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Gaat u ook de uitdaging met ons aan?   
En komt uw zoon of dochter bij ons op school?   
Samen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling  

van uw kind?  
We zijn leergericht en een tikje uitdagend!  

We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet!  
Geeft u ons uw vertrouwen???  
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Voorwoord 
 
Hierbij onze schoolgids in combinatie met de ouderka-
lender. 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 (www.antonius-zundert.nl) en de site van 
onze stichting (spoz.nl).  
 
Verder informeren wij u regelmatig middels de parro 
app en middels het Infotoontje. De informatie in deze 
schoolgids is zakelijk. Als u kennis wilt komen maken 
met de warme, gezellige en open sfeer op onze school 
kunt u contact opnemen met de directeur.  
 
Namens het team,  
Vera Martens, directeur 
 
 

Inleiding  
 
De school 
De St. Antoniusschool is een basisschool met ruim 300 

leerlingen. Samen met 4 andere scholen maakt zij on-

derdeel uit van de Stichting Primair Onderwijs Zundert 

(SPOZ). Het is een school die leerprestaties, maar zeker 

ook een gezellige en veilige sfeer erg belangrijk vindt. 

We bieden de kinderen afwisselend en uitdagend on-

derwijs. We zien onze school als een vertrouwde en 

positieve plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn en 

worden uitgedaagd het optimale in zichzelf naar boven 

te halen. Ieder kind zien we als uniek talent. Vandaar 

dat we in ons onderwijs aandacht hebben voor ver-

schillende intelligenties. We willen kinderen daarin 

laten uitblinken.  

De  geschiedenis van de school 
De St Antoniusschool werd in 1922 opgericht en is ver-
noemd naar de Beschermheilige Antonius van Padua.  

 
 

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. Hiervoor 
hanteren wij ons vervangingsprotocol. 
Anti-pestcoördinator:  

• Juf Rian en juf Marleen de H.  
Vertrouwenspersoon:   

• Juf Marleen de  B. 

• Juf  Rian 

• Meneer Tijs  

1/2A Juf Anouk en juf Bregje 

1/2B Juf Mascha en juf Marleen de B. 

1/2C Juf Manuela en juf  Bregje 

3A Juf Els en juf Saskia 

3B Juf Wendy en juf  Els 

4 Juf Femke en juf Chantal 

4/5 Juf Chantal  en juf Jacqueline 

5 Meneer Tijs 

6 Meneer Bjorn 

7A Juf Rian en Meneer Syb 

7B Juf Sabine 

8 Juf Marleen de H. en juf Inge 

IB Debbie Gommers 

Leerkracht 
onderst. 

Mellanie Jacobs 

O.A. Liselotte van Duijn 

talentbegel. 
/gedragspec 

Rian de Vos 

conciërge Frank Schouwenaars 
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De visie van de school 
Uitgangspunten van de school 

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

Vertrouwen  
Samen   
Leergericht  
Uitdaging  

 
Het onderwijs van de St. Antoniusschool wordt opgehan-
gen aan onze vier kernwaarden. Deze kernwaarden zijn 
herkenbaar en voelbaar in onze school voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten.  

 
Vertrouwen 
Vertrouwen is een belangrijk begrip op de  
St. Antoniusschool.   
U geeft ons het vertrouwen om uw kind onderwijs te bie-
den. In wederzijds vertrouwen kunnen we samen werken 
aan de ontwikkeling van uw kind en zorgen we ervoor dat 
er een veilige leer- en werkomgeving is. Middels een dui-
delijke communicatie zorgen we ervoor dat u goed op de 
hoogte blijft over de schoolontwikkelingen en ontwikke-
ling van uw kind.   
Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de 
kinderen, groeit het zelfvertrouwen van de kinderen en 
helpen we de kinderen hun eigen talenten te ontdekken 
en deze, door het behalen van succeservaringen, opti-
maal te ontwikkelen.  

 
 
Samen 
Samen spelen en samen leren vinden we op de St. 
Antoniusschool erg belangrijk. Kinderen leren met en 
van elkaar. We maken gebruik van coöperatieve werk-
vormen en werken aan vaardigheden die belangrijk zijn 
bij het samenwerken( bijv. kritisch luisteren naar el-
kaar, overleggen en compromissen sluiten).   
Ook de leerkrachten wisselen kennis en vaardigheden 
uit om het onderwijs op de   
St. Antoniusschool verder te ontwikkelen. Een voor-
waarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede 
samenwerking tussen school en ouders. Educatief part-
nerschap vinden we erg belangrijk.   
 
Leergericht 
Goed onderwijs binnen een duidelijke, heldere struc-
tuur streeft de St. Antoniusschool na. Dat is wat u van 
ons mag verwachten. Deskundige leerkrachten die we-
ten wat uw kind nodig heeft en daarnaar handelen. We 
kijken goed naar de onderwijsbehoeften van het kind 
en proberen er zeker uit te halen wat erin zit. Door het 
didactisch handelen continu te monitoren zorgen we 
ervoor dat de leerkrachten actueel blijven in nieuwe 
ontwikkelingen. Edi en teach tools worden ingezet bij 
het didactisch handelen in de groepen. Ook wordt er 
gebruik gemaakt van digitale middelen bij verschillende 
vakken.  De leerling is eigenaar van zijn eigen leerpro-
ces en stelt naast de kerndoelen ook eigen leerdoelen 
op. Zo worden vaardigheden en eigenschappen beter 
in kaart gebracht zodat de leerling meer inzicht krijgt in 
zijn eigen ontwikkeling.  
 
 

 
 
 
Uitdaging 
Kinderen van de St. Antoniusschool houden van uitda-
gingen, ze zijn ondernemend en betrokken. Ze leren 
hun eigen talenten kennen en zetten de eerste stappen 
naar een toekomst die creativiteit, flexibiliteit en on-
dernemerschap vraagt. Het onderwijs nog beter laten 
aansluiten bij de manier waarop een kind leert, is ook 
voor de school een uitdaging. Werken met interactieve 
toepassingen die gepersonaliseerde leerroutes moge-
lijk maken. Kinderen maken eigen keuzes en volgen 
hun eigen leerweg door zelf eigen leer- en ontwikkel 
doelen te stellen. Onderzoekend leren en actief leren 
zijn methoden waarmee  
we denken goed aan te sluiten bij de kinderen van de 
St. Antoniusschool.  
De meta cognitieve vaardigheden zullen regelmatig 
worden geprikkeld.  
De omgeving (o.a. ouders, natuur (groen schoolplein), 
bedrijven) zullen   
onderdeel zijn van ons onderwijsaanbod. Ook Engels 
vanaf de kleuters is een onderdeel van ons uitdagende 
lesprogramma.  
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Regeling bij ziekte of afwezigheid directeur 
Bij afwezigheid of ziekte van de directeur gedurende 
een korte periode is de intern begeleider Debbie Gom-
mers aanspreekpunt  binnen de school. Dit betekent 
dat zij kleine zaken opvangt: telefoontjes, ouders,  
externen. Er worden geen belangrijke besluiten geno-
men.  
 

Stagiaires 

Op onze school zijn er jaarlijks een aantal studenten 
die voor leraar basisonderwijs of voor 
onderwijsassistent studeren en de kans krijgen 
praktijkervaring op te doen. Er zijn verschillende 
vormen van stage.  
 
ARBO-wet en Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Vanuit de ARBO-wetgeving is het verplicht dat elke 
school een aantal BHV-ers aanstelt. Voor onze school 
hebben we 8 BHV-ers. De voornaamste taken van de 
BHV-ers zijn: hygiëne op school, EHBO, veiligheid in en 
om het gebouw, brandpreventie en vluchtplan. Met 
vragen en opmerkingen omtrent een van de 
bovenstaande zaken kunt u altijd terecht bij deze BHV-
ers. 
 

Didactiek 
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  van onze leerlingen te verg-
roten. 

Schoolorganisatie 
 
Schooltijden  

Groep 1-2, 3    

 
 
Groep 4 t/m 8  

 
 
Wij adviseren de ouders de kinderen 's morgens niet te 
vroeg naar school te sturen. Vijf minuten voor aanvang 
van de lessen werken we met een inloop (08.25 tot 
08.30u) zodat we om 08.30u echt kunnen beginnen. 
 
 

dag  

Maandag 08.30-14.30 u 

Dinsdag 08.30-14.30 u 

Woensdag 08.30-12.30 u 

Donderdag 08.30-14.30 u 

Vrijdag 08.30-12.00 u 

dag  

Maandag 08.30-14.30 u 

Dinsdag 08.30-14.30 u 

Woensdag 08.30-12.30 u 

Donderdag 08.30-14.30 u 

Vrijdag 08.30-14.30 u 

Ochtendpauze  

De kinderen in groep 1 t/m 8 mogen voor de ochtend-
pauze fruit/groente en drinken mee brengen. Geen 
frisdrank, koekjes enz. Het drinken mag alleen meege-
bracht worden in een goed afsluitbare beker.  
 
Urenverantwoording  

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

• groep 1 t/m 3: 902 

• groep 4 t/m 8: 976 
 
De leerlingen die aan het eind van dit schooljaar onze 
school verlaten hebben in totaal in de afgelopen 8 jaar  
7590 uur onderwijstijd genoten. Hiermee voldoen we 
ruim aan de wettelijk vereiste norm van minimaal 7520 
uur.  
 
Vakantierooster 

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 6-9-2021 

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.  We werken met het spelend leerprincipe. Alle 
doelen worden gekoppeld aan thema’s en spel. 
We maken gebruik van het observatiesysteem Mijn 
Kleutergroep. 

 
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  

PIT taal en PIT spelling. Verrassende thema’s, teksten 
en actuele bronnen brengen de taal en spelling tot 
leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen pre-
sentatie of publicatie.   
  

Technisch Lezen 

We werken met de methode Karakter. 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 en leesplezier 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:  
Nieuwsbegrip.  Het aanbod van de lessen gaat geheel 
via internet met actuele teksten en onderwerpen, lees-
strategieën en aanbod op maat. Wekelijks worden de-
ze lessen geprint en behandeld. Ook gaan we werken 
met de vernieuwde methode van BLITS, wat vooral 
studievaardigheden, schema’s en tabellen behandelt. 
 
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.  Dit gebeurt in de kleine of 
grote kring en tijdens het spelen en werken met ont-
wikkelingsmateriaal en gekoppeld aan de doelen bij de 
thema’s. 
 
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 

 
We gaan dit schooljaar vanaf groep 3 aan de slag met 
een nieuwe zaakvakmethode; De Zaken van Zwijsen. 
Deze methode heeft een doorgaande leerlijn voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  
Vanuit verschillende invalshoeken en op een eigentijd-
se manier laat je de leerlingen de wereld ontdekken en 
veel kennis opdoen over geschiedenis, aardrijkskunde 
en natuur & techniek. 
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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.  
Ook hebben we hiervoor een vakleerkracht; juf Eveline. 
 
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 Jacqueline, 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 een maar als een manier van lesgeven waarbij de 
leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun 
rol als burger in de Nederlandse samenleving. Burger-
schap wordt op de St. Antoniusschool geïntegreerd 
aangeboden in onze vakken. Wat doen we concreet? 

• Een goede doelen project 

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

• Trefwoord 

• Projecten rondom thema’s 

• Hanteren van leefregels binnen de school 

• Lessen over drugs, alcohol, vuurwerk enz. 

• Groepsvorming en rots en water training  
  
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. Woensdag 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 5 gaat één keer in de 2 weken met de bus 
een blokuur(1,5 uur) gymmen. Groep 6, 7 en 8 gaat 
één keer per week  met de fiets naar sporthal ‘Onder 
de Mast’ om te gymmen. Ze wisselen allemaal het 
blokuur af met een spelles en een materiaalles; een 
gymles met technieken. Verwacht wordt dat de kin-
deren de juiste kleding en schoeisel dragen voor een 
gymles.  
 
Omdat groep 3 t/m 5 één keer in de twee weken naar 
de gymzaal gaat zullen zij vaker gaan buitengymmen. 
Ook doen ze meer met bewegend leren; de doelen 
koppelen aan beweging. Dit doen ze zowel binnen als 
buiten. 
 
Tijdens het overblijven zal ook PAUZESPORT op dinsdag 
van 11.45-12.45uur aanwezig zijn om met de diverse 
groepen te bewegen/sporten. 

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 120 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 15 
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 het ad-
viesgesprek  en schoolkeuze 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 een info inloop moment.  

• In de groepen 1 t/m 7 zijn er voor elk kind verschil-
lende gesprekken per jaar. U wordt uitgenodigd 
voor dat gesprek. Als u het nodig vindt dat een ge-
sprek eerder plaats moet vinden, wacht dan niet tot 
een ouderavond, maar neem contact op en maak 
een afspraak met degene die u wilt spreken. 

 
 

MR (=medezeggenschapsraad) 
Het woord zegt het al: je hebt iets te zeggen, je denkt 
mee over alle voorkomende aangelegenheden De MR 
fungeert als contactpersoon tussen alle geledingen en 
het bevoegd gezag. In het basisonderwijs hebben ou-
ders en personeel inspraak, adviesrecht en/of instem-
mingsrecht in de besluitvorming van het bevoegd ge-
zag (directeur of bestuur). De MR van onze school be-
staat uit 3 leerkrachten  en 3 ouders met kinderen op 
school. De leden van de MR hebben een zittingsperio-
de van minimaal 3 jaar. De medezeggenschapsraad is 
momenteel als volgt samengesteld: 

 

 

I 
Informatie kunt u lezen in het MR werkplan dat u via 
de website/schoolapp van de school kunt inzien. 
De MR houdt minimaal 6 keer per schooljaar een open-
bare vergadering. U kunt de MR bereiken door te mai-
len naar: mrantonius@spoz.nl  
 
GMR 
Medezeggenschap op bestuursniveau. Vanuit onze 
school zijn Wendy Graaumans en Werner van Kalmt-
hout vertegenwoordigd in de GMR. 
U kunt de GMR bereiken door te mailen naar: 
gmr@spoz.nl 

Namens het team 

Wendy Graaumans lid 

Inge Volders lid 

Sabine Pirard secretaris 

Namens de ouders 

Cindy  
Hoendervangers 

voorzitter 

Paul van Rijen lid 

Werner  
van Kalmthout 

lid 

Engels 

Vanaf groep 1/2 wordt de lesmethode Take it Easy ge-
bruikt. De lessen hebben een vaste structuur. De leer-
lingen maken eerst kennis met het thema via een film-
pje of een lied. Daarna volgen luister-en spreekop-
drachten in de vorm van een dialoog, een cartoon of 
een spel. 
 

Verkeer 

Op de St. Antoniusschool maken we gebruik van de 
methode Wijzer! Er is een lesboek en de verwerking 
vindt plaats in een werkboekje. De school is deelnemer 
aan de BVL en heeft ook de status van BVL-school. (BVL 
= Brabants Verkeersveiligheids Label). 

mailto:mrantonius@spoz.nl
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Februari 2023 

 

ma di wo do vr za zo 

  1 
Techniekdag kleuters 

2 3 4 5 

6 
 

7 
Juf Femke jarig 

8 9 10 11 12 

13 14 
 

15 
 
 

16 17 
Carnaval op school 

18 19 

20 
 

21 22 23 24 25 
Juf Rian jarig 

26 

27 28      
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Vrijwillige ouderbijdrage 
Ouders zijn na aanmelding op onze school gelijk lid van 
onze oudervereniging. De oudervereniging vraagt jaar-
lijks een vrijwillige ouderbijdrage voor het financieren 
van allerlei activiteiten die door de OR georganiseerd 
worden. Van dit bedrag worden allerlei extra dingen 
voor de leerlingen gedaan die niet uit het reguliere 
schoolbudget betaald worden. Hieronder vallen de 
traktaties en cadeautjes bij en tijdens de activiteiten.  
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. Aan het begin van het schooljaar 
ontvangt iedere ouder een brief met het verzoek om 
het bedrag over te maken naar de OR. De ouderbijdra-
ge moet goedgekeurd worden door de MR. Het bedrag 
voor de vrijwillige ouderbijdrage is €15,- per leerling. 
De factuur van de schoolreis wordt voortaan weer ge-
ïnd door de school en staat niet meer op de factuur 
van de ouderraad.  
 
De activiteiten die door de ouderraad i.s.m. het team 
georganiseerd worden  
 
Bloemencorso 
Tijdens deze speciale corsovrijdag worden er activitei-
ten georganiseerd waar het corso centraal staat. 
Er is een optreden van de winnaars van de corsong. 
Een bezoek aan de corsotenten wordt hierbij uiteraard 
niet vergeten. 
 
Dag van de leraar 
Op de dag van de leraar staan de leraren centraal. Deze 
dag is bedoeld als een feestdag voor alle leraren. De 
commissie doet ieder jaar zijn uiterste best om er een 
speciale dag van te maken en de leraren heerlijk te 
verwennen. 

De Ouderraad 
De ouderraad 
De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereni-
ging van de St. Antoniusschool. In de OR zitten ouders 
die zich graag inzetten voor de kinderen en de school. 
Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de OR. 
De ouderraad is betrokken bij de organisatie van aller-
lei bijzondere evenementen en activiteiten. 
Naast het organiseren van diverse activiteiten en eve-
nementen, denkt de OR met het team mee over allerlei 
dingen die met de dagelijkse gang van zaken te maken 
hebben. 
Hieronder vindt u de samenstelling van het dagelijks 
bestuur van de OR. 
Voorzitter:   Tessy Haest 
Penningmeester:   Wendy de Koning 
Secretaris:   Femke Geurts 
 
Vergadering 
De OR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Om de com-
municatie te waarborgen is de directeur regelmatig 
aanwezig bij de vergaderingen. Alle vergaderingen zijn 
openbaar en iedere ouder is van harte welkom om een 
vergadering bij te wonen. U mag als ouder/verzorger 
ook punten aandragen voor de vergadering. Deze kunt 
u indienen bij de secretaris. De ouderraad staat in goed 
contact met de medezeggenschapsraad (MR). Indien 
nodig is er een afgevaardigde van de OR aanwezig bij 
de vergaderingen van de MR en andersom. 
 
Commissies 
Voor iedere activiteit/evenement is er een aparte com-
missie. Deze commissies bestaan uit leden van de OR 
en het team. De indeling van de commissies wordt tij-
dens de laatste OR vergadering van het schooljaar be-
paald. De directeur zorgt voor de indeling van het 
team. Enige tijd voordat een activiteit plaats gaat vin-
den wordt de organisatie helemaal uitgewerkt. Na de 
activiteit vindt er een evaluatie plaats. Het gehele pro-
ces wordt besproken in de OR vergaderingen. 
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Maart 2023 

 

ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 4 5 

6 
Rapportgesprekken 

 
 

  7 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 12 

13 
Rapportgesprekken 

14 
Studiedag 

15 
 
 

16 17 
Rapport 1  mee groep 

3t/m8 

18 19 

 20 
 

21 
 

22 
 
 

23 24 
 

25 26 

27 
Studiedag kleuters 

28 
 
 

29 30 31   
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Overige activiteiten  
 

Schoolkamp 

Groep 8 gaat jaarlijks op kamp. De vrijwillige bijdrage 

hiervoor is € 80,00 per kind. Het kamp duurt drie dagen 

met twee overnachtingen. We informeren u hierover 

te zijner tijd. Het bedrag betaalt u in de loop van het 

schooljaar. 
 
Schoolreis 
Jaarlijks gaan de leerlingen op schoolreis. Groep 1-2 
gaan naar een locatie dichtbij de school en betalen 
€12,50 en groep 3 t/m 8 gaat naar een locatie met de 
bus. De kosten hiervoor zijn €25,- 
 
Kinderpostzegel actie 
Groep 7 en 8 zijn actief bij de kinderpostzegel-actie in 
september. 
 
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 Klein 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.  

Goede doelen dag 
D.m.v. activiteiten wordt er door de kinderen geld op-
gehaald voor een goed doel, gekozen door de leer-
lingen, het team en de OV. 
 
Pasen 
Als voorbereiding op Pasen wordt er door de OR een 
paastraktatie uitgedeeld aan alle leerlingen, leraren en 
medewerkers van school. Deze traktatie wordt onder 
het genot van een hapje, drankje en veel gezelligheid in 
elkaar geknutseld door de OR. 
 
Sportdag / Koningsspelen 
Net als vele onderwijsinstellingen in Nederland hebben 
wij ook jaarlijks een sportdag en een Koningsspelen-
dag. Deze dagen staan in het teken van gezellig en 
sportief bewegen. Ook wordt er deze dag door de OR 
gezorgd voor drinken en wat lekkers. 
 
Verkeersouder 
De St. Antoniusschool besteedt veel aandacht aan het 

verkeer, zowel theoretisch als praktisch. Wij doen er 

dan ook alles aan om ons Brabants 

verkeersveiligheidslabel (BVL) te behouden. Daar waar 

nodig willen we ons zelf nog verbeteren. We gaan 

steeds in overleg met de gemeente om knelpunten op 

te lossen, zodat we zeker weten dat onze kinderen een 

veilige schoolomgeving hebben. 

De taak van de verkeersouder is om in overleg met de 

gemeente de verkeersveiligheid rondom school te ver-

beteren. Ook de weg die kinderen van en naar school 

afleggen moet veilig zijn. Er worden door de verkeers-

ouders diverse acties op touw gezet om de verkeers-

veiligheid hoog op de agenda te plaatsen. Dit gaat in 

overleg met gemeente en de wijkagent. De verkeersou-

der is betrokken bij tal van activiteiten zoals het ver-

keersexamen en de actiedag “Op voeten en fietsen 

naar school”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas en zijn pieten bezoeken ook ieder jaar onze 
school. In de weken voorafgaand aan de sinterklaasvie-
ring wordt er al veel aandacht besteed aan dit onder-
werp. De activiteiten rondom Sinterklaas starten vanaf 
de eerste uitzending van het sinterklaasjournaal. 
 
Kerst 
Jaarlijks proberen we op school een gezellige kerstsfeer 
te creëren. De OR verzorgt samen met vele hulpouders 
de kerstviering. Ook wordt er door ouders van de leer-
lingen ieder jaar weer een spetterende kerstmusical op-
gevoerd voor alle leerlingen en leraren van onze school. 
 
Carnaval 
Prins Carnaval en zijn gevolg bezoeken ieder jaar onze 
school. De leerlingen komen dan ook verkleed naar 
school om samen gezellig te feesten. Voor de leerlingen 
wordt er die dag een gevarieerd programma georgani-
seerd. Tijdens dit feest worden de leerlingen en uiter-
aard leraren getrakteerd op drinken en wat lekkers. 
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ma di wo do vr za zo 

     
 
 

1 2 

3 4 5 
Techniekdag kleuters 

 
 

6 7 
Goede Vrijdag 

Studiedag   

8 9 
1e paasdag 

10 
1e paasdag 

11 12 13 14 
 

15 16 
 
 

17 
 
 

18 19 
Studiedag 

 

20 21 
Koningsspelen 

22 23 
 
 

24 25 26 
 
 

27 
Koningsdag 

28 29 30 
Juf Liselotte jarig 

  

April 2023 
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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  
Schooldiagnose is afgeleid van het toezicht kader dat 
de Inspectie van het Onderwijs hanteert om de kwali-
teit van het onderwijs te beoordelen. De twee instru-
menten bevatten kwaliteitsaspecten als: leerstofaan-
bod, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijd-
gebruik, schoolklimaat en opbrengsten. In een cyclus 
van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systema-
tisch 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. Antonius-
school werkt.  

 
 
Onderwerpen jaarplan  2022-2023 

• ICT 

• Huisvesting 

• Kwaliteit van het onderwijs (Analyse 
en opbrengsten) 

• Spelend en bewegend leren 

• Visie op kleuteronderwijs 

• Maken van nieuw schoolplan 2023-
2027 

• Nieuwe methodekeuze Taal en spel-
ling 
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Mei 2023 

 

ma di wo do vr za zo 

1 2 3 4 5 
 

6 
Juf Ingrid jarig 

7 
 
 

8 9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 13 
 

14  
Juf Debbie jarig 

moederdag 

15 16 
Schoolreisje 

17 18 
Hemelvaartsdag 

19 20 21 

22 
 

23 24 
 
 
 

25 
 

26 27 28 
1e Pinksterdag 

29 
2e pinksterdag 

30 31     
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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 31 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 uitleg over de procedure die 
gevolgd wordt om tot een goede schoolkeuze te komen. 
Ook wordt dan uitgelegd wanneer welke stappen geno-
men 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 maan-
den januari en februari open dagen en informatieavon-
den waarvoor leerlingen en hun ouders een uitnodiging 
ontvangen.  
 

Eindtoets: Score  
St. Antonius-
school 

Landelijk  
gemiddelde 

Route 8 2019 207,1 204 

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

Route 8 2021 214 208 

Route 8 2022 198 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitstroom was als volgt: 
 

 

Vorm onderwijs 2022 

VWO 6 

HAVO/ VWO 3 

HAVO 9 

VMBO T/ HAVO 0 

VMBO T 4 

VMBO KB/T 2 

VMBO K 3 

VMBO B/K 2 

VMBO B 0 

Praktijkonderwijs 0 
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Juni 2023 

 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 
 

5 
 
 

6 7 8 9 10 11 
 

12 
Juf Sabine jarig  

13 
 
 

14 
Studiedag 

15 
Juf Inge jarig 

 

16 17 18 
 

Vaderdag 

19 
Kamp groep 8 

20 
Kamp groep  8 

21 
Kamp groep 8  

22 
 
 

23 
 
 

24 25 
 

26 
Juf Mellanie Jarig 

27 
 
 

28 
 
 

29 30   
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Overige informatie 
Hoofdluis 
Hoofdluis is een veel voorkomend en hardnekkig pro-
bleem. Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis 
werkt onze school met een zogeheten ‘luizenbrigade’. 
Elke eerste woensdagochtend na een schoolvakantie 
worden alle kinderen van onze school gecontroleerd 
op de aanwezigheid van neten en/of luizen. Wanneer 
er neten en/of luizen worden aangetroffen ,zal er con-
tact met u worden opgenomen met het verzoek uw 
kind(eren) te behandelen. Er zal na 2 weken in de klas 
nog een nacontrole plaatsvinden. Mocht u tussentijds 
zelf hoofdluis constateren bij uw kind(eren), geeft u dat 
dan door aan de leerkracht, zodat er een extra controle 
ingepland kan worden. 
 
Leerlingenraad 
De kinderen uit de leerlingenraad van schooljaar 2021-
2022 blijven nog een halfjaar in de leerlingenraad. He-
laas zijn we het eerste halfjaar niet vaak bij elkaar ge-
komen i.v.m. covid.  We beginnen het volgend school-
jaar met het werven van nieuwe leerlingen uit groep 5 
en de overige groepen. 
 
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.  

Continurooster 
We starten de lessen om 8.30 uur. Er is een korte in-
loop vanaf 8.25 uur. Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag eindigen we onze lesdag om 14.30 uur en op 
woensdag om 12.30 uur. Voor groep 1 t/m 3 duurt de 
lesdag op vrijdag tot 12.00 uur. 

Lunch en pauze 
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 eten zelf met de 
kinderen van hun groep. 
Groep 6, 7 en 8 hebben om 11.45 uur- 12.15 uur pauze 
en lunchen om 12.15 uur. 
Groep 3, 4 en 5 hebben om 12.15 -12.45 uur pauze en 
lunchen ervoor.  
In de pauze spelen de leerlingen onder begeleiding van 
een pedagogisch medewerker en vrijwilligers buiten. In 
dit half uur hebben de leerkrachten zelf hun pauzemo-
ment. Wanneer het slecht weer is zal er per groep een 
vrijwilliger of een pedagogisch medewerker in de klas 
zijn en hij/zij doet een binnen activiteit met de leer-
lingen van deze groep. 
De leerlingen van de kleutergroepen eten met een vas-
te medewerker van de school. Tijdens dit moment heb-
ben de kleuterleerkrachten hun pauzemoment. Om 
12.45 uur gaan de kleuterleerkrachten zelf met hun 
leerlingen naar buiten. 
 
We adviseren u om uw zoon/dochter een gezonde 
lunch mee te geven naar school. Tips en ideeën hier-
over kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl 

 

Vrijwillige ouderbijdrage TSO 
Op basis van het aantal dagen en de algehele organisa-
tie is de bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 vastge-
steld op €0,70 per overblijfbeurt. Omdat de leerlingen 
van groep 1 t/m 3 minder vaak overblijven (op vrijdag 
blijven ze niet over) hebben we twee verschillende 
berekeningen gemaakt. Hierin zijn alle vrije dagen en 
studiedagen meegenomen. U heeft de mogelijkheid 
om jaarlijks of halfjaarlijks te betalen.  
 
Groep 1* t/m 3 
Bedrag per jaar: €80,- 
Bedrag per half jaar: €40,- 
*Voor nieuwe leerlingen zullen de kosten apart worden berekend. 

Groep 4 t/m 8 
Bedrag per jaar: €110,- 
Bedrag per half jaar: €55,- 
Bij langdurige afwezigheid van een leerling bestaat er 
een mogelijkheid tot restitutie. Hierover kunt u contact 
opnemen met de directeur. 

Betaalwijze 
We maken gebruik van Wiscollect i.s.m. Mollie Pay-
ments. Dit is zowel voor ouders als school een eenvou-
dige en betrouwbare manier van betalen. 
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6 
Musical groep 8 
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8 9 

10 
 

11 
 
 

12 
Eindfeest 

13 
 
 

14 
12.00 uur vakantie!! 

Rapport 2 mee groep 
3 t/m8 
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22 23 

24 25 26 
Juf Bregje jarig 

27 
 
 

28 29 30 

  

Juli 2023 
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 Namen en adressen 
 
St. Antoniusschool 
Klein Zundertseweg 58 
4882 BH Klein Zundert 
 
T: 076 5973598 
E: antoniusschool@spoz.nl  
W: www.antonius-zundert.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 Susan Molle 

  Mevrouw Adriënne van Geel 

 

 

Directeur St. Antoniusschool:  

Vera Martens 

E: veramartens@spoz.nl 

Aanwezig op maandag t/m donderdag. 
 
 
 

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

