken met groepsplannen. Individuele handelingsplannen worden zoveel 

mogelijk vervangen door groepsplannen en soms wordt er een groeidocument 
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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.   

 

4.10 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 

intern begeleider (Marijke Schrauwen).  

4.11 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen   

  Om kinderen, die voor lange tijd - minimaal drie weken - in het 

ziekenhuis moeten verblijven 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 .   

  

4.12 De overgang naar het voortgezet onderwijs   

De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs vindt vooral in groep 8 

plaats. Met de leerlingen 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. 
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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 leerlingen die in groep 8 komen vertellen over hun school.  

 

4.13 Opbouw van de advisering   

Aan het eind van groep 7 geeft de leerkracht al bij de overdracht een eerste advies 

door aan de leerkracht van groep 8. In november maken de leerlingen van groep 8 het 

drempelonderzoek. Dat onderzoek bepaalt samen met de toetsen van het 

leerlingvolgsysteem, de werkhouding en leergedrag van de leerling het schooladvies 

dat de school geeft. De school mag een dubbel advies geven. De middelbare school 

plaatst een leerling n.a.v. dit schooladvies. Zij mogen een leerling 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 leerlingen 

naar het VO gebeurt altijd mondeling met een mentor van de middelbare school. 

Voor de uitgebreidere versie verwijzen wij u graag naar bijlage 18 in deze schoolgids. 

  

4.14 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. 
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5. De betrokkenheid van ouders bij de school  
  

5.1  Het belang van ouderbetrokkenheid   

Vanaf het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, delen de ouders hun 

verantwoordelijkheid voor de kinderen met de leraren. Voor de leraren houdt dit in dat 

zij behalve zorg te dragen voor goed onderwijs ook zorg moeten dragen voor een zo 

plezierig en veilig mogelijke leeromgeving voor de kinderen. Zo heeft ieder kind wel 

eens extra aandacht nodig en dient er ook voldoende 

toezicht te zijn op de speelplaats. Dit toezicht is er 

overigens altijd vijftien minuten voor schooltijd en in de 

pauzes. Van de ouders verwachten wij dat zij goed 

contact houden met de school waardoor de leraren vaak 

beter in staat zijn de kinderen te leren kennen en te begrijpen. Natuurlijk is het altijd 

mogelijk tussentijds een afspraak voor een gesprek met de leerkracht te maken. Ook 

kunt u een afspraak voor een gesprek met de directie maken.   

  

Indien u voor het begin van de ochtend- of middaglessen telefonisch met ons contact 

wilt, willen wij u vragen dat te doen vanaf 15 minuten voor de lessen beginnen. Verder 

vragen wij u met klem 's avonds en onder schooltijd de leerkracht niet te bellen.   

  

Bij zeer bijzondere omstandigheden kunt u contact opnemen met de directie.   

Tijdens schooluren 076-5972501.   

  

5.2  Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school   

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).   
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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 leerlingen mee bezig 

zijn.   

  

5.3  De oudervereniging   

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.  

 

Vergadering  

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 bent van harte welkom om aan te schuiven. De vergaderdata zijn te 

vinden in de schoolkalender.  

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 en andersom.  

mailto:ouderraadzonnebloem@spoz.nl
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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 georganiseerd worden. Van dit bedrag worden 

allerlei extra dingen voor de leerlingen 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 het bedrag 

over te maken naar de OR. De vrijwillige ouderbijdrage 

moet goedgekeurd worden door de MR. Het bedrag 

voor de vrijwillige bijdrage is EUR 15,00 per leerling bestaande uit EUR 14,00 

schoolouderbijdrage en EUR 1,- verzekering. Daarnaast wordt er EUR 27,50 voor de 

schoolreis van groep 1 t/m 7 en EUR 82,50 voor de schoolverlaters van groep 8 aan 

de ouders gevraagd (schoolkamp en afscheidsavond).  

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  
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Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen van 

Nederland. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten 

om kinderen samen te laten spelen. Als school doen we ieder jaar mee aan de 

Jantje Beton loterij. Met de verkoop van de loten steunen we de projecten van 

Jantje Beton, en verdienen we ook geld voor onze school. Dat geld wordt 

besteed aan het aanschaffen van nieuw (buiten/binnen) speelgoed.   

• 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. Het verhaal vanuit het Sinterklaas-

journaal wordt verweven in alle activiteiten rondom de Sinterklaasviering.   

• Kerst  

Jaarlijks creëren we op school een gezellige kerstsfeer. De OR verzorgt samen 

met vele hulpouders de kerstviering/activiteit.  

• 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.  

• 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.  

• Verkeersouders  

De taak van de verkeersouders 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 
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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”.  

 

• Andere activiteiten zijn o.a. nog: 

Schoolreis, Goede Doelen dag, Zonnebloemdag, Dag van de leerkracht, 

Kinderboekenweek, Pasen, Koningsdag  

 

Samenstelling: 

Dit schooljaar bestaat het bestuur van de Oudervereniging uit de volgende leden:  

Inge Pemen, Voorzitter  

Tamara Jochems, Penningmeester  

Geertje de Bakker, Secretaris 

  

Verder hebben zitting in het bestuur van de Oudervereniging:  

Sheila de Groot, Cindy Kleijnendorst, Hellen Wildhagen, Renate Hereijgers, Gosia 

Herijgers, Kelly Oostvogels. 

PS: 

Maandag 16 september 2019 is de algemene ledenvergadering van de OR en 

zullen er leden aftreden c.q. bij komen. Op het moment van samenstelling van 

deze schoolgids, zijn de wijzigingen nog niet bekend. 

 

Om deze rol goed te kunnen vervullen stellen we input zeer op prijs. U kunt ons 

aanspreken op het schoolplein of mailen naar ouderraadzonnebloem@spoz.nl Als 

u geïnteresseerd bent om mee te denken of te helpen kunt u contact met ons 

opnemen.  

 

5.4  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. 
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Indien in een klas hoofdluis geconstateerd/gemeld wordt, krijgt de betreffende 

groep de “hoofdluisalarm“-brief mee. 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 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. U kunt de 

coördinator (Karin de Roover) aanspreken op het schoolplein. 

  

6. Medezeggenschapsraad  
  

Wat doet de MR?  

De Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool Zonnebloem Zundert heeft de 

wettelijke taak de belangen van de Ouders/Verzorgers van leerlingen 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. In deze schoolgids is de geldende klachtenprocedure opgenomen (zie 

bijlage 10). 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 MR organiseert 

tweemaal per jaar een informatieavond voor ouders over onderwerpen die 

schoolbreed zijn, zoals vb. TSO, leermethodieken, visie school, huisvesting, etc. … .  

  

Wie vormen de MR?  

De ouders in de oudergeleding zijn:  

- Jurgen Verpalen   
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- Edwin Boogaards  (voorzitter) 

- Gertjan de Kroes  

  

Tot de personeelsgeleding behoren:  

- Vacature 

- Annemiek Schrauwen (secretaris) 

- Ingrid van der Heiden  

  

Annemiek  Schrauwen en Gertjan de Kroes 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, zie ook het hoofdstuk 2.5 .   

 

 

    

Werkwijze MR   

De data van de MR in het schooljaar 2019-2020 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 aan de secretaris. De directeur van Zonnebloem woont 

standaard een gedeelte van de MR vergadering bij, alsmede een afgevaardigde van de OR.   

Informatie MR   

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.    

Bereikbaarheid MR   

U kunt de MR-leden natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. De MR heeft ook een eigen e-

mail adres, te weten: zonnebloemmr@spoz.nl. Al uw vragen, opmerkingen of suggesties zijn 

van harte welkom!   
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7. Inspectie 

   
Voor het rijksschooltoezicht valt onze school onder de inspectie van het onderwijs.   

Contactinformatie:  

  

Website: www.onderwijsinspectie.nl    

E-mail: info@owinsp.nl   

Vragen over het onderwijs kunt u stellen via 0800-8051 (gratis)   

Meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111 (tijdens kantooruren)   

  

Goedkeuring  

De MR heeft in haar vergadering instemming verleend met betrekking tot de inhoud 

van de schoolgids.   

 

 

 

 

  Bijlagen  

  

Bijlage 1: 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 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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bevoegd toezicht staan, alsmede tijdens het rechtstreeks van huis naar school 

gaan en omgekeerd. De kosten per kind bedragen € 1,- per schooljaar (zie ook 

paragraaf 5.3,  ‘Vrijwillige bijdrage’). 

 

Bijlage 2: Naschoolse opvang  

Aan onze school is geen directe voor- of naschoolse opvang 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 het meest contact met: 

 

 Katerstraat 37  

 4881AP Zundert  

 06 – 48 68 42 72  

 www.hettoverbloempje.nl  
    

 

 

  

• Buitenschoolse opvang (4-13 jaar):  

• Overblijven (4-13 jaar):  

• Kinderdagverblijf (0-4 jaar):  

• Peuteropvang (2-4 jaar):  

        • Opvang door gastouders (0-13 jaar):  

 

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 

 

 

 

http://www.hettoverbloempje.nl/
http://www.hettoverbloempje.nl/
http://www.kober.nl/
mailto:info@donkieszundert.nl


   

51  

  

  

Bijlage 3: Leerplicht  

 Informatie 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 telefonisch  (dus niet per e-mail) 

op de hoogte te brengen, bij voorkeur tussen 8.00u-8.30u.   

  

Vakantieverlof buiten de schoolvakantie  

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

is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk 

maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit 

kunnen aantonen met een werkgeversverklaring.  

In dat geval mag er slechts één keer per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden 

gegeven door de directeur van de school. Het verlof mag zeker niet in de eerste twee  

lesweken van het schooljaar vallen. 

Een aanvraag voor vakantieverlof moet 6 weken van tevoren schriftelijk worden 

aangevraagd bij de directeur van de school.  Formulieren voor deze aanvraag zijn op 

school verkrijgbaar. 

Er mag dus GEEN vrij gegeven worden voor: goedkopere vakanties buiten het 

seizoen, vermijden van verkeersdrukte, een afwijkend (vakantie)rooster t.o.v. andere 

kinderen uit het gezin die op andere scholen zitten (bijvoorbeeld het V.O.), 

http://www.zundert.nl/
http://www.zundert.nl/
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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, zoals het Suikerfeest. 

U kunt zich uiterlijk twee dagen van tevoren aanmelden voor extra verlof bij de 

directeur van de school.   

  

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: lees de hierboven genoemde brochure of stel 

uw vraag aan de directeur van de school.  

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

ingediend, indien mogelijk 6 weken van tevoren. Tot en met 10 schooldagen per 

schooljaar dient u de aanvraag te doen bij de directeur van de school. Bij meer dan 10 

schooldagen per schooljaar dient u dit minimaal 4 weken tevoren te vragen bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente.   

  

Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de leerplicht?  

De school is verplicht elk vermoedelijk ongeoorloofd 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.  
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Bijlage 4: SPOZ-beleidstukken  

  

Binnen het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Zundert is een aantal zaken 

geformaliseerd in beleidsdocumenten. Volledige weergave zou de schoolgids erg 

uitgebreid maken. We maken er u dan ook op attent dat u te allen tijde dit beleid kunt 

raadplegen op de website van het schoolbestuur: www.spoz.nl. U kunt daar de volgende 

documenten vinden: 

 Klachtenregeling 

 protocol time-out, schorsing en verwijdering 

 protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

 klokkenluidersregeling 

 jaarstukken 2018 

 

Naast deze bovenschoolse beleidsstukken, heeft onze school nog beleid opgesteld inzake:   

1. roken   

Binnen mag in geen enkele ruimte gerookt worden. Dit houdt in dat er naast de 

reguliere uren waarin leerkrachten en leerlingen op school aanwezig zijn, ook tijdens 

ouderavonden, informatie avonden, vergaderingen, werkgroepbijeenkomsten, feestjes 

en afscheidsavonden niet gerookt mag worden.  Daarnaast is het ook niet toegestaan 

te roken op het schoolplein en tijdens activiteiten buiten het schoolgebouw die door de 

school georganiseerd worden. Hierbij valt te denken aan de sportdag, schoolreis, e.d.  

  

2. sponsoring  

Het beleid van de scholen is er op gericht dat we geen contacten zoeken betreffende 

sponsoring met commerciële instellingen.   

We verlenen wel medewerking aan (plaatselijke) non-profit instellingen, zoals ’t 

Jeugdcarrousel, GGD en sportverenigingen. We zijn ook intermediair tussen ouders 

en instellingen, die t.b.v. de ontwikkeling van kinderen producten aanbieden, zoals een 

typeschool, muzieklessen (blokfluit), e.d. 
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3. vervanging bij ziekte  

Zoals overal komt het ook bij ons voor dat leerkrachten zich soms ziek melden of 

afwezig zijn i.v.m. bijvoorbeeld een begrafenis of een bruiloft. De school heeft de plicht 

om ervoor zorg te dragen dat het onderwijs op deze dagen doorgang vindt. Om zo 

goed mogelijk te voorzien in vakkundige vervanging, hebben wij onszelf aangesloten 

bij Leswerk. Bij deze organisatie staan leerkrachten ingeschreven (uiteraard volledig 

gediplomeerd) die zich beschikbaar stellen om te vervangen op scholen waarvoor dit 

wordt gevraagd. De directeur zal er alles aan doen om tijdig en verantwoord 

vervanging te zoeken voor de groep. Jammer genoeg blijkt dit niet altijd mogelijk. Er 

zijn ‘piektijden’, bijvoorbeeld tijdens een griepgolf, waardoor vervanging niet meer 

beschikbaar is. De directeur bekijkt dan, in overleg met de meest betrokken collega’s, 

welke keuze er intern kan worden gemaakt.  Zo kan het voorkomen dat er, incidenteel, 

groepen samengevoegd moeten worden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Pas in 

uiterste noodzaak kan er een groep naar huis worden gestuurd, maar de ouders 

worden hierover altijd minimaal één dag tevoren schriftelijk over geïnformeerd.   

  

 

Bijlage 5:  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  

  

Wat is het CJG ?  

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

bij opvoeden en opgroeien. Alle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en jong 

volwassenen (tot 23 jaar) uit Zundert, Rijsbergen, Klein Zundert, Achtmaal en 

Wernhout kunnen er terecht. Het CJG biedt informatie, advies, workshop, 

oudercursussen, kind trainingen en hulp bij opvoeden en opgroeien.   

  

Het is  echt de normaalste zaak van de wereld om vragen te hebben en hulp te vragen! 

Vaak helpt een luisterend oor, een goed advies of enkele gesprekken jou al verder. 

Het CJG is heel laagdrempelig, werkt vraaggericht (jij bepaalt) en kortdurend.  

Wij zijn dus geen tweede Bureau Jeugdzorg!  
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Waarvoor kan ik terecht ?   

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

kinderen, pubers en jong volwassenen, kun je vinden op onze website 

www.cjgzundert.nl. Je kunt dus zelf op zoek gaan naar het antwoord op jouw vraag.  

Maar we helpen je graag, stel je vraag bijvoorbeeld digitaal via de website.   

  

Cursussen & trainingen bij het CJG:  

• Sociale vaardigheidstraining  voor kinderen van 6 – 8 jaar;  

• Sociale vaardigheidstranig voor kinderen van 8 – 10 jaar;   

• Sociale vaardigheidstranig voor kinderen van 10 – 12 jaar;   

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

• Training Mindfulness voor jongeren in het VO;  

• De cursus “opvoeden enzo” voor ouders van kinderen in de  

 basisschoolleeftijd;  

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

  

Hulp biedt het CJG in verschillende vormen, namelijk Licht Pedagogische Hulp,  

Triple P niveau 3, Videohometraining, Praktische thuisbegeleiding, Triple P niveau 4 , Jeugd 

Preventie Plan, Schoolmaatschappelijk werk in het basis- en voortgezet onderwijs,  

Jeugdverpleegkundigen en Observatie & Hulp in de kinderopvang.   

  

Op onze website www.zundert.nl kun je meer 

informatie vinden over het cursus- en 

hulpaanbod van het CJG en hoe je hiervoor aan 

te melden.   

  

Waar kan ik terecht ?   

Je vindt het CJG op locatie “De Welborg”, in het 

Onderwijs en in de Kinderopvang.  In dit schema 

zie je hoe je contact kunt opnemen, je kunt zelf 

bepalen bij wie je je vraag wilt neerleggen!  

 

 

 

http://www.zundert.nl/
http://www.zundert.nl/
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Bijlage 6: adressen  

  

Inspectie van het onderwijs  Vragen over onderwijs:   0800-8051          

www.onderwijsinspectie.nl                    

info@owinsp.nl  

Klachtmeldingen over seksuele 

intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 

psychisch of fysiek geweld:  

Externe vertrouwenspersoon:  

GGD 076-5282241  

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:  

Tel: 0900-1113111  

Gemeente Zundert  

Onderwijszaken/leerplichtambtenaar  

  

Gemeentehuis Zundert  

Mevr. J.Krekelberg  

Markt 1 4881 CN Breda  

076-5995600  

Systeembegeleiding en Individuele   

Hulpverlening  

Edux Onderwijspartners 

  

Tolweg 11 

4851 SJ Ulvenhout  

076 – 5245500  

Jeugdgezondheidszorg:   

jeugdverpleegkundige, jeugdarts, opvoed-

kundige hulp   

  

GGD Stadsgewest Breda  

Afdeling Jeugdgezondheidszorg  

 

Doornboslaan 225-227  

4816 CZ Breda  

076-5282000  

  

Nicole van Bergen  

(jeugdverpleegkundige)  

Dr. Janssen (jeugdarts)  

  

Centrum voor Jeugd en Gezin  

  

Welborg 9  

4881 CZ  Zundert  

076-5040159  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Bijlage 7: externe zorg   

  

Behandeling op indicatie  

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 vrijaf te geven. De 

verantwoordelijkheid voor het verzuim ligt zowel bij de ouders als bij de school. Goed 

overleg tussen ouders en school en redelijkheid vanuit beide partijen zijn hierbij 

belangrijk.  

In dat geval zullen er heldere afspraken gemaakt worden, die schriftelijk worden 

vastgelegd. Wat wordt er vastgelegd:  

 Het doel van de hulp  

 De tijden van behandeling  

 De inzet van de school  

 De rapportage  

 Het reguliere onderwijsaanbod in relatie tot het verzuim  

 De verantwoordelijkheid, zoals ophalen op school en door wie  

 Specifieke, unieke informatie van belang  

 Evaluatie en voortgang  

Het document wordt door de betrokken partijen ondertekend. In alle gevallen wordt de 

leerplichtwet als uitgangspunt genomen.  

Wanneer ouders en leerlingen de afgesproken maximale behandeltijd over-schrijden, 

vindt verschuiving plaats van geoorloofd naar ongeoorloofd verzuim en kan de 

leerplichtambtenaar door de school worden ingeschakeld.  
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Bijlage 8: Internetprotocol  

  

Internetregels in de klas:  

1. Op school zoeken we alleen informatie op internet, die nodig is. Sites, die geen 

informatie bieden voor het werk in de klas,  mogen dus niet bezocht worden.  

Nadat elke leerkracht deze regel heeft verteld aan zijn leerlingen, moet er een 

vertrouwen zijn van de leerkracht naar de leerlingen, dat die zich inderdaad ook aan 

die regel houden. Bezoekt een leerling toch bewust zo’n site, dan volgt er een sanctie.   

2. Leerlingen mogen alleen op de computers/chromebooks werken als de 

leerkracht in de buurt is. Deze regel spreekt voor zichzelf; dus in de pauze mag er niet 

op internet rondgekeken worden.   

3. Leerlingen mogen zelf geen programma’s downloaden van het internet. Door 

dit downloaden kan er een programma geïnstalleerd worden, waardoor de computer 

niet meer op de juiste manier functioneert.   

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

Leerlingen kunnen hierbij allerlei persoonlijke gegevens doorgeven aan personen, die 

hier misbruik van kunnen maken.   

5. De leerkrachten proberen het nuttige en/of leuke gebruik van internet te 

stimuleren. Er ligt een schat aan gegevens, die zeker gebruikt moeten worden.  

  

Bijlage 9: Website  

  

Website  

Met onze website: www.zonnebloem-zundert.nl  willen we informatie verstrekken over 

onze school aan iedereen die daarnaar via internet op zoek is. Deze informatie bestaat 

uit beschrijving van de  school, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de 

activiteiten die de school ontplooit, etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die 

de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor 

gewekt zou kunnen worden.  

  

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond 

de school. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.  

http://www.zonnebloem-zundert.nl/
http://www.zonnebloem-zundert.nl/
http://www.zonnebloem-zundert.nl/
http://www.zonnebloem-zundert.nl/
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Verantwoording:  

1.De website is mede opgebouwd uit informatie uit de Schoolgids . Hierdoor is 

zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de 

geledingen van de school.  

2.Aanvullende informatie, foto’s m.b.t. (buiten)schoolse activiteiten worden geplaatst 

n.a.v. verschillende activiteiten. Dit gebeurt met inachtneming van de AVG.   

  

Privacy:  

1.Bij publicatie van informatie (bijv. nieuwsbrief) zal (strikt) persoonlijke informatie 

worden weggelaten op de site.  

2. Bij het inschrijven op school geven de ouders wel of geen toestemming tot het 

gebruiken van beeld/film/fotomateriaal van hun kinderen voor informatie op b.v. de 

website, schoolgids enz.   

3.Bij vermelding op de site van de namen van hen die bij de school zijn betrokken, 

worden geen adressen en telefoonnummers vermeld.  

4.Bij publicatie van informatie op de site, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, 

zal degene die de site onderhoudt deze informatie op verzoek verwijderen.  

  

Bijlage 10: Klachtenprocedure  

  

Het kan voorkomen dat ouders of wettelijk vertegenwoordigers, dan wel een 

medewerker van de school een klacht hebben over het gedrag of een beslissing, dan 

wel het nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing door een leerkracht, 

de directie, de bestuurder of andere bij de school betrokken personen. 

 

Om deze ouders en medewerkers een mogelijkheid te geven te worden gehoord heeft 

SPOZ een klachtenregeling welke van toepassing is voor iedere school van SPOZ. 

Voor de volledige tekst van de 

klachtenregeling verwijzen wij graag 

naar de website van onze Stichting: 

www.spoz.nl. U vindt de regeling 

onder het tabblad ‘Downloads’. 

 

http://www.spoz.nl/
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Bijlage 11: Huishoudelijk overblijfreglement Basisschool Zonnebloem Zundert  

De tussenschoolse opvang (het overblijven) is in handen van een externe organisatie, t.w. 

Kober Kinderopvang. Om te zorgen dat het overblijven goed verloopt, heeft Kober 

Kinderopvang een zgn. overblijfprotocol opgesteld. Voor meer informatie over Kober 

Kinderopvang en inzicht in het overblijfprotocol, verwijzen wij u graag naar de volgende 

website: https://www.kober.nl/overblijven 

 

Bijlage 12: hoofdluis en luizenweetjes  

In deze bijlage willen we u informeren over:  

1. Wat als uw kind hoofdluis heeft en   

2. Luizenweetjes   

  

 1.  Mijn kind heeft hoofdluis. Wat nu?  

  

• Meld het op school aan de leerkracht. Dan wordt het kriebelteam ingelicht en 

wordt de desbetreffende groep gecontroleerd. Vertel het ook aan de ouders van 

vriendjes en anderen waar uw kind mee omgegaan is. Denk aan logeer-

adressen, sportclubs e.d.  

• Het is belangrijk dat u uw kind zo snel mogelijk behandelt. De apotheek in 

Zundert adviseert loxazol.  

• Ook de andere gezinsleden moeten worden behandeld.  

• Om her-besmetting te voorkomen is het belangrijk dat u naast het behandelen 

van haar/hoofdhuid van uw kind ook de volgende schoonmaakadviezen 

opvolgt:  

A.  Kleding, jassen, beddengoed, sjaals enz. wassen op minimaal 60 graden  

B.  Spullen die niet gewassen kunnen worden als knuffels, haarelastiekjes  e.d 

minimaal 1 week in een afgesloten zak of paar dagen in een afgesloten zak in 

de diepvries bewaren.  

C.  meubels, matras, autostoelen, vloerkleden e.d. grondig stofzuigen. Hierna de 

stofzuigerzak weggooien.  

 Blijf de behandeling nog enkele weken 1x per week herhalen zodat de 

hoofdluis/neten goed verwijderd zijn.   

https://www.kober.nl/overblijven
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 2.  Luizenweetjes   

• De luis is een parasiet. Hij heeft dus een ander nodig om te leven en haalt zijn 

voedsel uit mensenbloed.  

• De luis is een insect, heeft 6 poten en klampt zich hiermee stevig aan de 

haren vast, vandaar dat deze ook moeilijk te verwijderen zijn.  

• Een luis gedijt prima bij de lichaamstemperatuur van de mens.  

• Luizen leggen hun eitjes (neten) aan de basis van het haar, dus dicht op de 

hoofdhuid.  

• Luizen vind je vooral op de warme donkere plekjes, onder de pony, in de nek 

en achter de oren.  

• Neten lijken op zoutkorreltjes. Ze worden vaak verward met roos. Het verschil 

is duidelijk: roos zit los en een neet zit vast aan de haren.  

• Een verse neet bevindt zich dicht aan de hoofdhuid.  

• Bevindt hij zich verder van de hoofdhuid dan is het een oude en is het gevaar 

van besmetting verdwenen.  

• Hoofdluis draagt geen ziekten over.  

• Hoofdluis gaat niet vanzelf weg!  

• Luizen kunnen niet vliegen of springen: het zijn overlopers: als kinderen  bv. 

tijdens het spelen met hun hoofd dicht bij elkaar komen  dan kan een luis 

gemakkelijk overstappen: dus ook via jassen ,mutsen sjaals ed.  

• Iedereen kan het krijgen;  al zorg je nog zo goed voor jezelf en was je heel vaak 

je haar, dan nog kun je hoofdluis krijgen.  

• Hoe weet je of je hoofdluis hebt? Kort na de besmetting merk je er niets van. 

Pas als de luizen zich vermenigvuldigd hebben, ontstaat er jeuk en gaat men 

krabben.  

• Hoe spoor je luizen op? dmv. een stofkam: kam de haren boven een wit papier   

• Om de luizen goed te zien ga daarbij stevig over de hoofdhuid, ze zitten namelijk 

dichtbij de hoofdhuid.  

• Zorg voor goed licht anders zijn de luizen niet goed te zien.  

• Als er luizen uit het haar komen, spoel deze dan  met veel water door de 

gootsteen of wc.  

•  
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NB   

• Controleer altijd elke week uw kind.  

• Elke week kammen en kijken doet hoofdluis wijken!  

• Zorg dat  je altijd een stofkam en een product ter behandeling van hoofdluis in huis 

hebt!  

• Het gebruik van een luizenzak is op onze school verplicht. 

  

Het Kriebelteam  

 

 

 

Bijlage 13: Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld  

 

Scholen zijn verplicht om te werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk 

Geweld. Bij de meldcode worden verschillende stappen genomen, van signaleren tot 

het daadwerkelijk melden van kindermishandeling. Ook de scholen die vallen onder 

SPOZ werken met deze stappen: Voor de volledige tekst van deze meldcode, 

verwijzen wij graag naar de website van onze Stichting: www.spoz.nl U vindt de 

meldcode onder het tabblad ‘Downloads’ 

    

 

Bijlage 14: GGD  

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant:  

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0  t/m 19 jaar  

 

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en 

verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond 

en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich 

dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.  

 

Publieke gezondheid  

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente 

verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0 t/m 19 jaar. Wij 

zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel 

mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Samen met onze partners in 

http://www.spoz.nl/
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het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met school, houden 

wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en 

jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.  

 

Gezondheidsonderzoeken  

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via 

gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en 

van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste 

gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek 

plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. De uitkomsten van ieder 

onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten noteren wij ook in het Digitaal 

Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw 

kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.   

 

In het kalenderjaar 201 zien wij de kinderen geboren in 2007 en 2012 en in het 

kalenderjaar 2019 zien wij kinderen geboren in 2008 en 2013. Bij het 

gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het 

gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart een 

vragenlijst.  

 

Wat doen we tijdens het onderzoek?   

Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar 

beschikking heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u 

hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we 

u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te komen.   

 

Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de 

Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen.  Tijdens het onderzoek 

controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de 

schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. 

Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor 

en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, 

die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij 

uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op.  
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Jeugdgezondheidszorg op school:  

Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij op verschillende manieren actief. Het 

aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.  

 Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van 

leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.  

 Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die 

extra zorg nodig hebben.  

 Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een 

goede ventilatie op school.   

 Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, 

weerbaarheid en seksualiteit.  

 Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van 

ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).  

 

Inentingen  

GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen 

ernstige ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en 

baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op: 

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

  

Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij 

de GGD. Wij bieden inentingen en advies op 

maat over maatregelen tegen malaria en 

andere infectieziekten. Niet alleen in verre 

oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt 

u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele 

koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/.  

 

Hoofdluis  

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website 

van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 

 

 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
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Contact  

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

haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.   

 

Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de 

groeicurven van u kind in zien en u persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor 

een DigiD met SMS code nodig.  Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een 

telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin 

op telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op; 

www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind  

 

 

Bijlage 15: Protocol bij Echtscheiding Zie website onder menu “voor ouders”  
  

Bijlage 16: Zorgprotocol Zie website onder menu “voor ouders”  

  

Bijlage 17: Veiligheidsplan Zie website onder menu “voor ouders”  

 

 

Bijlage 18: schoolverlatersprotocol 

 
Bij het vaststellen van onderstaande procedure is onder meer gebruik gemaakt van de 

brochure “de Centrale eindtoets PO in 2019” van het College voor Toetsen en Examens.  

Onderstaande afspraken zijn gemaakt:  

 De directeur van de basisschool houdt toezicht op het schoolverlaterstraject en indien 

nodig begeleidt hij het traject. Hij heeft er de eindverantwoordelijkheid over.   

 Het advies wordt bepaald door de leerkracht van groep 7, 8, IB’er en directeur 

 De leerkrachten van groep 8 zijn de eerste contactpersonen met het voortgezet onderwijs 

en zijn  verantwoordelijk voor de interne organisatie betreffende deze procedure. 

 Na de M7 toets zal de leerkracht van groep 7 in het bijbehorende rapportgesprek een pre-

advies uitbrengen, opgesteld door leerkracht groep 6, 7, IB’er en directeur 

 De leerkracht geeft het pre-advies op papier mee aan de ouders en zorgt ervoor dat de 

leerkracht van groep 8 die ook krijgt. 

 De procedure schoolverlaters wordt uitgedeeld in groep 7 tijdens het pre- advies gesprek. 

http://www.mkib.nl/
http://www.mkib.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
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 Bij zorgleerlingen wordt het traject richting voortgezet onderwijs al gestart in 

groep 7. Leerkrachten en IB’ er voeren gesprekken met ouders en leerling en benaderen 

al vroeg het voortgezet onderwijs om daar begin groep 8 de zorg rondom de leerling  te 

bespreken. 

 Voor het eerste oudergesprek krijgen de kinderen een VO opdracht met betrekking tot hun 

wensen, talenten en verwachtingen qua niveau van het VO. De mening van de ouders 

wordt hierbij ook gevraagd. 

 Op het eerste 10-minutengesprek in november/december staan de leerlingkenmerken en 

de sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie met het advies over plaatsing in het VO 

centraal. Vragen als “hoe is de taak-werkhouding op school, hoe zijn de prestaties, wat 

wil het kind en de ouders” staan centraal. De leerkracht van groep 8 geeft de ouders een 

voorlopig advies.  

 Het OSO rapport uit Esis  wordt door de leerkracht ingevuld. De directeur zet het klaar en 

stuurt het door. 

 De leerkrachten van groep  8 stellen in februari een definitief advies vast. Dit advies is 

gebaseerd op het leerlingvolgsysteem én observatiegegevens van de school t.a.v. het 

gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Denk hierbij aan o.a. 

taakspanning, werkhouding, motivatie, werkverzorging, omgang met anderen, enz. Bij 

zorgleerlingen wordt het definitief advies in overleg met IB’ er en evt directeur vastgesteld. 

 Dit advies wordt door de groepsleerkracht met de ouders besproken bij het adviesgesprek 

in maart. Indien het gesprek met de ouders daar aanleiding toe geeft, kan dit advies door 

de school worden heroverwogen na de eindtoets of wordt de mening van de ouders op 

het overdrachtsformulier kenbaar gemaakt. Indien de leerkrachten  met de ouders niet tot 

overeenstemming komen m.b.t. het advies aan de ouders beslist de directeur. 

 De aanmelding voor het voortgezet onderwijs vindt plaats in maart. Dit is een 

verantwoordelijkheid van de ouders. De school geeft het advies door aan het voortgezet 

onderwijs; de uiteindelijke plaatsing is een verantwoordelijkheid van het voortgezet 

onderwijs. De leerkrachten geven hun voorkeur voor een (eventueel meervoudig) 

brugklastype aan.  

 De centrale eindtoets PO wordt afgenomen in een door de overheid vastgelegde periode 

(april/mei) en geeft een totaalscore (en resultaten per onderdeel) van de leerling en een 

toelichting daarop ten behoeve van het advies voor het best passende type voortgezet 

onderwijs. 
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Heroverweging schooladvies: 

Als een leerling de Eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het 

schooladvies heroverwegen. Dit in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kàn 

leiden tot een wijziging van het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt 

afgeweken van het resultaat van de eindtoets en het gegeven schooladvies niet aangepast 

wordt. De school is immers niet verplicht tot wijziging, wel tot heroverweging. Het kan ook zijn 

dat het resultaat van de eindtoets PO minder goed is dan verwacht. In dat geval mag de 

basisschool het schooladvies niet aanpassen.  

Opmerkingen:  

Deelname aan de eindtoets PO is niet verplicht (mogen echter wel) voor:  

 leerlingen, die zeer moeilijk lerend zijn;  

 leerlingen, die meervoudig gehandicapt zijn;  

 leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal daardoor 

nog niet voldoende beheersen. 

  

 

 

Bijlage 19: Vakanties en vrije dagen 

 

Eerste schooldag 19 augustus 2019 

Corsomaandag 2 september  

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 

Studiedag 27 november 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 

Studiedag 10 maart 

Studiedag 18 maart 

Goede vrijdag 10 april 

2e Paasdag 13 april 

Meivakantie 27 april t/m vrijdag 8 mei 

Hemelvaart 21 en 22 mei 

2e Pinksterdag 1 juni 

Studiedag 17 juni 

Laatste Vrijdagmiddag vrij 10 juli 

Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 
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Bijlage 20: Inschrijving leerlingen 
 

Om leerlingen in te schrijven op onze school, dient u gebruik te maken van het SPOZ-

inschrijfformulier. 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.  

 

 

Bijlage 21: Lestijden 
 

Vanaf 8.30u kunnen de kinderen de school binnen, waarbij wij het normaal vinden dat de 

kinderen in de kleutergroepen nog door een ouder, opa/oma naar binnen gebracht worden. 

Om 8.45u starten de lessen en wij verwachten dan ook dat de ouders, opa’s/oma’s niet meer 

in de school aanwezig zijn, tenzij daar bijzondere redenen voor zijn. Op deze manier kunnen 

wij tijdig met de lessen starten en verliezen wij geen onderwijstijd. 

 

Het rooster voor de dagen is als volgt: 

maandag:  8.45u – 12.00u en 13.00u – 15.15u (alle groepen) 

dinsdag:   8.45u – 12.00u en 13.00u – 15.15u (alle groepen) 

woensdag:  8.45u – 12.30u (alle groepen) 

donderdag:  8.45u – 12.00u en 13.00u – 15.15u (alle groepen) 

vrijdag:   8.45u – 12.00u (groep 1 t/m 4) 

   8.45u – 12.00u en 13.00u – 15.15u (groep 5 t/m 8) 

 


