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Voorwoord 
 
Dit jaar presenteren wij u met trots voor de 2e keer de 
schoolgids in combinatie met de ouderkalender. Wij 
wensen u veel leesplezier en hopen dat u in deze gids 
alle informatie kunt vinden die nodig is voor u en uw 
kinderen.  
 
In dit document vindt u veel informatie over onze 
school. We zien de schoolgids dan ook als naslagwerk, 
waarin u (bijna) alles kunt vinden wat u over de school 
wilt weten. Meer specifieke informatie  is te vinden in 
de bovenschoolse informatiegids SPOZ, de site van 
onze school (annaschool.nl) en de site van onze stich-
ting (spoz.nl).  
 
Verder informeren wij u in onze weekbrief en op Klas-
bord en sinds afgelopen schooljaar zijn we ook actief 
op Facebook. De informatie in deze schoolgids is zake-
lijk. Als u kennis wilt komen maken met de warme en 
open sfeer op onze school kunt u contact opnemen 
met de directeur.  
 
Namens het team,  
Martijn Schrauwen, directeur 

Inleiding  
 
De School 
De St. Annaschool is een school die midden in de maat-
schappij staat. De diversiteit aan culturen, afkomst en 
religies maakt van de school een instituut dat de maat-
schappij vertegenwoordigt. Daarnaast heeft de school 
een belangrijke rol in de wijk waarin de school staat. 
Aangezien de school het enige openbare gebouw in de 
wijk is, biedt de school ook onderdak aan o.a. een 
dansgroep, typecursus enzovoorts. Er ontstaat een 
win-winsituatie omdat de groepen een onderkomen 
hebben en de school gebruik kan maken van de exper-
tise van deze instellingen. Daarbij doen leerlingen van 
onze school mee aan de activiteiten van sommige van 
deze instellingen.  
 
De school valt onder de Stichting Primair Onderwijs 
Zundert (SPOZ). In 2016 stond de school 40 jaar in de 
Berk. Midden in de wijk, midden in de samenleving. 
Een plaats waar de school graag staat, zowel vanuit 
onderwijskundig als maatschappelijk oogpunt.  
 
Het team 
De St. Annaschool bestaat uit 6 groepen en een team 
van 11 leerkrachten, een intern begeleider, 3 onder-
wijsassistenten en de directeur.  

Team 2022 – 2023 

 
 
Het kan gebeuren dat een leerkracht ziek of afwezig is. 
De school heeft dan de plicht om ervoor de zorgen dat 
het onderwijs op deze dagen doorgang vindt. Om ons 
zo goed mogelijk te voorzien van vakkundige vervan-
ging hebben wij een flexibel invalpool binnen SPOZ.  
 
Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn dan zullen 
wij intern een oplossing verzorgen. Hiervoor hebben 
wij het vervangingsprotocol, welke aanwezig is op de 
school.  
 
Anti-pestcoördinator:  

• Juf Ilona (ilonanouws@spoz.nl)  
Vertrouwenspersoon:   

• Juf Ilona (ilonanouws@spoz.nl)   

• Juf Nicole (nicolegodrie@spoz.nl) 

Groep 1-2 Juf Manon/ juf Marlies  

taalklas Juf Dieke 

Groep 3 Juf Nicole K/ juf Marieke 

Groep 4/5 Juf Judith/ Juf Lilian 

Groep 6 Meneer Peter/ juf Cindy 

Groep 7 Juf Isabel 

Groep 8 Juf Ilona/ Juf Nicole G 

  

IB-er Juf Nicole 

Directeur Meneer Martijn 

OPP Juf Evie/ Juf Janne/ Juf Relin 

Conciërge Meneer Ronald/ Meneer Theo 

vrijwilligers Juf Nathalie/ Juf Thea 

mailto:inouws@spoz.nl
mailto:inouws@spoz.nl
mailto:ngodrie@spoz.nl
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De visie van de school 
 

Uitgangspunten van de school 

Graag willen we de komende jaren op de St. Anna-
school stappen maken in het thematisch onderwijs. In 
de ochtenden tijdens de basisvakken blijven we vast-
houden aan de methoden maar in de middag zouden 
we graag de zaakvakken en later ook de creatieve vak-
ken willen combineren in thematisch onderwijs. 
Daarnaast willen we het thematisch onderwijs combi-
neren met de eigentijdse vaardigheden. Dus kinderen 
leren naast de inhoud ook vaardigheden als samenwer-
ken, communiceren, creatief denken en ICT-
vaardigheden. Ook zullen we daarbij moeten zorgen 
voor goede ICT-faciliteiten waarmee de kinderen en de 
leerkrachten kunnen werken. 
 
Taalontwikkeling 
We merken dat de populatie leerlingen sterk aan het 
veranderen is op de St. Annaschool. Zo’n 1/3 deel van 
onze leerlingen zijn NOAT-leerlingen (=Nederlands On-
derwijs aan Anderstaligen) waardoor het taalaanbod 
anders ingestoken moet worden.  
Daarnaast willen we een doorgaande lijn voor woor-
denschat en NT2 (=Nederlands als Tweede Taal) in de 
hele school wegzetten. We zullen hierin een stuk team-
scholing inzetten om tot deze doorgaande lijn te ko-
men. 
Komende jaren gaan we de Bibliotheek op School 
(BOS) inzetten om het leesplezier en de leesmotivatie 
van onze kinderen te vergroten. We zullen daarbij 
meer leesactiviteiten gaan plannen en meer aandacht 
voor vrij lezen en boekpresentaties in de klas. Daar-
naast gaan we een kwalitatief goede bibliotheek in de 
school zelf opzetten.  

Gebruik maken van elkaars deskundigheid 
Op de St. Annaschool willen we leerkrachten gaan in-
zetten als kartrekkers voor belangrijke speerpunten 
voor onze school. Denk hierbij aan een taalcoördinator, 
rekencoördinator, Rots & Water coördinator, Hoogbe-
gaafdheid-coördinator etc. Deze mensen krijgen dan de 
verantwoordelijkheid om dit stukje onderwijs aan te 
sturen, verder te ontwikkelen en waar nodig op de 
teamagenda te zetten. Ze zullen hiervoor een plan van 
aanpak maken, uitvoeren, controleren en evalueren 
volgens de PDCA-cyclus (plannen, doen, controleren en 
actie) 
 
Eigenaarschap leerlingen vergroten 
Op de St. Annaschool zijn we afgelopen jaar gestart 
met het betrekken van kinderen bij hun leerdoelen. 
Daarnaast zijn we gestart met startgesprekken waarbij 
de kinderen zijn aangesloten. Komende jaren willen we 
graag het eigenaarschap van leerlingen verder gaan 
uitbreiden zodat kinderen uiteindelijk als zelfstandige 
leerlingen naar het voortgezet onderwijs kunnen door-
stromen. 
 
Zorg op maat 
In ons zorgplan 2018-2019 is een eerste aanzet gege-
ven hoe we dit in de praktijk eruit laten zien en daar zal 
komende jaren op geïnvesteerd moeten worden mid-
dels klassenrondjes, planningsgesprekken, opbrengst-
vergaderingen en teamvergaderingen waarbij de zorg-
cyclus, het aanbod en de daarbij horende instrumenten 
(groeidocument, ontwikkelperspectief) besproken wor-
den. 

Pedagogisch klimaat 
Het team heeft zich in vorige jaren gebogen over de 
wijze waarop we met de kinderen bezig moeten zijn in 
het kader van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Vanaf schooljaar 2018-2019 gebruiken we in de 1e peri-
ode van het schooljaar de ‘gouden weken’ om de juiste 
pedagogische sfeer in de klas te krijgen. Daarnaast ge-
bruiken we het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem 
“ZIEN” voor de groepen 3 t/m 8 om in kaart te brengen 
hoe het gaat met o.a. het welbevinden en de betrok-
kenheid van onze kinderen. 
 
Positive Behaviour Support (PBS) 
Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, 
schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken 
van gewenst gedrag en op het voorkomen van pro-
bleemgedrag. Het doel is het creëren van een positie-
ve, sociale omgeving, die het leren bevordert en ge-
dragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid 
een belangrijke rol speelt. 

PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en 
methoden die met gedrag te maken hebben in een 
school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed 
werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit 
zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. 
Ook wordt er samenwerking gezocht met ouders, 
jeugdzorg en gemeenten.  
 
Op de St. Annaschool starten we in schooljaar 2022-
2023 met deze aanpak!  
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Gedrags- en leefregels 
I.v.m. het traject PBS hebben we nieuwe gedragsver-
wachtingen gemaakt die we stap voor stap de kinderen 
gaan aanleren. Deze zullen middels posters zichtbaar 
worden in de school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDI/ doorgaande lijn didactische aanpak 
Om in alle groepen dezelfde didactische aanpak te han-
teren en om te kunnen gaan met verschillen hanteren 
we het expliciete directie instructie model (=EDI). We 
gebruiken naast dit model in alle groepen didactische 
groepsoverzichten met de onderwijsbehoeften per 
leerling, de (dynamische) groepsplannen, eigen leer-
lijnen, groeidocumenten en materialen voor herhaling, 
verdieping en verrijking (binnen en buiten de klas).  
 
Teach like a Champion 
Alle leerkrachten hanteren werkvormen van Teach om 
de actieve betrokkenheid te vergroten. 

schoolorganisatie 
 
Schooltijden  

Groep 1-2, 3    

 
 
Groep 4 t/m 8  

 
 
Wij adviseren de ouders de kinderen 's morgens en 's 
middags niet te vroeg naar school te sturen. Een kwar-
tier voor aanvang van de lessen gaan de poorten open 
en 5 minuten voor aanvang van de les worden de kin-
deren door de leerkracht buiten opgehaald. 
 
Ook in de middag gaan de hekken pas om 12.45 open 

en worden de kinderen om 12.55 opgehaald door de 

leerkracht. 

dag ochtend middag 

Maandag 08.45-12.00 u 13.00-15.15 u 

Dinsdag 08.45-12.00 u 13.00-15.15 u 

Woensdag 08.45-12.30 u   

Donderdag 08.45-12.00 u 13.00-15.15 u 

Vrijdag 08.45-12.00 u   

dag ochtend middag 

Maandag 08.45-12.00 u 13.00-15.15 u 

Dinsdag 08.45-12.00 u 13.00-15.15 u 

Woensdag 08.45-12.30 u   

Donderdag 08.45-12.00 u 13.00-15.15 u 

Vrijdag 08.45-12.00 u 13.00-15.15 u 

Pauze  

De kinderen in groep 1 t/m 8 mogen voor de ochtend-
pauze fruit en drinken mee brengen. Geen frisdrank, 
koekjes enz. Het drinken mag alleen meegebracht wor-
den in een goed afsluitbare beker. Pakjes mogen maar 
worden leeg mee naar huis gegeven. 
 
Urenverantwoording  

Het totaal aantal uren dat de kinderen in het schooljaar 
2022-2023 naar school gaan zijn: 

• groep 1 t/m 3: 888:00uur 

• groep 4 t/m 8: 971:15 uur  
 
De leerlingen die aan het eind van dit schooljaar onze 
school verlaten hebben in totaal in de afgelopen 8 jaar 
7520:15 uur onderwijstijd genoten. Hiermee voldoen 
we aan de wettelijk vereiste norm van minimaal 7520 
uur.  
 
4.4 Vakantietijden 

In overleg met de regio Zundert - Rijsbergen wordt het 
vakantierooster vastgesteld. Vervroegde vakantie of 
verlate terugkomst is in principe niet toegestaan. Uw 
kind is leerplichtig en u weet de vakantietijden tijdig. 

Vakantie Wanneer: 

CORSO maandag 5-9-2022 

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 6-1-2023 

Carnavalsvakantie 20-2-2023 t/m 24-2-2023 

2e Paasdag 10-4-2023 

Meivakantie 24-4-2023 t/m 5-5-2023 

Hemelvaart 18 & 19-5-2023 

2e Pinksterdag 29-5-2023 

Start Zomervakantie 17-7-2023 
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 VAKGEBIEDEN  
Voor de verschillende vakgebieden gebruiken we de 
volgende methodes. Zij waarborgen het leer- proces en 
voldoen aan de kerndoel- en zoals die door de wet zijn 
voor- geschreven. 
 
Nederlandse Taal 

 
Groep 1-2 
Wij willen aansluiten bij de alledaagse taal van de kin-
deren en deze taalschat  vergroten - verrijken - verrui-
men. In de kleutergroepen gaat het er vnl. om dat de 
kinderen leren luisteren naar elkaar en praten met 
elkaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met ver-
schillende vormen van taal in aanraking komen. Dit 
proberen we te bereiken door voor te lezen, te vertel-
len, versjes aanleren, poppenkast spelen, gesprekken 
houden, taalspelletjes en prentenboeken aanbieden. 
Ook werken we met woordkaarten en de letter van de 
week (inclusief het daarbij horende gebaar). We ge-
bruiken hierbij de thema’s van Kleuteruniversiteit (7-8 
thema’s per jaar naast Sinterklaas en Kerstmis). 
 
Groep 3  
In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de Kim Versie 
van de methode “Veilig leren lezen”. Dit is een metho-
de voor geïntegreerd aanvankelijk taal-leesonderwijs 
en gaat uit van de zogenaamde structuurmethode 
(woordjes ‘afbreken’ en weer “opbouwen”). De metho-
de biedt de mogelijkheid om instructie en verwerking 
op verschillende niveaus aan te bieden (differentiatie). 
 
Groep 4 t/m 8 
In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van de methode 

Staal. Staal is de eerste methode die spelling en 
grammatica combineert. Verrassende thema’s, tek-
sten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. 
Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie 
of publicatie.   
  

Technisch Lezen 

We werken met de methode: Estafette. Dit is een me-
thode voor groep 4 t/m 8 om de instructie en de bege-
leiding van het leesonderwijs te intensiveren en het 
leesniveau omhoog te brengen.  
 
Naast deze methode lezen de kinderen zelfstandig in 
leesboeken op het eigen leesniveau. De kinderen kie-
zen hun boek uit de schoolbieb of nemen een boek van 
thuis mee. In alle groepen is een “15 minuten leesmo-
ment” terug te zien, dit noemen we het Leeskwartier. 
 
Begrijpend Lezen 

We werken op school met de begrijpend leesmethode: 
Leeslink.  Het aanbod van de lessen gaat geheel via 
internet met actuele teksten, leesstrategieën en aan-
bod op maat. Wekelijks worden deze lessen geprint en 
behandeld. Daarna gaan ze in een bewaarmapje. 
 
Rekenen 

 
Groep 1-2 
Het voorbereidend rekenen krijgt volop aandacht in de 
groepen 1 en 2. Het hele jaar door worden er spelletjes 
en activiteiten aangeboden die betrekking hebben op 
het voorbereidend rekenen. We werken in de groepen 
1-2 met Rekenplein. Deze methode sluit aan op de re-
kenmethode Pluspunt. Op deze manier worden alle 
tussendoelen aangeboden aan de kinderen van zowel 
groep 1 als groep 2. Dit gebeurt in de kleine of grote 
kring en tijdens het spelen en werken met ontwikke-
lingsmateriaal. 
 
Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe 
rekenmethode Pluspunt De nieuwste Pluspunt biedt de 
allerbeste preventieve én uitdagende rekendidactiek. 

Schrijven 

De methode Pennenstreken volgt de aangeleerde 
letters en woorden, die bij het aanvankelijk leesproces 
worden aangeboden. In groep 3 wordt meteen gestart 
met de cijfers, schrijfletters en de aangeleerde woor-
den worden aan het einde van het schooljaar elkaar 
geschreven. Deze methode sluit aan bij veilig Leren 
Lezen. 
 
Zaakvakken 

Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van de lesme-
thode van "Blink Wereld" voor wereldoriëntatie 
(geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & tech-
niek). Elk schooljaar worden er 5 thema's uitgediept. 
De leerlingen werken in een logboek; de rest van de les 
wordt aangeboden via het digibord.  
Bij deze methode worden de leerlingen tijdens een 
inleidende les geprikkeld om zelf te gaan onderzoeken. 
Daarna volgen de lessen waarbij kennisoverdracht cen-
traal staat. Ze gaan op een actieve manier hun kennis 
van de wereld vergroten. Deze nieuwe kennis wordt 
aangeboden d.m.v. voornamelijk filmpjes, leerlingen 
denken na en discussiëren over verschillende onder-
werpen en is er ruimte voor eigen onderzoek. De leer-
lingen richten hun onderzoek op dingen die zij boeiend 
vinden en dat kan dus voor elk kind anders zijn. Het 
thema wordt afgesloten met een toets. Groep 1-2 sluit 
met de thema’s van Kleuteruniversiteit zoveel als mo-
gelijk aan bij deze thema’s van Blink. 
 
Naast de thema's worden ook lessen topografie aange-
boden. Deze kunnen de leerlingen thuis digitaal oefe-
nen. Ook dit onderdeel wordt op school getoetst.  
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Oudjaar 

 

  

December 2022 
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 Creatieve vorming 

 
Muziek 
Al enkele jaren wordt voor het vak muziek de metho-
de: 1-2-3 zing gebruikt. We werken aan de kerndoelen 
van muziek met behulp van instrumenten, digitale les-
sen, liedjes en alles daaromheen. 
 
Beeldende en culturele vorming 
Hieronder vallen de vakken tekenen, handvaardigheid 
en handwerken. Voor deze vakgebieden gebruiken we 
ideeën uit bronnenboeken, diverse methodes, internet 
en collegiale ondersteuning.  
 
Om de culturele vorming van de leerlingen verder te 
ontwikkelen maken we gebruik van het aanbod van 
CUMENU via de Nieuwe Nobelaer. Een menu van cultu-
rele activiteiten op het gebied van theater, muziek, 
dans, poëzie, kunst en geschiedenis aangeboden via 
Kunstbalie, Brabants Erfgoed en de Koepel. Onze cul-
tuur Coördinator, Juf Manon is namens de school de 
contactpersoon.  
 
Burgerschap en integratie 

Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zo-
veel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op 
deelname aan onze samenleving. Daar heb je kennis en 
vaardigheden voor nodig en het is belangrijk dat je 
leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en 
normen. Burgerschap wordt niet als een apart vak ge-
zien, maar als een manier van lesgeven waarbij de leer-
lingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol 
als burger in de Nederlandse samenleving. Burgerschap 
wordt op de St. Annaschool geïntegreerd aangeboden 
in onze vakken. Wat doen we concreet? 
 

• Het goede doelen project 

• Lessen uit de diverse methoden die samenhan-
gen met burgerschap 

 

• Projecten rondom thema’s 

• Hanteren van leefregels binnen de school 

• Lessen over drugs, alcohol, vuurwerk enz. 

• Groepsvorming 
  
Bewegingsonderwijs 

 
Groep 1-2 
Bewegen is een levensbehoefte van een kind. Hoe jon-
ger het kind hoe sterker de bewegingsdrang. Als het 
weer het enigszins toelaat spelen we buiten met het 
daarvoor bestemde buitenmateriaal. Bij slecht weer 
hebben we de mogelijkheid om elke dag gebruik te 
maken van ons gymlokaal. Maandag is onze gymdag. 
N.B. Dit alles gebeurt in ondergoed, op blote voeten of 
met gymschoenen aan. Indien u gymschoenen nodig 
vindt, dan is dit mogelijk en dient u die zelf aan te 
schaffen. 
 
Groep 3 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 gaan één keer per week met de bus of 
de fiets naar sporthal ‘Onder de Mast’ om te gymmen. 
Verwacht wordt dat de kinderen de juiste kleding en 
schoeisel dragen voor een gymles.  
 
Omdat wij veel belang hechten aan (buiten) spelen, 
hebben wij in groep 3, in de ochtend, een half uur bui-
tenspeeltijd i.p.v. een kwartier. We bieden een aantal 
keer per week een spel/techniek aan waaraan de kin-
deren vrijwillig mee kunnen doen. De eerste helft van 
het schooljaar spelen we in de middagen ook nog extra 
buiten. 
 
In groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8 wordt 1 x per 
twee weken 30 minuten pauzesport aangeboden door 
de buurtsportcoach vanuit de gemeente.  

ICT 

Door middel van de computer/ Chromebook wordt een 
leeromgeving aangereikt, waarin het kind zelfstandig 
kan werken (binnen zekere grenzen) en tegelijkertijd 
positief wordt gestimuleerd tot sneller en beter wer-
ken. We dienen onze kinderen voor te bereiden op de 
informatiemaatschappij waarin zij opgroeien. Een 
maatschappij waarbij processen bestuurd en gestuurd 
worden met behulp van moderne multimediale infor-
matietechnologie.  
 
Er zijn op school inmiddels 100 Chromebooks aanwezig 
waar kinderen van groep 3 t/m 8 met hun persoonlijke 
inlog gebruik van kunnen maken. Deze worden ingezet 
als ondersteuning, verrijking en verdieping van de les-
stof. Denk hierbij aan oefensoftware bij Taal en Reke-
nen via Prowise. Ook in groep 1-2 zijn inmiddels 20 
Ipads aanwezig waarmee de lln. kunnen werken aan 
educatieve apps.  
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De ouders 
 
Contactmomenten 
Vanaf het moment dat de kinderen naar de basisschool 
gaan delen de Ouders/Verzorgers de verantwoordelijk-
heid met de leerkrachten. Voor de leerkrachten houdt 
dat in dat zij behalve zorg dragen voor goed onderwijs, 
ook zorg moeten dragen voor een zo plezierig en veilig 
mogelijk leef- en leerklimaat voor de kinderen. We 
brengen de ouders op verschillende manieren op de 
hoogte; 

• De eigen groepsleerkracht is natuurlijk het eerste 
contactpunt met de school. Maar ook de directie, 
de IB-er en/ of de externe zorgverleners kunt u 
spreken. U kunt dit kenbaar maken aan de groeps-
leerkracht. 

• Het startgesprek (voor groep 3 t/m 8). 

• Bij het rapport hoort een 10-minuten gesprek voor 
de groepen 3 t/m 7 en voor groep 8 een gesprek 
van 20 minuten.  

• Voor groep 8 zijn er speciale avonden rond school-
keuze voortgezet onderwijs. 

• Om u in de gelegenheid te stellen meer contactmo-
menten te hebben met de school, houden wij kijk-
middagen-/avonden naar aanleiding van een school 
breed thema of schriftjes kijken. In de kalender 
staan de data van die kijkmiddagen vermeld. 

• In de groepen 1 t/m 7 zijn er voor elk kind 2 ge-
sprekken per jaar. In november en in maart (groep 
1-2 in juni) wordt u uitgenodigd voor dat gesprek. 
Als u het nodig vindt dat een gesprek eerder plaats 
moet vinden, wacht dan niet tot een ouderavond, 
maar neem contact op en maak een afspraak met 
degene die u wilt spreken. 

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te hou-

den van alles wat met uw kind te maken heeft en wat 

voor uw kind van belang is. Van de ouders verwachten 

wij dat zij een goed contact onderhouden met de 

school. Het belang van uw zoon of dochter staat voor-

op.  

 
MR (=medezeggenschapsraad) 
In onze MR vertegenwoordigen twee ouders de belan-
gen van de ouders van alle leerlingen en twee leer-
krachten vertegenwoordigen de belangen van het per-
soneel.  
 
Onze MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De MR-
vergaderingen zijn openbaar; dat wil zeggen dat ieder-
een hierbij welkom is als toehoorder. Het functioneren 
van de MR is van verschillende factoren afhankelijk. De 
belangrijkste factor is goede communicatie met het 
bevoegd gezag. De MR ontvangt haar informatie van 
het bevoegd gezag.  
 
Ouders en personeel hebben recht op medezeggen-
schap. Via de MR kan men daar gebruik van maken. U 
kunt de MR bereiken via: mrannaschool@spoz.nl 
 
OV (= oudervereniging) 
De OV bestaat momenteel uit 10 leden en is op zoek 
naar nieuwe leden. Vind je het leuk om betrokken te 
zijn bij één of meerdere activiteiten op school, meld je 
dan aan. Wil je geen lid worden maar lijkt het je wel 
leuk om bij de voorbereiding van een activiteit te hel-
pen, dan horen we dat ook graag. Alle hulp is welkom! 
Voor meer informatie kun je terecht bij de leden van 
de OV.   

Engels 

Vanaf groep 4 wordt de lesmethode ‘Join in’ gebruikt. 
Hierbij staat het communiceren in het Engels centraal. 
Door te kijken, te luisteren en hierop te reageren, leren 
kinderen Engels. Later komt hier ook het spreken en 
schrijven bij.  
De leerkracht geeft de les in het Engels. De lessen gaan 
over realistische onderwerpen die de kinderen in het 
dagelijks leven tegen kunnen komen. 
In de bovenbouw krijgen leerlingen tevens een woor-
denlijst mee naar huis om te leren; op school wordt 
later een toets afgenomen. Naast deze woordentoets 
maken de leerlingen ook een toets waarbij ze de ge-
leerde woorden toepassen. 
 

Verkeer 

Op de St. Annaschool maken we gebruik van de metho-
de Wijzer door het verkeer. Er is een lesboek en de 
verwerking vindt plaats in een werkboekje. De school is 
deelnemer aan de BVL en heeft ook de status als BVL-
school. (BVL = Brabants Verkeersveiligheids Label). 

mailto:mrannaschool@spoz.nl


 

 
 

Ouderkalender & Schoolgids Sint Annaschool 2022-2023 

  

Februari 2023 

 

ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 
 

Meneer Peter jarig 

17 
 

Carnaval op School 

18 19 

20 21 22 23 24 
 

Juf Janne jarig 

25 26 

27 28      



 

 
 

Ouderkalender & Schoolgids Sint Annaschool 2022-2023 

Activiteiten 
De ouders worden op talloze manieren bij de school 
betrokken. Ze hebben  ondersteunende taken bij het 
onderwijsgebeuren en verlenen hand- en spandiensten 
bij andere activiteiten. Veel van onderstaande activitei-
ten worden samen met de oudervereniging georgani-
seerd en alles wat door ouders gedaan wordt, is altijd 
in overleg met het team en directie. 
 
Sinterklaasfeest 
Het Sinterklaasfeest wordt door ouders in overleg met 
het team georganiseerd. Elk jaar wordt Sinterklaas op 
een ludieke manier ontvangen. De Sint bezoekt de klas-
sen en voor cadeautjes, snoep en attenties van Sint en 
Piet wordt gezorgd. 
 
Kerst 
Met Kerst wordt er in de hal een grote kerststal gezet 
en de hal wordt mooi versierd. We vieren kerst met 
een kerstdiner in de vorm van een buffet en een activi-
teit. 
 
Carnaval 
Met carnaval maken we er een gezellig feest van.  Ou-
ders zorgen dat de school aangekleed is om Carnaval te 
vieren. 
 
Anna - dag.  
Elk jaar vindt er een Anna - dag plaats. Eén keer per 
twee jaar kiezen we voor een schoolreisje als Anna-
dag. 
 
Verkeersexamen voor groep 7.  
Theoretisch gedeelte op school, praktijk per fiets via 
een route door de wijk onder begeleiding van de poli-
tie. 
 
Sportdag groep 1 t/m 8 
In het voorjaar wordt er voor alle kinderen van de St. 
Annaschool een sportdag georganiseerd.  

De ouderbijdrage  

In principe is het basisonderwijs in Nederland gratis. 
Maar naast het onderwijs organiseert onze school een 
aantal activiteiten, samen met de ouderraad. De kos-
ten van die feestdagen worden omgerekend tot een 
bedrag per leerling. Deze bijdrage is vrijwillig en ook als 
de ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen  
mogen de leerlingen meedoen aan de activiteiten die 
de school organiseert. 
 
U krijgt elk jaar een rekening met daarop gespecifi-
ceerd de onkosten waarvoor u betaalt. De basis van de 
rekening is als volgt opgebouwd. 
 
Bijdrage ouderraad 
De ouderraad is op onze school zeer actief en organi-
seert, i.s.m. het team, een aantal feestdagen, zoals het 
sinterklaasfeest, het kerstfeest en carnaval. Voor het 
schooljaar 2022-2023 is de bijdrage per kind vastge-
steld op € 8,00. 
 
ANNA dag 
De Anna dag is een feestdag voor de gehele school in 
het voorjaar. Eén keer in de twee jaar gaan we tijdens 
de ANNA-dag op schoolreis. De kosten zijn hierdoor 
niet ieder jaar gelijk. Voor een schoolreis rekenen we  
€32,00 euro en voor een reguliere Anna dag rekenen 
we €22,00. In 2022-2023 gaan we op schoolreis. 
 
Schoolverlatersdagen 
In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Een soort 
afscheidskamp. Het totale bedrag is € 84,00 per kind.  
 
Totaal overzicht van te betalen kosten in 2022-2023: 
Ouderraad             €  8,00 
Anna dag              € 32,00        
Totaal              € 40,00 per jaar 
 
Voor groep 8 wordt dit bedrag anders aangezien daar 
de schoolverlaterskosten bij komen. Deze zijn minus 
het gespaarde deel €84,00 
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OUDERGESPREKKEN 
GR 3 t/m 7 
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OUDERGESPREKKEN 
GR 3 t/m 7 
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OUDERGESPREKKEN 
GR 3 t/m 7 
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OUDERGESPREKKEN 
GR 3 t/m 7 
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OUDERGESPREKKEN 
GR 3 t/m 7 
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MR vergadering 
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OUDERGESPREKKEN 
GR 3 t/m 7 

10 
 

1e rapport 
 

11 12 

13 14 
Studiedag: alle lln. vrij 

GMR vergadering 
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Juf Thea jarig 

16 17 18 19 

20 21 
Kijkmiddag 1 t/m 8 

(schriftjes kijken 15.15—15.45u) 
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Goede Doelen Dag 
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Juf Dieke  jarig 

30 
 

Theoretisch verkeers-
examen groep 7 
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Stichting Leergeld  
Helaas is het in steeds meer gezinnen niet haalbaar om 
kinderen mee te laten doen aan sport-, muziek- of bui-
tenschoolse activiteiten. Stichting leergeld stelt zich 
ten doel om kinderen uit Etten-Leur, Halderberge, 
Moerdijk, Rucphen en Zundert wel de mogelijkheid te 
geven om mee te doen met sport, muziek of andere 
kunstzinnige vorm. Meer informatie kunt u vinden op: 
www.leergeldnoordwestbrabant.nl  
 
Alle activiteiten worden aangekondigd in de kalender 
en de weekbrief. Bij veel activiteiten worden foto's 
gemaakt. Op de website en op facebook kunt u foto’s 
bekijken van onze activiteiten. Op onze school zijn ou-
ders erg actief betrokken bij zowat alles wat er ge-
beurt. Er is ook altijd goed overleg en de Oudervereni-
ging wordt over alle zaken tijdig geïnformeerd door 
team en directie. 
 
 

Goede doelen dag 
D.m.v. activiteiten wordt er door de kinderen actie 
gevoerd voor een goed doel, gekozen door de leer-
lingen, het team en de OV. 
 
Project Vogelrevalidatiecentrum 
Project van het vogelrevalidatiecentrum voor groep 5 
en 6 
 
Kinderpostzegel actie 
Groep 7 en 8 zijn actief bij de kinderpostzegel-actie in 
september 
 
Activiteiten groep 8 

• Groep 8 sluit zijn schooltijd elk jaar af met een 
musical. 

• Schoolverlatersdagen voor groep 8.  

• Slotfeest groep 8 
 
Communie en Vormsel  
Kinderen in groep 4 mogen in overleg met ouders/
verzorgers hun communie doen. De voorbereidende 
activiteiten worden buiten schooltijd gedaan. De com-
muniewerkgroep van de parochie van Zundert bereidt 
alles voor.  
 
Kinderen in groep 8 mogen in overleg met hun ouders 
hun Vormsel doen. Deze activiteiten worden buiten 
schooltijd gedaan. De kinderen krijgen tijdens het 
schooljaar een opgaveformulier mee. 
 
Fotograaf  
Ieder jaar komt de fotograaf op school die groepsfoto’s 
maakt van alle groepen en individuele foto’s van onze 
leerlingen. Ook worden broertjes en zusjes samen ge-
fotografeerd. U bent niet verplicht deze foto’s af te 
nemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bag 2 School 
Sinds 2019-2020 wordt 1 x per jaar een kleding inzamel 
actie georganiseerd door de OV. Dit is in plaats van de 
Jantje Beton actie en de speelgoedbeurs gekomen.  
 

http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl
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 De schoolontwikkeling 
 
Onze school is structureel bezig met de verbetering van 
haar onderwijskwaliteit. De kern van kwaliteitszorg 
vinden we samengevat in de volgende vragen:  
‘Doet de school de goede dingen? Doet de school de 
dingen goed? Hoe weet de school dat? Vinden anderen 
dat ook? Wat doet de school met die wetenschap?’  
 
We hanteren vanaf 2012 het WMK- PO (Werken met 
Kwaliteit -Primair Onderwijs) als instrument om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het WMK-
PO biedt onze school een Quick Scan en een Schooldiag 
nose 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 over-
zicht op.  
 
Zowel de inhoud van de Quick Scan als de school- 
diagnose is afgeleid van het toezicht kader dat de In-
spectie van het Onderwijs hanteert om de kwaliteit van 
het onderwijs te beoordelen. De twee instrumenten 
bevatten kwaliteitsaspecten als: leerstofaanbod, on-
derwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, 
schoolklimaat en opbrengsten. In een cyclus van vier 
jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan 
de orde.  
 
Tweejaarlijks worden de leerlingen en de ouders via 
WMK bevraagd op diverse aspecten waaronder sociale 
veiligheid en welbevinden. In het schooljaar 2018 – 
2019 is het nieuwe schoolplan 2019-2023 geschreven. 
Vanuit de doelen die daarin door ons gesteld zijn wor-
den er per schooljaar ontwikkelpunten uitgewerkt. Dit 
resulteert in een jaarplan waaraan de St. Annaschool 
werkt.  

Jaarplan 2020 –2024 
In het komende schooljaar gaan we ons op 
de volgende gebieden verder ontwikkelen: 
 

• analyseren van toetsgegevens  

• implementatie methode Rekenen en 
taal 

• professionele communicatie 

• Werkwijze Begrijpend lezen 

• Aanbod meer- en hoogbegaafdheid 

• Schoolbrede aanpak gedrag PBS & 
Trauma Sensitief Onderwijs. 
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Opbrengsten en uitstroom 

 
Elk jaar verlaat groep 8 onze school. We geven in de 
tabel aan welk soort voortgezet onderwijs de leer-
lingen gaan volgen. Afgelopen jaar waren er 27 leer-
lingen uit groep 8 die de school verlaten hebben. Na de 
brugklasjaren wordt uiteindelijk de keuze bepaald. 

De uitslagen van de eindtoets in de afgelopen jaren 
(het betreft het school-gemiddelde):  

 

Schoolkeuze  

In groep 8 krijgen de ouders tijdens de algemene infor-
matieavond aan het begin van het schooljaar 
(september) uitleg over de procedure die gevolgd 
wordt om tot een goede schoolkeuze te komen. Ook 
wordt dan uitgelegd wanneer welke stappen genomen 
worden om tot een aanmelding op een VO-school te 
komen.  
 
In november krijgt u een voorlopig advies van de leer-
kracht en in februari krijgt u het definitieve advies. Het 
advies wordt vastgesteld door de leerkrachten van 
groep 8 na overleg met de leerkracht van groep 7, de 
IB- er en de directie. Alle scholen van het VO houden in 
de maanden januari en februari open dagen en infor-
matieavonden waarvoor leerlingen en hun ouders een 
uitnodiging ontvangen.  

Eindtoets: Score  
St. Anna 

Landelijk  
gemiddelde 

Route 8 2018 212,8 206 

Route 8 2019 212,5 204 

Route 8 2020 n.v.t. n.v.t. 

Route 8 2021 213,2 208 

Route 8 2022 207,1 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitstroom was als volgt: 
 

 

Vorm onderwijs 2018 2019 2020 2021 2022 

VWO     2 3 6 1 3 

HAVO/ VWO   1 3 2 2 

HAVO 3 5   4 6 

VMBO T/ HAVO 1   6  2 

VMBO T 8 7 3 7 6 

VMBO KB 7 5 5 6 6 

VMBO BB 1 1 7 1 2 

Praktijkonderwijs         
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Juf Isabel jarig 
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Oudergesprekken 
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Oudergesprekken 
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Oudergesprekken 
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Juf Lilian jarig 

Oudergesprekken 
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Overige informatie 
 
Overblijven 
Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt het overblijven 
(TSO) georganiseerd door Kober kinderlunch. Het over-
blijven is van 12.00 uur tot 12.45 uur. Wij vinden het 
erg belangrijk dat de kinderen op een veilige, ontspan-
nen en gezellige wijze kunnen overblijven. Om dit te 
kunnen waarborgen hebben we de hal en een 
(overblijf) lokaal waar de kinderen lunchen. Tijdens het 
eten mag er gezellig met elkaar gekletst worden, kin-
deren mogen in hun eigen tempo hun eten op eten. Na 
het eten worden er buiten vrijblijvend sport en spelac-
tiviteiten aangeboden waaraan de kinderen kunnen 
deelnemen. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen 
spelen met het overblijfspeelgoed en in de gymzaal 
sport en spelactiviteiten doen.  
 
Om het overblijven elke dag goed te kunnen laten ver-
lopen is de overblijf coördinator elke overblijf dag aan-
wezig van 11.30 uur tot 13.30 uur. Daarnaast hebben 
we een vast overblijfvrijwilligers team.   
 
Kinderen nemen hun eigen eten mee met (gezond) 
belegde boterhammen en daarnaast eventueel een 
gezonde snack zoals bijvoorbeeld: fruit, komkommer, 
cracker, peperkoek, rijstwafel of Sultana. Er mag geen 
snoep en geen koeken met chocolade in de brood-
trommels zitten. Wij bieden de kinderen melk, thee en 
water aan tijdens de lunch. Hiervoor nemen de kin-
deren een lege beker van thuis mee.  
 
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.kober.nl/overblijven. Als u uw kind(eren) wilt 
aanmelden voor het overblijven, kan dit via  https://
kober.flexkids.nl/. Je kunt iedere dag op deze site tot 
10.00 uur aan- en afmelden voor het overblijven.  

De kosten van het overblijven bedragen €2,75 per keer, 
hier zit het drinken bij inbegrepen.  
 
Als uw kind een allergie heeft of medicijnen gebruikt, 
kan je dit invullen op de informatiekaart onder het kop-
je ‘overblijven’. Deze kunt u vinden op de website 
www.kober.nl Mocht u vragen hebben over het aan-
melden of overige vragen en opmerkingen, dan bent u 
welkom tijdens het overblijven. U kunt ook contact 
opnemen of mailen naar overblijvenanna-
school@kober.nl  
 
Traktatie 
De verjaardag van een kind is een belangrijke dag voor 

dat kind. Een hele dag feest, in de belangstelling staan, 

zelf van alles mogen kiezen, geweldig mooi zo’n dag. En 

daar hoort een traktatie bij voor je vriendjes en vrien-

dinnetjes in je eigen groep. En daar staat het team van 

onze school volledig achter. Een beperkte traktatie, 

leuk en gezellig ingepakt, is prima.  

 

Wij vragen van u dan ook medewerking als u samen 
met uw kind een traktatie bedenkt. Houd het gezond, 
gezellig en beperkt. Wij gaan er van uit dat u die ge-
dachte ondersteunt.   
 
Mobiele telefoon 
We willen u vragen de telefoon alleen mee naar school 
te geven als het absoluut noodzakelijk is. Mocht dat zo 
zijn, dan zijn ten aanzien van het gebruik van de mobie-
le telefoon door de kinderen twee regels van belang. 
1. De telefoon wordt in bewaring gegeven bij de leer-
kracht. 
2. De telefoon staat tijdens de schooluren uit. Dus geen 
bel- of trilfunctie. 
 
Is het nodig, dan mogen kinderen altijd met de school-
telefoon naar huis bellen. De school is niet aansprake-
lijk bij verlies of schade.  

Protocol echtscheiding 
Een scheiding van ouders van kinderen op school 
komt met enige regelmaat voor. Naast het feit dat 
dit voor de kinderen emotioneel een zware belas-
ting is, kunnen zich op organisatorisch vlak in relatie 
tot de school onduidelijke en onwenselijke situaties 
voordoen. Daarom is er op de St. Annaschool een 
protocol echtscheidingen wat door gescheiden ou-
ders ingevuld moet worden om duidelijkheid te cre-
ëren. Dit protocol kunt u vinden op: anna-
school.nl/downloads  
 
Luizenprotocol 

Iedere week na een vakantie worden alle kinderen ge-
controleerd op hoofdluis. Zo streven wij ernaar hoofd-
luis zo snel mogelijk te signaleren en samen met u als 
ouders ervoor te zorgen dat uw kind weer snel hoofd-
luis vrij is.  
De directie neemt bij signalering van hoofdluis contact 
met u op. In de groep waar hoofdluis gesignaleerd is, 
krijgen alle kinderen een brief mee naar huis om extra 
alert te zijn. Voor meer informatie, zie luizenprotocol: 
annaschool.nl/downloads  
 

http://www.kober.nl/overblijven
https://kober.flexkids.nl/
https://kober.flexkids.nl/
http://www.kober.nl
http://www.annaschool.nl/downloads
http://www.annaschool.nl/downloads
http://www.annaschool.nl/downloads


 

 
 

Ouderkalender & Schoolgids Sint Annaschool 2022-2023 

ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 4 5 6 
 

Musical groep 8 

7 8 9 

10 11 12 
Schoolfeest 

 
Juf Evie jarig 

 

13 
 

Disco avond groep 8 
 
 

14 
2e rapport 

 
Laatste schooldag,  

lln. vrij vanaf 12.00u 

15 
 
 

16 
 

Juf Marieke jarig 

17 18 19 20 21 
 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

  

Juli 2022 

 



 

 
 

Ouderkalender & Schoolgids Sint Annaschool 2022-2023 

 Namen en adressen 
 
Sint Annaschool 
Berkenlaan 156-158 
4881 XE  Zundert 
 
T: 076 5973502  
E: annaschool@spoz.nl  
W: www.annaschool.nl  
 

 

 

 

SPOZ: 

College van 
Bestuur 

Mevrouw Leonie van Breda 

Raad van Toezicht 

Voorzitter De heer Remco van Dessel 

leden De heer Cees Evers 

  Mevrouw Emmelie Melaard 

  Mevrouw Adriënne van Geel 

  Mevrouw Inge Broere 

Samenstelling medezeggenschapsraad 

Voorzitter Annemarie Mathijssen 

Secretaris Nicole Godrie 

Penningmeester Dennis Maas 

Overige leden Cindy van Os 

   

   

Afgevaardigden van de St. Annaschool in de 
GMR 

Leerkrachtgeleding: Cindy van Os 

Oudergeleding:  

 
 

 

Samenstelling OV: 

voorzitter Aïssa Hereijgers 

secretaris ? 

penningmeester Annemarie de Rooij 

 Elly van Aert 

 Linda van Zand 

 Assiya Ouasti 

  Debbie Brocatus 

  Nathalie de Vooght 

  Mieke Voeten 

  Ilona Veerbeek 

  Pascalle de Jong 

 Ria van der Spek   

Slotbepaling 

Bij zaken die niet in dit document worden genoemd, 
beslist de directie. Deze doet dat zoveel mogelijk in 
overleg met het team. De bepalingen en afspraken in 
dit document zijn in overeenstemming met de klach-
tenregeling en het personeelsbeleidsplan zoals die 
door het bevoegd gezag zijn vastgesteld.  

mailto:annaschool@spoz.nl
http://www.annaschool.nl

