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Het onderwijs op de scholen van SOOLvA.
Beste ouder(s) / verzorger(s),

De school van uw kind maakt onderdeel uit van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Land
van Altena (SOOLvA). Bij SOOLVA (www.soo-lva.nl) zijn 8 openbare
basisscholen aangesloten. De scholen bevinden zich in: Werkendam, Sleeuwijk, Woudrichem,
Babyloniënbroek, Almkerk, Wijk en Aalburg, Eethen en Hank.
Bij SOOLvA vindt u medewerkers die elke dag het verschil willen maken voor de kinderen.
Het is ons ultieme doel om kinderen te begeleiden naar gelukkige en actieve burgers. Wij
willen graag dat iedereen zich fijn voelt op onze scholen, groeit en leert.
Zoals wij kinderen leren om zichzelf te blijven ontwikkelen doen wij, dat zelf ook. Wij
houden onszelf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en onderzoek en passen deze
kennis toe binnen ons onderwijs. Wij werken constant aan de ontwikkeling van ons
onderwijs. We willen de kinderen meegeven, dat leren leuk is en talenten van kinderen
ontwikkelen. Onze visie op onderwijs is gericht om kinderen voor te bereiden op een
toekomst waarvan we niet weten hoe deze eruit gaat zien. Wat we wel weten is, dat we
kinderen willen leren om zich aan te passen, creatief willen laten zijn en laten denken, een
oplossingsgerichte levenshouding willen meegeven.
U vindt bij SOOLvA openbaar onderwijs. Wij hebben een basishouding, dat iedereen er mag
zijn. Respect is hierin een basiswaarde. Respect voor elkaar, respect voor het feit dat iedereen
anders is en dat iedereen mag zijn zoals je zelf wilt. De scholen van SOOLvA zijn een
oefenplek voor de maatschappij. De kinderen leren leven met iedereen. Juist van anderen
leren de kinderen vooral die dingen die zij anders ervaren, aanpakken of oplossen dan zijzelf.
De scholen van SOOLvA zijn ‘ontmoetingsscholen’. In onze optiek is een school meer dan
alleen een plek om te leren. De kinderen ontmoeten elkaar en leren van en met elkaar. Op
deze manier leren we kinderen om met respect met elkaar om te gaan.
In deze schoolgids vindt u praktische en inhoudelijke informatie over de school. Wij hopen
dat alles duidelijk is, maar mocht u vragen hebben dan kunt hiervoor terecht bij de directeur
van de school waarop uw kind zit.
Petra Timmermans
Bestuurder
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena
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VOORWOORD
Geachte ouders, verzorgers,
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde
weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n 7600 uren aan
de zorg toe van de juffen en de meesters. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een
basisschool kies je daarom met zorg uit.
Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer, cultuur en resultaten. Juist omdat die scholen zo
van elkaar verschillen, heeft de overheid aan de scholen gevraagd om een zogenaamde Schoolgids te
maken. Deze gids beantwoordt veel vragen, noemt doelstellingen, beschrijft de sfeer van de school,
de werkwijzen enz.
Deze schoolgids is bestemd voor:
 de ouders van nu
 de ouders van toekomstige leerlingen
 belangstellenden
De Prins Willem Alexander school is een prettige school met een goed
klimaat, landelijk gelegen aan de rand van het dorpje Eethen.
Dagelijks bezoeken zo’n 100 kinderen onze school. Deze kinderen zijn
afkomstig uit Eethen en de omliggende dorpen.
Vanuit onze onderwijsvisie streven we ernaar om ieder kind een veilige, aangename en sfeervolle
omgeving aan te bieden. Bovendien beseffen we dat kinderen verschillende kwaliteiten hebben en dat
we daar in ons onderwijs duidelijk en herkenbaar rekening mee houden. In totaal werken zo’n 10
medewerkers aan deze uitdagende opdracht.
Belangrijke uitgangspunten van onze school zijn:
 Vaardigheden en kennis opdoen
 Open staan voor elkaar
 Het bevorderen van de zelfstandigheid en de samenwerking tussen kinderen
 Het bevorderen van verantwoordelijkheid
 Sociaal gedrag
 Goede omgangsvormen met volwassenen
 Goed contact tussen ouders en school
 Duidelijke regels voor de kinderen
Misschien is dit uw eerste kennismaking met de Prins Willem Alexander school. In dat geval nodigen
wij u uit contact met ons op te nemen, wanneer u meer informatie wenst. Wij maken graag een
afspraak met u voor een uitgebreide rondleiding door de school-in-bedrijf. U ziet dan niet alleen het
gebouw en de lokalen, maar ook de kinderen en leerkrachten aan het werk. Kortom, u krijgt een indruk
van het prettige werkklimaat in onze school.
Ik wens, mede namens de collega’s, dat uw kind een fijne en ontspannen tijd op onze school tegemoet
gaat en dat de samenwerking met ouders goed mag verlopen.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline van Meeteren, directeur.
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1. De school
Situering van de school
 De school bevindt zich sinds maart 2014 in een prachtig nieuw multifunctioneel gebouw.
Samen met kinderopvang Trema en Kinderopvang De Schat vormen wij Kindcentrum de
Bogert. In ons gebouw bevinden zich ook een gymzaal, voetbalvereniging GDC en het
managementkantoor van SOOLvA. Komend vanaf de N627 vanuit Genderen of Meeuwen, rijdt
u resp. bij de eerste of derde rotonde de Raadhuisstraat in. U rijdt door tot de laatste kruising,
daar gaat u linksaf de Nieuwe Steeg in. Vanuit
Drongelen rijdt u Eethen binnen en gaat meteen bij
de eerste kruising rechtsaf de Nieuwe Steeg in. Aan
de rechterkant ligt Kindcentrum de Bogert.
Het volledige adres is:
Openbare basisschool Prins Willem Alexander
Nieuwe Steeg 6
4622 EH Eethen
T: 0416-351643
E: info@pwaschooleethen.nl
W: www.pwaschooleethen.nl
Identiteit
Onze school is een openbare school. Elk kind is welkom ongeacht geloof, ras of levensovertuiging. Wij
vinden het een goede zaak dat kinderen met uiteenlopende achtergronden naar onze school komen.
Hierdoor leren kinderen omgaan met kinderen die anders zijn en denken dan zijzelf en leren daar
begrip en respect voor op te brengen. De mogelijkheid bestaat om in alle groepen (1 t/m 8) Geestelijk
Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) te volgen. Middels een enquête
wordt jaarlijks geïnventariseerd op welke basis de lessen verzorgd gaan worden. Ga voor meer
informatie naar de website www.gvoenhvo.nl. Indien u van mening bent dat uw kind deze lessen niet
hoeft te volgen, neemt u dan contact op met de directie. Kinderen die de lessen niet volgen, krijgen
passend werk aangeboden. Dit onder begeleiding van de leerkracht.
Directie
Mevr. Jacqueline van Meeteren is de directeur van de school. Haar werkdagen zijn in principe di-dovr, maar daar kan flexibel mee omgegaan worden.
U kunt mevr. Jacqueline van Meeteren bereiken op : 06-10129572
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena
De scholen voor openbaar onderwijs in het Land van Altena vallen onder de Stichting Openbaar
Onderwijs Land van Altena (SOOLvA). De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van het college
van bestuur in de persoon van directeur mevrouw Petra Timmermans. Daarboven staat de Raad van
Toezicht. De directies van de scholen komen maandelijks bij elkaar om te praten en besluiten te nemen
over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
De leden van de Raad van Toezicht RvT) zijn:
Mw. D. (Dianne) van Gammeren (voorzitter)
Dhr. D. (Dharam) Jethoe (vice vorzitter)
Mw. B. (Beitske) Kralendonk
Dhr. (Ries) van der Pijl
Dhr. W. (Wilfred) van Peski
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Mw. P. Timmermans is te bereiken via:
Postbus 63 4254 ZH Sleeuwijk.
 0416-707210
Bezoekadres: Nieuwe Steeg 6, 4266 EH Eethen
E: info@soo-lva.nl
W: www.soo-lva.nl
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2. Onze missie en visie
Uw kind brengt een belangrijk deel van de dag door op school. In dat schoolgebouw bevindt zich de
samenleving in het klein. De samenleving in al zijn verschijningsvormen met al zijn mooie en soms ook
minder mooie kanten. Het is daarom voor u als ouder/ verzorger belangrijk om te weten, waar we als
school voor staan.

Onze missie is:
Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het
geloof dat iedereen anders is en dat we respectvol met die verschillen omgaan.

Deze slogan is voortgekomen uit onze visie.

 Op de Prins Willem Alexanderschool is iedereen welkom.
 Wij willen een open school zijn, waar een ieder zich veilig en geborgen voelt en wij
willen met respect voor ieders verschillen met elkaar omgaan.
 Wij streven naar het scheppen van omstandigheden, waarin onze leerlingen en onze
personeelsleden zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
 Op onze school wordt het zelfstandig en coöperatief leren bevorderd.
In ons dagelijks werk streven we ernaar om bovenstaande te realiseren. Een aantal uitgangspunten ligt
aan dit streven ten grondslag. We gaan uit van drie prominente behoeftes, die bij ieder individu
aanwezig zijn, dan wel ontwikkeld dienen te worden.
Behoefte aan autonomie:·· “Ik kan het zelf”
Dit houdt in dat:
 leerlingen meer verantwoording krijgen en leerkrachten meer als begeleider aan het
ontwikkelingsproces werken;
 binnen de groep de leerstof gedifferentieerd wordt aangeboden.
Dit betekent, dat niet alle leerlingen op hetzelfde moment hetzelfde werk doen;
 leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen binnen een duidelijk vastgesteld kader;
 het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind.
Behoefte aan competentie:·· “Ik weet, dat ik het kan”
Dit houdt in dat:


we uitgaan van de kwaliteiten van ieder kind.
We nemen de sterke punten als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het kind. Dit houdt in
dat we variëren in tijd, leerstofaanbod, leerstofmiddelen en didactische werkvormen.
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Hierdoor kunnen succeservaringen opgedaan worden, waardoor het kind zich prettig voelt en
zal presteren naar zijn/haar mogelijkheden;
een veilige en een goede leeromgeving als basis voor het handelen van de leerkrachten
dient.
Kinderen weten dat fouten maken mag, daarvoor ben je op school;
er sprake moet zijn van een uitnodigende leersituatie.
Door de leerkracht en in de groep/ het lokaal worden kinderen inspirerend geprikkeld;
we motiveren leerlingen om op hun eigen niveau met uitdagende opdrachten aan de slag te
gaan. Dit kan bevorderd worden door te differentiëren.
teamleden open staan voor elkaar, willen leren van elkaar en elkaar stimuleren in hun eigen
ontwikkeling.

Behoefte aan relatie: ·· “Ik doe het niet alleen”
Dit houdt in dat:
 alle kinderen het gevoel hebben dat ze er toe doen en zich prettig voelen in de klas;
 de kinderen zich veilig voelen op school;
 structuur en transparantie daarbij erg belangrijk zijn;
 het samenwerken wordt bevorderd; niet alleen het wordt beoordeeld,
maar ook het samenwerken op zich. Een taak wordt in overleg met het kind gemaakt.
 de leerkracht met een “positieve bril” naar de kinderen kijkt;
 de leerkracht de kinderen vertrouwen geeft;
 het verwachtingspatroon van de leerkracht t.o.v. de leerling hoog is, en reëel;
 ouders worden betrokken bij de school;
 de relatie leerkracht-leerkracht onderbouwd wordt door het geven van feedback (zowel op
goede als verbeterpunten, zowel op didactisch als pedagogisch gebied);
 er aandacht is voor elkaars omstandigheden;
 positieve resultaten worden gevierd!
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3. Schooljaar 2019-2020
Dit jaar zullen op de teldatum van 1 oktober 89 leerlingen onze school bezoeken. Volgens de
gemeentelijke prognoses zal onze school de komende jaren stabiliseren rond de 90 leerlingen.
Groepsindeling
We gaan werken met vier groepen. De groepsindeling en -bezetting zijn als volgt:
Groep 1-2:
20+ leerlingen: Agnes Bok en Carola van Wijk (leerkrachten)
Groep 3-4:
26 leerlingen: Rianne van Rossum en Christa Spuijbroek (leerkrachten). Marit Zijlstra
(onderwijsassistent )
Groep 5-6:
25 leerlingen: Inge Gruiters en Agnes Bok (leerkrachten)
Groep 7-8:
18 leerlingen: Eline van Esch (leerkracht)
Janneke Hazelaar(onderwijsassistent) werkt drie dagen per week in de groepen ter ondersteuning,
geeft muzieklessen en draagt zorg voor de kinderen met een onderwijsarrangement
Leontine de Haan (onderwijsassistent) werkt één dag per week ter ondersteuning in de groepen
Overige taken
Directeur: Jacqueline van Meeteren, aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag
Intern Begeleider: Marijke van der Maden, aanwezig op dinsdag en vrijdagmorgen
Vakdocent Lichamelijke Opvoeding: Op vrijdagmiddag geeft het eerste halfjaar Gideon van Dijk
gymles aan de bovenbouw, het tweede halfjaar worden deze lessen door Mark Pulles gegeven
Onderwijs Ondersteunend Personeel:
Conciërge (vrijwillig): Wim van der Kolk
Administratief medewerkster: Karalinda Jansen
Juf Christa en juf Carola hebben wat extra uren die wij, op basis van onderwijsbehoeften, in kunnen
zetten waar nodig.
GVO-leerkrachten: juf Tjeerda Kuyt (onderbouw) en juf Jeanne de Man (bovenbouw)
HVO-leerkracht: juf Chris de Graaf
Schoolvakanties 2019-2020
Herfstvakantie
14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag/Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
20-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinsteren
01-06-2020
Zomervakantie
13-07-2020 t/m 21-08-2020
Vrije middag voor Kerst- en Zomervakantie
Studiemomenten(ob 11 uur/ bb 13 uur)
Vrijdag 1 november 2019
Hele dag
Vrijdag 27 maart 2020
Middag (bovenbouw middag vrij)
Vrijdag 15 maart 2020
Hele dag
Gymnastiekrooster
Vrijdagochtend:
Vrijdagmiddag:

Groep 1-2 en 3-4
Groep 5-6 en 7-8
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Schooltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00
uur.
Op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur.
Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 vrij.
Speelplaats
De school heeft twee speelplaatsen:
één voor de groepen 1 t/m 4
één voor de groepen 5 t/m 8
Tevens is er een openbaar speelterrein gelegen naast het plein van groep 5 t/m 8. Hier mogen de
leerlingen van groep 5-8 tijdens de pauze ook gebruik van maken. ’s Middags kunnen de kinderen, die
niet overblijven, om 12.50 uur op het plein. Na schooltijd mogen de kinderen op het plein spelen, er is
dan geen toezicht.
De bel gaat om 8.20 en 12.50 uur: het signaal dat iedereen naar binnen gaat. De lessen kunnen
daardoor precies om 8.30 en 13.00 beginnen. We verwachten iedereen op tijd op school. Wanneer
een leerling niet verschijnt worden de ouders van de leerling gebeld.
Onderwijstijd
Volgens de wet moeten kinderen gedurende hun basisschooltijd minstens 7520 uur naar school. Op
onze school hebben wij hier de volgende invulling aan gegeven. De kinderen van de groepen 1 tot en
met 4 gaan dit schooljaar 913,75 uur naar school. De kinderen van de groepen 5 t/m 8, 985,75 uur.
Lessentabel
In onderstaand schema geven we aan hoe de lesuren per week op school worden ingevuld
(ochtendpauze 1.15 uur).

Vormingsgebied/groep
Lichamelijke en zintuiglijke oefening
Kleuterplein (o.a. taal/rekenen)
Taalontwikkeling
Schrijven
Rekenen
Engels
Wereldoriëntatie/verkeer
Creatieve vakken
Levensbeschouwing
Sociaal emotionele ontwikkeling
Zelfstandig werken
Pauze

Weektotaal

1
6:00
10:00

2
6:00
10:00

1:00
1:00
3:30
0:30
0:30

1:00
1:00
3:30
0:30
0:30

1:15
23:45

1:15
23:45

3
1:00

4
1:00

5
1:00

6
1:00

7
1:00

8
1:00

9:00
1:30
4:30
1:00
0:30
2:30
0:45
0:45
1:00
1:15
23:45

9:00
1:00
4:30
1:00
0:30
2:30
0:45
0:45
1:30
1:15
23:45

8:00
1:00
4:30
1:00
3:00
2:30
0:45
0:30
2:15
1:15
25:45

8:00
1:00
4:30
1:00
3:00
2:30
0:45
0:30
2:15
1:15
25:45

8:00
1:00
4:30
1:00
3:00
2:30
0:45
0:30
2:15
1:15
25:45

8:00
1:00
4:30
1:00
3:00
2:30
0:45
0:30
2:15
1:15
25:45
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4. De organisatie van ons onderwijs
Schoolorganisatie
De school is verdeeld in 4 jaargroepen. I.v.m. het aantal leerlingen zijn er combinatiegroepen.
Leerlingen met bepaalde leerproblemen of leervoorsprong krijgen in de groep, tijdens de lessen extra
aandacht. Bij het aanbieden van de leerstof gaan we uit van reeds aanwezige kennis bij de leerlingen.
De leerlingen wordt geleerd eerst zelf goed over een probleem na te denken, voordat ze hulp vragen.
De leerkracht zal niet altijd aan ieder kind dezelfde leerstof kunnen aanbieden. Het is nu eenmaal zo
dat het ene kind meer aankan dan het andere.
Groepering
Onderbouw :
Middenbouw:
Bovenbouw :

groepen 1, 2 en 3
groepen 4, 5
groepen 6, 7 en 8

Groepsgrootte
De groepsgrootte bedraagt 8 tot 13 leerlingen. De klassengrootte varieert. Ook dit jaar werken we met
combinatieklassen.
Tabletonderwijs
We werken vanaf 2013 met tablets wat betreft de basisvakken rekenen, taal en spelling. In plaats van
het verwerken van de opdrachten in een schrift, doen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 dat op
hun tablet. De tablets die we van stichting Snappet huren, zijn adaptief en bevorderen het zelfstandig
en samenwerkend leren. De tablets zijn persoonsgebonden, maar blijven wel op school. De
leerlingen krijgen direct feedback op hun werk, omdat het meteen door het systeem nagekeken
wordt. De leerkracht ziet op het dashboard van haar eigen computer hoe de les verloopt bij ieder
kind en kan ingrijpen indien nodig. Na het verwerken van de basisstof gaat het kind oefenen met de
stof van die dag op zijn eigen niveau. Dat houdt het volgende in: maakte het kind nog veel fouten dan
krijgt het herhaling van de lesstof. Ging het gemakkelijk, dan krijgt het kind verdiepende opdrachten.
Ook kan het kind gaan werken aan de doelen die hij dat jaar moet halen. Het kind kan zelf zien welke
doelen hij beheerst en welke nog niet. Door een doel aan te klikken krijgt het kind oefeningen die bij
dat doel horen. Door deze goed te maken ziet het kind direct resultaat: het doel kleurt blauw. En dat
betekent: ik heb het doel behaald!
De leerkracht ziet in één oogopslag welke kinderen er voor verlengde instructie in aanmerking
komen en welke kinderen de leerstof zelfstandig kunnen gaan maken.
Nog nooit sloot een leermiddel zo goed aan bij de ontwikkeling van het kind! Niet alleen de
leerkrachten, maar ook de kinderen zijn uitermate tevreden over deze manier van verwerken van de
lesstof.
We zijn ons ervan bewust dat kinderen ook op andere manieren de leerstof moeten kunnen
verwerken, immers we weten dat kinderen leren met hoofd, hart en handen! Daarom is er naast de
tablet nog ruimte om de leerstof te verwerken door te spelen, te schrijven, te praten, te bewegen,
jezelf te presenteren, te knutselen, te tekenen, etc.
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Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Op de weektaak staat voor iedere leerling vermeld wat zijn of haar eigen werk is. Leerlingen die erg
vlot werken en meer aankunnen krijgen werk, bijv. reken- en taalkaarten, computerlessen en
zogenaamde plustaken, waarin wat dieper op de leerstof wordt ingegaan.
Begaafde leerlingen krijgen, naast het gewone schoolwerk, uitdagend werk. Zij hebben niet altijd de
instructie van de leerkracht nodig en kunnen al snel zelfstandig aan het werk. Bovendien is het niet
altijd nodig om bepaalde leerstof nog eens te maken. In plaats daarvan krijgen zij verdieping en
verbreding op een aantal vakgebieden aangeboden. Immers, deze leerling dient uitgedaagd en
geprikkeld te worden.
Van de minder vlotte leerling kunnen we minder werk eisen, maar we stimuleren deze leerling wel om
door te werken.
Zwakkere leerlingen krijgen extra (individuele) instructie en begeleiding.
De school zorgt dat ieder kind de basisstof doorloopt. Toch is
dit niet altijd mogelijk; er zijn kinderen die qua kennis niet
verder reiken dan eind groep 7. In ons land wordt daar door
het voortgezet onderwijs al jaren op ingespeeld. Een leerling
die bijvoorbeeld acht jaar op onze school heeft gezeten en
tot eind niveau groep 7 is gekomen, zal veelal doorstromen
naar een individuele vorm van voortgezet onderwijs. Het
kind zal daar zogenaamde Leerweg Ondersteuning krijgen, of
het kind wordt toegelaten tot het Praktijk Onderwijs. Ons
streven is, dat minimaal 90% van de leerlingen doorstroomt tot en met het niveau eind groep 8.
Driestromenland
Wij vinden het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met verschillen. Vanaf groep 3 werken we
in “driestromenland”. We delen de groep in drieën: een basisgroep, een basismin groep en een
basisplus groep, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen onderling in tempo en aanleg. Er
zijn bijv. kinderen die geen uitgebreide uitleg nodig hebben, in tegenstelling tot anderen die juist extra
uitleg van de leerkracht behoeven. Ook in de weektaak passen we differentiatie toe, op kwaliteit en
kwantiteit, zodat ieder kind in ieder geval de minimumdoelen kan halen en daar waar nodig iets extra’s
kan doen.
Zelfstandig werken met dag- en weektaak
Al vroeg in de schoolloopbaan wordt er gewerkt met de weektaak voor de vakken rekenen en taal. Per
week zijn er een aantal uren ingericht om te werken aan de weektaak. Hierop komen vakken aan de
orde die zelfstandig verwerkt kunnen worden. Ook staat hier de verdieping, herhaling en verrijking
voor de vakken rekenen en taal op. En in de bovenbouwgroepen zelfs voor meerdere vakken. Op deze
manier leren kinderen zelfstandig keuzes te maken, zelf bepaalde onderdelen na te kijken en te
plannen wanneer ze samen kunnen werken. De leerkracht begeleidt dit proces en krijgt daarnaast de
handen vrij om kinderen extra aandacht te kunnen geven in plaats van centraal les te geven voor de
klas. Ons hoofddoel is dat elk kind aan het werk gaat met taken die hij of zij aan kan.
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Coöperatief leren
Naast het zelfstandig leren werken, krijgen de kinderen ook kennis en vaardigheden aangereikt om
samen te leren werken. Wekelijks oefenen kinderen met
coöperatieve werkvormen. In elke klas is een map met
coöperatieve werkvormen aanwezig. Minstens 1 keer
per week kiest de leerkracht een werkvorm uit en past
die toe in een les, waarin deze goed tot zijn recht komt.
Kinderen wordt geleerd om goed te overleggen in een
groepje, er wordt geleerd om een keer de voorzitter
(woordvoerder) te zijn, er wordt geleerd om een keer de
secretaris (schrijver) te zijn enz. Net als in het echte
leven leren kinderen al in een vroeg stadium dat je ook kunt samenwerken met iemand die niet je
hartsvriend(in) is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de sociale vaardigheden toenemen,
gedragsproblemen in de klas afnemen en etnische verschillen minder een rol spelen bij coöperatief
leren.
Adaptief onderwijs
Op school vinden we het belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Immers,
ieder kind heeft andere kwaliteiten. Binnen het zelfstandig werken zijn er voor kinderen
keuzemomenten, waardoor er met nog meer interesse en inzet gewerkt kan worden. Wat je zelf mag
kiezen heeft immers meer je interesse dan wat je opgedragen krijgt…
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5. De activiteiten voor de kinderen
5.1 Groep 1-2
Werken aan een thema
In groep 1-2 werken we met de methode: `Kleuterplein`. Deze methode is opgebouwd uit thema’s, de
zgn. ankers. Een anker duurt ongeveer vier weken. Na het verkennen en beleven van het ankerverhaal,
worden een aantal sub thema’s (ankerpunten) verkend. Alle verplichte leeractiviteiten worden aan dit
anker verbonden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende werkvormen.
Spelenderwijs komen de belangrijkste tussendoelen aan bod. Bij Kleuterplein hoort “Raai de Kraai”
een handpop die met de kinderen mee vliegt door de thema’s heen. Hij is heel nieuwsgierig en stelt
veel vragen, zo prikkelt hij de kinderen. “Raai” komt ook bij elk kind een weekendje logeren. De
activiteiten die bij de thema’s horen kunnen gedaan worden met de hele groep, met een aantal
kinderen (kleine kring) in tweetallen of individueel. Om de betrokkenheid en inbreng van het kind te
vergroten, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gesprekjes in de kleine kring. Daarnaast worden er
boeken voorgelezen en liedjes en/of opzegversjes aangeleerd. In de boekenhoek zijn informatieve
boeken te vinden. Bij ieder anker wordt ook een
speelhoek ingericht, passend bij het onderwerp.
Hiervoor mogen kinderen ook spulletjes mee naar
school nemen. De kinderen komen in aanraking met
veel nieuwe woorden. Regelmatig wordt als
hulpmiddel een woordveld gemaakt dat zichtbaar in de
klas hangt. We doen dit om de woordenschat van de
kinderen te vergroten.
De methode zelf biedt taal- en rekenactiviteiten aan
die aansluiten bij het anker. De leerkrachten zorgen
ervoor dat voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten
hier ook bij aansluiten: dramatiseren van een passend
verhaal, lied of opzegversje behoort ook tot de steeds terugkerende activiteiten.
Binnen het anker wordt zoveel mogelijk kennis gemaakt met verkeer, aardrijkskunde, natuur en
maatschappelijke verhoudingen.
De prioriteit van het gekozen vakgebied hangt samen met het thema.
Bv. in het thema "lente" komt natuur meer aan bod dan verkeer.
Sociale- en zelfredzaamheid
In deze groep wordt veel aandacht besteed aan sociale- en zelfredzaamheid. Onder sociale
redzaamheid verstaan wij o.a. leren inzien dat jij als mens (kind) de moeite waard bent en een goed
gevoel van eigenwaarde kan ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de Kanjermethode.
Dus hoe ga je met andere kinderen om? Bijvoorbeeld: niet slaan of schoppen maar praten en
overleggen met elkaar, het werk van andere kinderen bekijken en waarderen en dat ieder op zijn
niveau.
Onder zelfredzaamheid verstaan wij o.a. zelfstandigheid, zoals je kleren zelf aantrekken, veters
strikken, zelf je knutselspullen schoonmaken en opruimen.
Ook krijgen de kinderen bijna elke week een weektaak waarop de taken van de week staan. Op het
planbord in de klas kunnen de kinderen zelf plannen welke taak ze maken deze dag. Aan het eind van
de week moet de weektaak klaar zijn. Dit lukt in het begin soms niet helemaal, maar vaak gaat dit al
snel beter. Kinderen worden dus al heel jong verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen werk.
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Werken met ontwikkelingsmateriaal
In de klas hangt een planbord. Hierop kunnen de kinderen zien uit welke werkjes zij kunnen kiezen.
Zowel de leerkracht als het kind kan via dit bord werkjes plannen. Ook kunnen zij zien met hoeveel
kinderen zij een bepaalde activiteit mogen doen. Op deze manier plannen zij zelf wat zij tijdens de
werktijden gaan doen.
Bewegingsactiviteiten
De kinderen gaan een keer per week naar de gymzaal, op vrijdagochtend om 8.30 uur.
Daar komen heel veel bewegingsactiviteiten naar voren zoals: lopen, springen, balanceren, klauteren.
Ook worden er tikspelen, kringspelen en balspelen aangeboden. Geef uw kind makkelijke gymkleren
mee bijv. een T-shirt en een korte broek of een gympak en gymschoenen. Verder wordt er elke
ochtend en middag buiten gespeeld, waarbij regelmatig gerichte bewegingsactiviteiten worden
gegeven.
Verjaardag Papa, Mama, Opa en Oma in groep 1-2
Voor de verjaardag van vaders, moeders, opa’s en oma’s kan op school een echt cadeau worden
gemaakt door de kinderen. Deze wordt dan door de juf ingepakt, zodat elk kind een cadeautje heeft.
Ook voor een zieke vader, moeder, opa of oma kunnen zij op school een kleurplaat maken. De data
voor deze verjaardagen worden aan het begin van het schooljaar op een kalender genoteerd.
Aanvang schooltijd in groep 1-2
Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur kunt u uw kind naar de klas brengen. Op het moment dat de bel gaat, is
dit voor u het teken dat u afscheid neemt van uw kind, zodat de leerkracht op tijd met de lessen kan
beginnen. Om 12.00 uur en om 15.00 uur komt de leerkracht met alle kinderen in een rij naar buiten.
Spreek van te voren met uw kind af, waar u ongeveer staat; zodat uw kind niet verloren over het plein
loopt.
KIJK, observatie en registratie
Jonge kinderen worden bij ons op school gevolgd middels het
kleuterobservatiesysteem “KIJK”. Dit systeem geeft de leerkracht
handvatten over de ontwikkeling van het kind. Alle ontwikkelingslijnen
worden in kaart gebracht. Een kind kan namelijk op bepaalde gebieden
verder zijn dan voor zijn leeftijd gemiddeld is, of juist minder ver.
Wanneer er een verschil van meer dan zes maanden in de ontwikkeling
zichtbaar is, is dit voor de leerkrachten een signaal dat dit kind extra
hulp of uitdaging nodig heeft.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De PWA heeft meegewerkt aan het convenant VVE en heeft dit convenant ook ondertekend. De
doelstelling van de wet en de uitgangspunten van de notitie Voor- en Vroegschoolse Educatie “Een
doorgaande lijn in Samen Spelen, Samen leren” richten zich op:
a. Verbeteren van de kwaliteit VVE.
b. Verbeteren van de organisatiestructuur, harmonisatie peuterspeelzalen en kindercentra.
c. Vergroten van doelgroepbereik.
d. Directere aandacht voor taal- en spraakontwikkeling.
e. Het organiseren en bestendigen van de doorgaande lijn.
Het vergroten van ouderbetrokkenheid
De doelgroep bestaat uit: Alle kinderen van 0 tot 6 jaar, met extra aandacht voor kinderen met een
(dreigende) (taal-) ontwikkelingsachterstand.
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Op dit moment vindt er binnen het gebouw een goede samenwerking plaats tussen de kinderopvang
(Trema en De Schat) en de school. Zij beschikken ook over het observatiesysteem “KIJK” en er vindt
altijd een warme overdracht plaats.

5.2 Activiteiten in de groepen 3 t/m 8
Nederlandse taal
Het lezen in groep 3 begint met het aanvankelijke leesonderwijs: losse woordjes lezen. Al in de
kleutergroepen is het lezen op speelse wijze voorbereid. Het aanvankelijk lezen gaat over in technisch
en begrijpend lezen. Dit gebeurt al in groep 3. Voor het lezen in groep 3 gebruiken we de methode
Veilig Leren Lezen, Kim- versie. Later komt ook het studerend lezen en voordracht lezen aan de orde.
We onderscheiden het mondeling- en schriftelijk taalgebruik. Bij het mondelinge taalgebruik letten we
erop dat de leerlingen in goede Nederlandse zinnen spreken en hun gedachten goed onder woorden
brengen. Ook het luisteren naar anderen komt hierbij aan de orde. De leerlingen houden
spreekbeurten over een zelf voorbereid onderwerp.
Bij schriftelijk taalgebruik ligt de nadruk op taallesjes (spelling en grammatica) en op het stellen (o.a.
het opstel), waarbij we de leerlingen leren een logisch verhaal op papier te zetten. Spreekwoorden en
“vreemde woorden” krijgen ook de nodige aandacht. De oudere kinderen krijgen meer taallessen over
de werkwoordspelling. Het houden van een spreekbeurt of het maken van een werkstuk bevordert het
toepassen van de juiste taal. We gebruiken de methodes: “Taal in beeld” en “Spelling in Beeld”. De
lessen worden in groep 4 t/m 8 verwerkt op de tablet.
Rekenen/Wiskunde
Bij het rekenonderwijs worden de rekenopgaven zoveel mogelijk verbonden aan zaken uit de praktijk.
Het oplossen van praktische problemen en de daarbij horende som is belangrijk. Cijferend rekenen
begint in groep 6. De tafels moeten eind groep 5 beheerst worden. Veel ouders ervaren dat de tafels
en het cijferend rekenen op een heel andere manier wordt aangeleerd, dan dat zij vroeger zelf geleerd
hebben. De nieuwe methodes voor realistisch rekenen zorgen ervoor dat rekenen niet meer het
aanleren van een “trucje” is, maar dat het inzichtelijk wordt gemaakt. Kinderen begrijpen beter wat ze
doen, wanneer ze bijvoorbeeld een deelsom maken. Wij maken gebruik van de nieuwste methode van
“Wereld in getallen”. De methode is ingedeeld in drie niveaus, ieder kind rekent op het niveau passend
bij zijn mogelijkheden. De lessen worden in groep 4 t/m 8 verwerkt op de tablet.
Schrijven
Het schrijfonderwijs start in groep 1 d.m.v. de methode: “Schrijven zonder pen”. Vanaf groep 2 komt
het methodisch schrijven aan de orde. We maken gebruik van de methode: ”Schrijven in de
basisschool”.
Het streven is de kinderen te begeleiden naar een leesbaar en verzorgd handschrift. Als kinderen in de
hogere groepen een eigen handschrift gaan ontwikkelen moet ook dat er leesbaar en verzorgd uitzien.
Typen
Om goed om te kunnen gaan met de computer is toetsenbordvaardigheid vereist. Vanaf groep 7 is er
de mogelijkheid om via Ticken, een webbased typeprogramma, het tienvingersysteem (blindtypen)
onder de knie te krijgen. Kinderen kunnen zowel op school als thuis oefenen. De school vraagt een
bijdrage van 14 euro voor deze cursus. De kinderen ontvangen een in Nederland erkend typediploma.
De cursus is niet verplicht.
Schrijfmateriaal
Om een goed handschrift te ontwikkelen zijn goede schrijfmaterialen nodig. De jongere kinderen
starten met driekantige potloden. In groep 4 krijgen de leerlingen een stabilo pen. Bij normaal gebruik
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gaat deze pen jaren mee. Gaat de pen stuk dan kan op school een nieuwe pen worden gekocht. Het is
niet toegestaan om met andere pennen te schrijven.
Wereldoriëntatie
 Natuuronderwijs
Aan de hand van thema’s, welke aansluiten op de belevingswereld van het kind, wordt de
leefomgeving van het kind verkend. Ook wordt aandacht besteed aan de gezondheidsopvoeding, bijv.
het aan de orde laten komen van de lichaamshygiëne, tandenpoetsen.
In groep 5-8 wordt hiervoor de methode Natuurzaken ingezet. Ook het milieu en omgaan met het
“natuurlijk erfgoed”, krijgen veel aandacht. Daarnaast besteed deze methode ook aandacht aan
techniek.
 Aardrijkskunde
We gebruiken de methode Wereldzaken. Aan de orde komt o.a. de topografie van de belangrijkste
landen en plaatsen. De leerlingen leren omgaan met een atlas en kaartregister. Verder wordt er
aandacht besteed aan het leven en werken van mensen uit andere streken, dit in vergelijking met ons
eigen leefgebied. In de hogere leerjaren komt ook de natuurkundige aardrijkskunde aan de orde
(klimaat, bodemgebruik enz.). En de kinderen maken kennis met religies uit alle delen van de wereld.
 Geschiedenis
De geschiedenis van ons land krijgt de nodige aandacht. Het gaat vooral over het leven, wonen en
werken van de mensen in andere tijden. Het gebruik van jaartallen komt niet op de eerste plaats. Onze
geschiedenismethode heet Tijdzaken.
Expressie
Creatieve vakken vinden wij erg belangrijk. Wij besteden hier als school veel aandacht aan. Dit gebeurt
schoolbreed. Bijvoorbeeld door middel van het “Cultuurmenu” (kinderen gaan naar een voorstelling,
bekijken kunstwerken, gaan zelf kunst maken,…), maar ook in de eigen klas. De kinderen gaan aan de
slag met tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. De muzieklessen worden in alle groepen ,vanaf
het schooljaar 2018-2019, verzorgd door juf Janneke. Voor deze lessen maken we gebruik van de
methode “Moet je doen” en ook maken we gebruik van onze eigen creativiteit. Bij tekenen en
handvaardigheid wordt de leerlingen geleerd om met diverse technieken te werken. Door een
methodische aanpak komen verschillende technieken regelmatig aan bod. Door het geven van
opdrachten wordt de fantasie geprikkeld. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor vrije expressie.
Cultuureducatie
Wij willen als school een structureel en samenhangend aanbod voor de kinderen bieden op het gebied
van cultuureducatie. Daarmee geeft de school een herkenbare kunstconfrontatie aan de kinderen. Alle
kinderen krijgen minstens eenmaal per jaar één van de onderstaande kunstvormen onder ogen:
a.
dans
b.
beeldende vorming
c.
literatuur
d.
foto – film – video
e.
muziek
f.
drama
Jaarlijks biedt Cultuurmenu Altena een aanbod. Alle
kunstvormen, bijv. een theatervoorstelling, stijgen uit
boven een amusementsgebeuren.
Cultuurmenu Altena biedt bovendien voor- en naeducatie aan zodat we terecht kunnen spreken van cultuureducatie.
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Onze school participeert in het netwerk Cultuurpunt Altena. Alle scholen in deze regio zijn bij dit
netwerk aangesloten. Tevens zijn we vanaf september 2018 een Cultuurloperschool.

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs
In 2012 zijn we gestart met het vak Engels in alle groepen. Komend
schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 tot en met 6 één uur Engels
per week. In de groepen 1, 2, 3 en 4 zal dit spelenderwijs gebeuren met
de methode iPocket’s en Groove-me. Dit is een digitale methode,
waarbij de leerkracht vooral bezig is met woordenschatuitbreiding door
middel van prentenboeken, liedjes en chants. Zingen en scanderen zijn
belangrijke onderdelen van vreemde taal verwerving. De kinderen leren
op deze manier de juiste intonatie en klemtoon. Er is een zorgvuldige
opbouw in het aanbieden van vaardigheden met een sterk accent op
luisteren/begrijpen en spreken in de eerste jaren en een geleidelijke
invoer van lezen en schrijven in groep 4.
Vanaf groep 5 werken we met de methode Our Discovery Island. De
methode is geschreven door native speakers en houdt rekening met de toenemende vraag naar het
gebruik van technologie in en om het klaslokaal. Door het gebruik van verschillende leuke karakters
die avonturen beleven op allerlei denkbeeldige eilanden, worden onze leerlingen gemotiveerd en
gestimuleerd om de taal verder te ontdekken. De methode beschikt over een innovatieve ‘online
game’ met een leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen de leerkrachten de individuele vooruitgang van
leerlingen op afstand volgen. De methode bestaat verder uit leerboeken, werkboeken en interactieve
digibord software voor klassikaal gebruik. ‘Our Discovery Island’ is volledig Engels en aangepast aan
het niveau van de leerlingen. De leerlingen leren de taal niet alleen passief (kijken en luisteren) maar
ook actief (spreken en schrijven).
Verkeer
In 2012 hebben we het Brabants Verkeersveiligheidslabel gehaald. Het vak verkeer neemt op onze
school een belangrijke plaats in. Vanaf groep 1-2 maken de kinderen op een speelse manier kennis met
verkeerslessen. We gebruiken hiervoor de methode “Rondje Verkeer” van VVN. Met behulp van de
methode “Klaar-over” die we inzetten vanaf groep 3 wordt getracht de leerlingen de nodige
vaardigheden aan te leren; om zodoende te bewerkstelligen dat ze zich op een verantwoorde manier
kunnen redden in het verkeer. Vanzelfsprekend
ligt het accent op het gedrag als voetganger en
fietser. Vooral het traject “huis–school” krijgt in
de lagere groepen heel veel aandacht. Groep 7
doet theoretisch en praktisch verkeersexamen
(organisatie: regio afdeling Veilig Verkeer
Nederland). De leerlingen die niet slagen,
krijgen in groep 8 een herkansing. Ook maken
we gebruik van de jeugdverkeerskrant en het
krantje “Op voeten en fietsen” van VVN. Buiten
de methodegebonden lessen hebben we voor
het komend jaar ook een aantal activiteiten
gepland,
zoals:
lessen
uit
het
schoolpleinpakket,
dode
hoekproject,
verkeersquiz, Streetwise, fietsverlichtingsactie, het project van 8 naar 1. In de schoolkalender staat
welke activiteiten dit schooljaar plaats zullen vinden.
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Bewegingsonderwijs
Een keer per week staat er een gymles van 60 minuten op het rooster. Afwisselend worden
toestellessen en spellessen gegeven.
Hierbij gebruiken we de methode “Basislessen” en “spellessen”. Bij de oefeningen komen systematisch
de toestellen uit het gymnastieklokaal aan de
orde. Bij de spellessen gaat het om het leren
samenspelen, het aanvaarden van winst en
verlies, tactiek, enz. Indien het weer het
toelaat vinden er buitenlessen plaats in de
hogere leerjaren op het sportcomplex van
voetbalclub GDC.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal de
bovenbouw (groep 5 t/m 8) gymles krijgen
van
een
vakleerkracht
lichamelijke
opvoeding. Dit is het eerste halfjaar Gidion
van Dijk, het tweede halfjaar Mark Pulles.
Gymkleding
De gymkleding bestaat uit een T-shirt en korte broek of een gympakje. Het dragen van gymschoenen
is verplicht. Met het oog op de hygiëne achten wij het wenselijk dat de kinderen deze kleding alleen
tijdens de gymles dragen. Dus omkleden gebeurt voor en na de gymles.
Wilt u de jongste kinderen “gemakkelijke” kleding aantrekken op de dag dat ze naar de gymnastiekles
gaan? Dit in verband met de tijd die nodig is voor het omkleden. Tevens vragen we u om erop toe te
zien dat de gymkleding na de lessen weer mee naar huis gaat zodat e.e.a. gewassen kan worden.
Sieraden kunnen gevaarlijk zijn en moeten afgedaan worden. Vanzelfsprekend worden tijdens de
gymles lange haren in een staart of in een vlecht gedaan.
Geestelijke stromingen
Op het lesrooster van de oudste kinderen staat het vak “Geestelijke Stromingen”. Het is een verplicht
vak voor alle kinderen op alle basisscholen. Aan de orde komen de wereldgodsdiensten. In het
overzicht van lesuren hebben we dit onderdeel geschaard onder wereldoriëntatie.
Sociaal gedrag
Sociaal gedrag van de leerlingen vinden wij heel belangrijk. De leerkracht speelt hierin een actieve,
sturende rol. En creëert een “warm” klimaat in de groep, waarin leerlingen zich veilig voelen en waarin
niet sociaal gedrag (“pestgedrag” o.a.) niet past. Om dit te bevorderen maken wij gebruik van de
Kanjerlessen. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te
maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en
oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Voor het geven van de Kanjerlessen
hebben de leerkrachten van onze school een opleiding gevolgd. Tevens hebben we aandacht voor
andere culturen.
De Kanjermethode gaat uit van zes basisafspraken:

We helpen elkaar

We vertrouwen elkaar

Niemand lacht uit

Niemand speelt de baas

Niemand doet zielig

We respecteren onszelf en anderen
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Computeronderwijs
We beschikken over tablets, laptops en chromebooks. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gebruiken
de tablet voor taal, spelling en rekenen. De tablet vervangt het werkschrift. De oudere kinderen leren
de computer steeds vaker als tekstverwerker te gebruiken. Bij veel methodes horen specifieke
computerprogramma’s. In de school werken we in de cloud. Dat wil zeggen dat we inloggen op een
externe server waar onze programma’s staan. Een groot voordeel is dat wij vanaf elke computer waar
ter wereld bij onze documenten en programma’s kunnen.
Veilig op internet
Onze school heeft een internetprotocol vastgesteld. Wij leren de kinderen het volgende: geef nooit je
adresgegevens, je codes of je inlognaam op. Ouders willen we hier ook nog eens op wijzen: neem de
tijd om te zien wat uw kind op internet doet, maak duidelijke afspraken, maak uw kind bewust van de
schijnwereld die internet biedt enz. We hebben een protocol opgesteld met gedragsregels zodat onze
leerlingen weten wat ze moeten doen als ze het internet opgaan.
Schoolzwemmen
Er wordt niet meer onder schooltijd gezwommen.
U kunt uw kind opgeven voor zwemles bij zwembad AquaAltena.
Actief burgerschap en sociale cohesie
Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving te willen
zijn en er een positieve bijdrage aan te leveren. Het accent bij burgerschap ligt op het gebruiken van
de school als oefenplaats: het oefenen van democratische principes in de klas en op school, het
bijdragen door leerlingen aan de kwaliteit van de school door ze verantwoordelijkheden en ruimte
voor initiatieven te geven. Leren door te doen dus. Dit is geen vak op zich, maar zit gedurende de hele
schoolweek verweven in allerlei vakken. Op onze school hebben we sinds het schooljaar 2010-2011
een Leerlingenraad. De Leerlingenraad brengt zelf punten in, waar zij over mee willen praten. Voor de
agendapunten krijgt de Leerlingenraad input van de kinderen uit de groepen 4 tot en met 8. Na de
vergadering brengt de Leerlingenraad verslag uit in de groep. Via Social Schools zijn ook de ouders en
andere belangstellenden op de hoogte van datgene wat besproken is.
De Kanjermethode draagt ook bij aan actief burgerschap en sociale cohesie. Immers, we leren onze
leerlingen om conflicten op een vreedzame manier op te lossen. In de bovenbouw maken onze
leerlingen kennis met diverse religies en het ontstaan van de democratie bij geschiedenis. Het
opruimen van zwerfvuil in het dorp is een jaarlijks terugkerende actie, om de 2 jaar zamelen we via
wecycle oude apparaten in en eens in de 5 jaar doen we mee aan de boomplantdag.
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Rapportage en resultaten
We werken met een gesprekscyclus. Een (kennismakings) gesprek aan het begin van het jaar, waarbij
de leerkracht, de ouders en het kind samen praten over de verwachtingen voor het komend schooljaar.
Hierbij worden afspraken gemaakt met elkaar wie welke taken op zich neemt om de beoogde
leerdoelen van het kind te behalen. Het positieve effect is dat de leerling merkt dat ouders en
leerkracht samenwerken. En dat komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Ook worden er tijdens
dit gesprek vervolgafspraken gemaakt over het verdere verloop van de gesprekscyclus. We bieden als
school maatwerk: voor het ene kind is het nodig dat er regelmatig contact is, terwijl voor een ander
kind twee of drie afspraken per schooljaar volstaan. U zult dan ook geen rapportavonden meer
terugvinden op de kalender. Uiteraard wordt het rapport van uw kind met u besproken, maar zoals
hierboven al beschreven is, plant de leerkracht met u een aantal gesprekken in.
Over de schoolprestaties van uw kind wordt u geïnformeerd door middel van een rapport. Alle
leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport Het eerste rapport in november, daarna nog twee
rapporten nadat de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem zijn afgenomen. Dit is in februari en in
juni.
We gebruiken de Kanjermethode voor het aanleren en bevorderen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Sinds schooljaar 2015-2016 maken we gebruik van een nieuw leerlingvolgsysteem voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit systeem heet KanVas en sluit aan op de Kanjermethode. Dit
systeem signaleert en diagnosticeert de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen door
middel van een leerkrachtvragenlijst vanaf groep 3. Vanaf groep 5 vullen de kinderen ook zelf een
vragenlijst in. Daarnaast wordt per klas een sociogram samengesteld. Beide zijn onmisbaar om een
goed beeld te krijgen van deze belangrijke facetten van de ontwikkeling van uw kind. In groep 1 en 2
volstaat het leerlingvolgsysteem KIJK!.
Tevens bent u altijd welkom om de schriften van uw kinderen in te zien.
Overgaan of doubleren
Het komt voor dat een leerkracht zich afvraagt of het voor een kind beter zou zijn om het leerjaar over
te doen. Voordat deze vraag beantwoord wordt, is er langdurig en intensief overleg geweest met de
ouders en de ib-er. Doubleren kan soms nut hebben, overgaan naar de volgende groep kan soms
ontwikkelingsrisico’s met zich meebrengen. We gaan samen met u als ouder de vraag “overgaan of
doubleren” bespreken. De uiteindelijke beslissing wordt echter altijd door de school genomen.
In de praktijk komt doubleren alleen voor in de groepen 1 t/m 4. In de groepen 5 t/m 8 is dit een
uitzondering. We kiezen dan voor aangepast onderwijs binnen een ontwikkelingsperspectief om aan
te sluiten bij wat een kind al kan en weet en nodig heeft bij de verwachte uitstroom naar het voortgezet
onderwijs.
Rapportage bij het verlaten van de school
De leerkracht stelt een onderwijskundig rapport op wanneer een kind onze school (tussentijds) verlaat,
zodat de nieuwe school goed inzicht heeft in de vorderingen van het kind, de aangeboden leerstof,
gebruikte methoden en dergelijke.
Kwaliteit
De Prins Willem Alexander school wil goed onderwijs geven op een breed terrein. Natuurlijk is het
belangrijk dat veel aandacht aan cognitieve vakken als rekenen, taal, en lezen wordt besteed.
Daarnaast vinden we de overige vakgebieden schrijven, wereldoriëntatie, geestelijke stromingen,
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creatieve vorming, lichamelijke oefening, Engels en sociale vorming ook heel belangrijk. We leiden de
kinderen op voor de toekomst en we maken gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen.
Toetsen
Regelmatig worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht. In de kleutergroepen gebeurt
dat door middel van observaties die geregistreerd worden in het kleuterobservatiesysteem “KIJK”. In
de groepen 3 tot en met 8 worden de vorderingen van de leerlingen regelmatig getoetst. Dat kan door
middel van methode gebonden toetsen, maar ook door middel van AVI-leestoetsen en toetsen van het
CITO- LVS, het drempelonderzoek en de IEP- Eindtoets in groep 8. Als uit een toets blijkt, dat een kind
bepaalde leerdoelen nog niet voldoende onder de knie heeft, dan zal de leerkracht (eventueel samen
met de intern begeleider) een plan maken om de leerling vooruit te helpen.
De verslaggeving door de groepsleerkracht
De toetsresultaten van de methodegebonden toetsen worden genoteerd op groepslijsten. De CITOuitslagen worden opgeslagen in de computer. Uitdraaien hiervan worden eveneens bewaard in de
groepsmappen. Alle gegevens betreffende het gezin, leerling-besprekingen, gesprekken met ouders,
speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens, worden digitaal opgeslagen in
ons leerlingendossier, welke de intern begeleider(ib-er) beheert. Met alle beschikbare gegevens
wordt door de leerkracht een groepsoverzicht geschreven. Daarnaast werken wij met
onderwijsplannen en routines waarbij de leerkracht per vakgebied bepaalt welke instructie,
begeleiding en aansturing de leerlingen nodig hebben . Wanneer een leerling extra ondersteuning
nodig heeft die niet binnen het onderwijsplan past, wordt een aparte verslaglegging bijgehouden.
Indien nodig, wordt in samenwerking met de ib-er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De school
heeft thans een helder stappenplan waarin beschreven staat wat er extra gedaan kan worden rondom
kinderen die dreigen uit te vallen. Dit plan noemen we onze Ondersteuningsstructuur.
Schooladvies
Het schooladvies komt als volgt –intern– tot stand: de leerkrachten van groep 7 geven eind groep 7
een voorlopig advies op basis van scores, motivatie en werkhouding. In groep 8 komt er een
onafhankelijk advies uit het drempelonderzoek. De IB geeft in groep 8 een advies op basis van het LVS.
Ten slotte geven de leerkrachten in groep 8 ook een voorlopig advies op basis van scores, motivatie en
werkhouding. Deze 4 gegevens worden door IB en leerkracht van groep 8 besproken en uit deze
bespreking volgt het schooladvies. Wanneer wenselijk wordt directie gevraagd om mee te kijken.
Iep-Eindtoets
Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we overgestapt naar een andere eindtoets dan die van Cito,
namelijk de Iep-eindtoets. Deze toets laat zien waar de leerling eind groep 8 staat, gebaseerd op de
referentieniveaus*, die landelijk bepaald zijn. Anders dan Cito, meten de vragen van IEP alleen dat wat
de leerlingen moeten meten. In de praktijk betekent dit dat bij het meten van reken- en
taalvaardigheden de leerlingen niet afgeleid moeten worden door hun kennis en kunnen op andere
vaardigheden. Taal hoort bijvoorbeeld geen struikelblok te zijn bij rekenen. De Iep-eindtoets sluit aan
bij de belevingswereld van de kinderen in groep 8. De kinderen kunnen scoren tussen de 50 en de 100.
De resultaten van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gegaan zijn, bevestigen doorgaans
wel, dat na interpretatie van hun toets uitslag, juist is geadviseerd inzake hun schoolkeuze.
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* Referentieniveaus
CITO en IEP eindtoets gemiddelde van de afgelopen 5 jaren:

536

534,8

533,6

535,3

534,6

535,2 534,6

526

2013

2014

2015

PWA

2016

landelijk gem.

IEP-Eindtoets
88,6

90
85
80

81
77,9 78,3

81,8

76,5

75
70
2016-2017

2017-2018

2018-2019
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De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 mogen onder schooltijd naar open dagen of deelnemen aan schoolbezoeken
van het voortgezet onderwijs. Zij gaan echter zoveel mogelijk naar scholen van hun keuze en doen dit
op eigen gelegenheid of in het bijzijn van hun ouders. De school gaat niet gezamenlijk naar een open
dag van het voortgezet onderwijs.
Om de kinderen enigszins voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, wordt er aan de oudere
kinderen wekelijks huiswerk mee gegeven. Dit kan zowel uit “leerwerk als maakwerk” bestaan.
De voorlichting aan ouders i.v.m. de schoolkeuze van leerlingen
De leerlingen van groep 8 krijgen tijdens het eerste LOL-gesprek in september een voorlopig
schooladvies over de keuze van voortgezet onderwijs. Begin januari volgt het definitieve
schooladvies. In januari houden de VO-scholen hun open dagen.
In maart worden alle leerlingen aangemeld op de VO-school naar keuze door de eigen ouders. De
leerkracht verzorgt het onderwijskundige rapport. In mei horen alle leerlingen van de VO-scholen of
ze zijn aangenomen. Kort daarna volgt de uitslag van de eindtoets. Deze is niet van invloed op de
aanmelding. Wel kan de basisschool het advies verhogen als de uitslag van de eindtoets daar
aanleiding toe geeft.
De uitstroom
Het aantal leerlingen dat door onze school per jaar verwezen wordt naar een speciale school voor
basisonderwijs is bijzonder laag. De leerlingen van onze school stromen uit naar diverse vormen van
voortgezet onderwijs, van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs tot gymnasium. Een en ander
hangt af van de mogelijkheden, wensen en eigenschappen van het kind.
De eerste 3 jaren volgen wij onze leerlingen in het voortgezet onderwijs om onze prognoses te
vergelijken met ons advies. De adviezen die de school gegeven heeft waren in de meeste gevallen
goed. Daarom gaan wij met dit leerlingvolgsysteem door. De Cito-toetsen geven ook de minder sterke
punten aan, waaraan wij door aanpassing van de methoden of lessen aandacht kunnen besteden.
Helaas is er een tendens ontstaan van: “Scholen worden afgerekend op de uitslag van de Eindtoets”.
Wij proberen aan een ieder duidelijk te maken dat onze school heel wat meer is dan een getal. Wij
plaatsen vraagtekens bij het beoordelen van een kind, enkel en alleen op basis van de Eindtoets.

In onderstaande tabel geven wij het percentage leerlingen weer dat uitstroomt naar de verschillende
vormen van voortgezet onderwijs:
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Schooljaar:
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Cito-score
PRO
Vmbo
Vmbo-t Havo Vwo
536,6
0
43
0
28,5
28,5
536,0
0
14
43
43
0
533,6
0
41,5
41,5
8,3
8,3
526,0
0
33
42
17
8
535,2
0
40
26.5
7
26.5
Ieptoets
77,9
0
31
8
23
38
76,5
9
27
0
0
64
88,6
0
18
10
36
36

N.B. PRO staat voor Praktijk Onderwijs.
Regulier Schooltoezicht
Het toezicht op de Prins Willem Alexander school wordt, voor wat betreft de naleving van wettelijke
voorschriften, uitgeoefend door de inspecteur van het basisonderwijs, Inspectie van onderwijs. Het
laatste inspectiebezoek vond plaats in april 2019. De inspecteur heeft onze school beoordeeld als
voldoende. Het rapport is te lezen op www.onderwijsinspectie.nl en op onze eigen website.
Evaluatie schooljaar 2018-2019
Het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het kritisch doorlichten van ons onderwijs in groep 8.
Eind schooljaar 2017-2018 hadden we al gekozen om in de bovenbouw de combinatiegroepen 5-6 en
6-8 te vormen. Dit was een zeer bewuste en weloverwogen keuze. Het aantal zorgleerlingen per groep
was groot. Om de zorgleerlingen te spreiden en in iedere groep een goed werkklimaat te kunnen
creëren, hebben wij deze keuze gemaakt.
De resultaten op de Eindtoets in groep 8 bleven de laatste 2 jaar achter op het landelijk gemiddelde.
We hebben een goede evaluatie gemaakt van deze toets en het gegeven onderwijs. Ook IEP heeft voor
ons een analyse gemaakt van de gemaakte fouten in de Eindtoets. Zij kwamen tot de conclusie dat de
fouten zeer divers waren, maar met name op taalverzorging waren er veel fouten.
In het plan van aanpak stelden we het volgende te willen inzetten:
1.We analyseren de IEP-toets van vorig schooljaar. Waar vielen de leerlingen toen op uit?
2.We analyseren de LVS-toetsen van eind groep 7 (huidige groep 8). Wat zijn de sterke punten/zwakke
punten van de groep. Wat van de individuele leerlingen?
Waar kunnen we winst behalen?
3. Kritisch kijken naar de didactische vaardigheden van de leerkrachten.
Vanaf de start van het schooljaar hebben we hier veel aandacht aan besteed. De spellingslessen zijn
geïntensiveerd, met name gericht op werkwoordspelling.
Voor wat betreft de didactische vaardigheden van de leerkrachten zijn we met het gehele team aan
de slag gegaan met het EDI-model. Met dit model werd al gewerkt, maar we hebben dit weer opgefrist.
We hebben hier een jaarplan van gemaakt. Zie hieronder beschreven.
We zijn blij dat we nu aan het eind van het schooljaar kunnen vermelden dat we zeer goede resultaten
hebben behaald op de IEP-toets. We resultaten lagen dit jaar ruim boven het gemiddelde. (zie tabel
hierboven op blz. 23)
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Ieder jaar werken we als team aan jaarplannen om zo steeds bezig te zijn met onze schoolontwikkeling.
Er vormen zich werkgroepen bestaande uit leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider en
directeur.
Het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan de volgende jaarplannen:
ICT
De werkgroep heeft de volgende doelen gesteld:
-Voor de kerstvakantie moet de nieuwe website af zijn en online staan.
-Social Schools moet goed werken.
-Een mailadres voor alle medewerkers aanmaken.
-Protocol ICT gebruik ondertekenen door de leerlingen.
In juni 2019 is het volgende gerealiseerd:
- De website is op tijd online gegaan en ziet er keurig uit.
- Social Schools is in werking getreden, na de pilot van vorig schooljaar.
Het werkt prettig voor team en ouders. We zijn hier tevreden over.
- Sinds 1 december 2018 is Lenard Huijzer in dienst van SoolvA gekomen. Hij werkt 1 dag in de week
als bovenschools ICT-er.
Hij begeleidt alle scholen op het gebied van ICT . De eerste stap hierin in Office 365 voor alle scholen,
met voor elk personeelslid een school- emailadres. Hier wordt in schooljaar 2019-2020 mee gestart.
-Protocol ICT gebruik leerlingen wordt vermeld in de schoolgids van het nieuwe schooljaar.
Rapporten
De werkgroep heeft de volgende doelen gesteld:
-Voor december bepalen we of we een derde rapport willen.
-Voor december bepalen we voor de bovenbouw welke vakken er worden beoordeeld met een cijfer
en welke met een waardering.
-Voor december bepalen we welke aanpassingen er aan het huidige rapport moeten worden gedaan.
-Voor het eind van het schooljaar hebben we het format voor het tussenrapport bepaald en gemaakt.
-Voor het eind van het schooljaar hebben we het format voor het nieuwe rapport gemaakt.
In juni 2019 is het volgende gerealiseerd:
In het huidige rapport hebben we de volgende aanpassingen gedaan:
- Werkhouding toegevoegd
- Huiswerk, spreekbeurt, boekenbeurt toegevoegd (5 en 6)
- Meten, tijd en geld ipv. projecttaak
- Toestel en spel omgezet naar Inzet en vaardigheid
- Wereldoriëntatie gesplitst (5 en 6)
Hier zijn we dit schooljaar al mee gaan werken.
Tussenrapport met cijferlijst gemaakt voor in november. Hiermee starten we volgend schooljaar.

Rekenen
De werkgroep heeft de volgende doelen gesteld:
-Concept ERWD-protocol aanpassen en borgen op de PWA.
-Onderwijsplan rekenen opstellen.
-De leerkrachten van groep 3 t/m 8 volgen de cursus “Met sprongen vooruit”.
-De leerkrachten gaan de lessen en opdrachten van de cursus “Met sprongen vooruit” toepassen in
hun dagelijkse rekenlessen.
-Automatiseren van de begrippen ‘meer en minder dan’ in groep 1-2
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In juni 2019 is het volgende gerealiseerd:
Het ERWD-protocol is aangepast en geborgd.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben de cursus ‘Met sprongen vooruit’ met diploma afgesloten.
De leerkrachten passen de lessen en opdrachten met resultaat toe in de dagelijkse rekenlessen.
In groep 1-2 is er meer aandacht besteed aan het automatiseren van de begrippen ‘meer en minder
dan’. Opvallend is dat sommige kinderen van groep 1 deze begrippen ook toe kunnen passen.
We hebben een onderwijsplan rekenen als concept. Dit is nog niet volledig. Hier wordt aan gewerkt.
Dit komt volgend jaar terug op de agenda.

Taal/technisch lezen
De werkgroep heeft de volgende doelen gesteld:
-Dyslexieprotocol is aan het einde van het schooljaar aangepast
-Onderzoeken waarom technisch lezen niet op niveau is en dit in kaart brengen om het niveau te
verbeteren.
In juni 2019 is het volgende gerealiseerd:
Nadat aan de start van het schooljaar de leerkrachten voor alle groepen een overzicht van tijd voor
technisch lezen hebben ingevuld komen we tot de volgende conclusies:
 In de groepen 3 en 4 wordt te weinig tijd besteed aan technisch lezen.
 In de groepen 5 t/m 8 wordt ruim voldoende tijd besteed aan technisch lezen.
 In de groepen 4, 5 en 7 wordt te weinig tijd besteed aan de risicoleerlingen. Voor groep 7 is
wel extra tijd op groepsniveau.
 In de groepen 5, 6 en 8 is wekelijks tijd ingepland voor vrij lezen.
 Er wordt in de groepen 4 t/m 8 gebruik gemaakt van technisch lezen via Snappet, met de
werkvorm ‘voor-koor-door’.
 Er wordt in de groepen 3, 4, 5, 7 een keer per week geoefend in het lezen van woordrijen op
tijd (DMT oefenmap Pravoo). In groep 6-8 wordt dit alleen met de risicoleerlingen geoefend.
 Bouw tutorlezen wordt ingezet bij risicolezers (groep 2 t/m 4/5) 3 keer per week op school, 1
keer thuis. 10 minuten per keer.
De volgende adviezen zijn gegeven en opgevolgd:
 Voor groep 3 en 4 extra tijd inplannen voor lezen. Marijke plant een afspraak met
leerkracht(en) groep 3/4 en Jacqueline.
Bekijken of inzet van Marit nog effectiever kan.
Evaluatie in juni, na Cito Eind.
 Groep 3, 4, 5 tijd aanvullen tot 60 minuten voor risicoleerlingen. 60 minuten per week extra
instructie en begeleide inoefening met leerkracht/ onderwijsassistent.
Naast Bouw tutorlezen (4 x per week 10 minuten), nog 20 minuten inplannen.
Tijdens de eindevaluatie in juni 2019:
Alle groepen besteden voldoende tijd aan technisch lezen. Het dyslexieprotocol en de dyslexiekaart
zijn aangepast en in gebruik. Er zijn individuele afspraken met het kind en ouder gemaakt.
Technisch lezen moet aanhoudend aandacht krijgen bij ons op school. Volgend jaar gaan we opnieuw
intensief inzetten op technisch lezen. Ook dan maken we weer een jaarplan.
Didactisch handelen
De werkgroep heeft de volgende doelen gesteld:
Het EDI-model dit jaar opfrissen zodat alle leerkrachten weer volgens hetzelfde didactisch model
werken.
Tijdens een studiedag uitleg krijgen over het model.
EDI toepassen in de lessen.
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In juni 2019 is het volgende gerealiseerd:
Op 5 oktober met het gehele team studiedag besteed aan het EDI model. Opfriscursus door extern
deskundige van Edux.
Alle leerkrachten zijn het schooljaar gevolgd dmv klassenbezoeken door Jacqueline ahv Kijkwijzer EDImodel. De volgende vragen zijn gesteld:
Zie ik een lijn in de observaties? Zijn er teambreed hiaten? Of per leerkracht verschillend? Tijdens
functioneringsgesprekken bespreken. Didactisch handelen steeds laten terugkeren. Hoe kunnen we
dit verbeteren. Is er nog teamscholing nodig of individuele scholing?
Conclusie:
Leerkrachten hebben gewerkt aan benoemen van het doel aan de start van de les. Zij maken dit doel
ook visueel (bord)
Einde van de les moet krachtiger: Wat hebben de leerlingen gedaan, wat hebben ze geleerd. Zijn de
lesdoelen bereikt. Feedback geven op resultaat en werkgedrag. Maar vooral ook de afspraken voor de
volgende les met de leerlingen.
Kunst en cultuur
De werkgroep heeft de volgende doelen gesteld:
-Verticale leerlijn muziek integreren in het lesprogramma.
-Aan het eind van het schooljaar hebben we de 8 stappen van de Cultuurloper doorlopen.
-Aan het einde van het schooljaar hebben we inzichtelijk of we naast muziek nog andere disciplines
gaan aanbieden.
-Voor december in kaart brengen of het cultuurmenu een meerwaarde is voor ons onderwijs.
In juni 2019 is het volgende gerealiseerd:
Sinds september 2018 zijn we Cultuurloperschool. In samenwerking met de begeleiders van
Cultuurpunt Altena hebben we de eerste 4 stappen van de Cultuurloper doorlopen. Dit houdt in dat
we naast de intake een ambitiegesprek hebben gevoerd. Hier is een uitgebreide filmopname van
gemaakt. Vervolgens is er een teambijeenkomst geweest. We hebben gekozen om dit schooljaar
muziek aan te bieden. Janneke verzorgt in alle groepen de muzieklessen. Iedere groep krijgt een half
uur per week muziek. De overige disciplines komen andere jaren aan de beurt, zodat de leerlingen in
acht jaar basisonderwijs met alle disciplines kennismaken. Janneke is in februari met
zwangerschapsverlof gegaan. De muzieklessen zijn doorgegaan. Volgend schooljaar zullen we verder
gaan met de stappen van de cultuurloper.
Speerpunten schooljaar 2019-2020









Taalonderwijs
Effectief technisch leesonderwijs. In samenwerking met ’t Ravelijn. Externe deskundige: Karin
van de Mortel
Rekenen
Inzetten en borgen van kennis van de cursus ‘Met Sprongen Vooruit’.
Ook leerkrachten groep 1-2 worden geschoold
Onderwijsplannen in plaats van groepsplannen?
Start met de huidige onderwijsplannen: Spelling, Technisch lezen, Begrijpend lezen en
Rekenen. Deze up-to-date maken of afmaken. Hoe gaan we hiermee werken? Waar
registreren we alles rondom zorg?
Doorgaande leerlijn meer- en hoogbegaafdheid
Kwaliteitszorg op SOOLvA niveau
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Deze speerpunten worden uitgewerkt in een jaarplan. Deze jaarplannen staan vanaf eind september
op de website.
Schoolplan 2019-2023
Om een goede koers voor de komende 4 jaren te bepalen, is er gestart met het maken van een SWOTanalyse. Tevens is er rekening gehouden met de eisen van de inspectie en de indicatoren waar op de
school nog winst te behalen valt. De directeur heeft met het team een lijn uitgezet en dit vertaald naar
ambities in het schoolplan. Jaarlijks wordt door de directeur samen met het team vastgelegd welke
ontwikkelingen in gang worden gezet. Dat wordt omschreven in jaarplannen. Het afgelopen schooljaar
is er een nieuw schoolplan geschreven voor de jaren 2020-2024. Dit schoolplan staat op de website.
WMK-PO:
WMK-PO betekent: Werken Met Kwaliteit-Primair Onderwijs. Dit systeem hanteren we voor de
kwaliteitszorg. Jaarlijks worden een aantal beleidsterreinen kritisch onderzocht, door de leerkrachten
een QuickScan in te laten vullen. Ook de sociale veiligheidsvragenlijst en het tevredenheidonderzoek
behoren hiertoe.
In het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende vragenlijsten afgenomen:
Onder leerkrachten diagnose Opbrengsten. We scoren een 3,39. Dit is een ruim voldoende. De
belangrijkste bespreekpunten waren:
De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs
De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode liggen tenminste op het niveau
dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht
Het team heeft een tevredenheidsonderzoek ingevuld.
De medewerkers voelen zich sterk betrokken bij hun team (9.4) en bij de school (9.4). Ze geven in
sterke mate aan dat ze zeker opnieuw voor deze school als werkgever zouden kiezen (9.4), dat ze trots
zijn voor hun school te werken (9.4) en dat ze zich zeker voelen van hun baan op school (9.1).
Er zijn geen stellingen waarover (relatief veel) medewerkers negatief gestemd zijn.
De leerlingen hebben een sociale veiligheidsvragenlijst ingevuld.
De school scoort als een 3,36. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Deze vragenlijst is besproken
in de leerlingenraad.
Bespreekpunt is het optreden van de leerkrachten bij incidenten.
Alle rapporten worden besproken in het team en zijn op te vragen door de ouders bij de directeur.

29
“Samen op weg naar zelfstandigheid”

Schoolgids 2019-2020

7. De ondersteuning
7.1 Intern Begeleider (IB-er)
De visie van onze school over de ondersteuning voor leerlingen is:
Het streven naar en in stand houden van een ondersteuningsstructuur, waarbij elke leerling de
ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zo thuisnabij mogelijk een ononderbroken
ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.
Uitgewerkt betekent deze visie en definitie bijvoorbeeld: verschillen accepteren, afstemmen op
mogelijkheden en onderwijsbehoeften, de ontwikkeling steunen van de individuele leerling, de
groepsleerkracht als eerstverantwoordelijke ondersteunt door de IB-er, directeur en het team.
De taken van de IB-er op onze school zijn omschreven als volgt:








Begeleidende en coachende taken voor leerkrachten
Taken ten aanzien van onderzoek
Beheersmatige taken
Organisatorische zaken
Innoverende taken
Taken ten aanzien van het samenwerken met externen
Taken ten aanzien van zelfreflectie en ontwikkeling

En op resultaatgebieden:





Coördinatie en uitvoering zorg in de school
Begeleiding van leerkrachten
Verzorgen van (individuele) interne begeleiding
Professionalisering

Concrete voorbeelden:












De coördinatie van alle werkzaamheden in het kader van en ten behoeve van de ondersteuning
voor leerlingen.
Voorbereiden en begeleiden van de leerling- en groepsbesprekingen.
Ondersteuning bieden tijdens oudergesprekken rondom zorgleerlingen.
Op gezette tijden evalueren van de geboden zorg met de leerkrachten.
Toezien op een correcte verslaggeving in het leerlingvolgsysteem.
De groepsleerkrachten helpen bij het zoeken naar hulpmogelijkheden.
Contact onderhouden met Speciaal (Basis)Onderwijs scholen, het SWV en de voorbereidingen
voor de TAC (zie het kopje samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena)
Contact onderhouden met externe partners zoals schoolmaatschappelijk werk en het
zorgteam van gemeente Altena
Overleg met de directeur
Coaching van leerkrachten
Evalueren van opbrengsten met directie (en team)
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Samenwerkingsverband

Vooraf
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen in Nederland de wettelijke taak om passend onderwijs vorm
te geven. Het is de bedoeling dat alle leerlingen daarvan gaan profiteren. Maar vooral voor leerlingen
die net even wat extra’s nodig hebben is een passende onderwijsplek van het grootste belang.
De kracht van passend onderwijs is dat scholen nog meer dan nu het geval is met elkaar gaan
samenwerken en de krachten bundelen. Daarom maakt iedere school deel uit van een
samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor onze school is dat het Samenwerkingsverband PO
Langstraat Heusden Altena
Dit samenwerkingsverband is een stichting opgericht door de besturen van de scholen voor primair
onderwijs in de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en de besturen voor speciaal
onderwijs in Oisterwijk Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. In totaal gaan zo’n 60 scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs intensiever samenwerken met elkaar.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.samenwerkingsverbandLHA.nl
Het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena wil dat alle leerlingen een passende plaats
in het onderwijs krijgen. Dat wil zeggen: zo dicht mogelijk bij huis, aansluitend op de mogelijkheden
van het kind en in overeenstemming met de wensen van de ouders.
Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 worden de besturen verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplicht. Dat
is in de wet geregeld. Het betekent dat scholen alles moeten doen om aan ieder kind goed onderwijs
te geven. Het kan echter zijn dat de ondersteuningsbehoefte van een kind voor een school te groot is.
De school heeft alles al gedaan wat mogelijk was, maar het lukt niet om het kind echt te ondersteunen.
Op dat moment moet de school op zoek naar een school die wel in staat is om de gevraagde
ondersteuning te bieden. Uiteraard worden ouders daarvan uitgebreid op de hoogte gehouden. Het is
de bedoeling dat door de zorgplicht alle leerlingen op een passende plaats onderwijs krijgen. Geen
kind tussen wal en schip!
De ouders
Het belang van een goede samenwerking tussen school en ouders wordt onderstreept. Vooral voor
leerlingen met een ondersteuningsvraag is een goede samenwerking van het grootste belang. Alle
scholen willen op een open en eerlijke manier communiceren met de ouders.
De scholen zien de ouders als educatief partner. Daarbij gaan wij uit van een wederzijdse
betrokkenheid van ouders en school om de schoolloopbaan van het kind te ondersteunen. In een
gelijkwaardige relatie worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard
met inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school.
Kortom: ouders en school hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van passend onderwijs.
Basisondersteuning
Iedere school heeft in de afgelopen jaren al veel gedaan als voorbereiding op de invoering van passend
onderwijs. Op iedere school van het samenwerkingsverband staat de zorg voor leerlingen centraal. De
scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over wat in ieder geval iedere
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school in het kader van passend onderwijs uitvoert. Dat noemen we de basisondersteuning. We
noemen dan thema’s als: leerlingvolgsysteem, het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen,
omgaan met verschillen tussen leerlingen, het geven van gedifferentieerde instructie, het voorkomen
van pesten, samenwerking met instellingen voor jeugdhulp, het werken met een ondersteuningsteam
e.d.
Iedere school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Daarin staat precies
beschreven wat de school doet. Ons SOP is in te zien door ouders.
Ons schoolondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
 Een korte typering van onze school
 De kwaliteit van onze basisondersteuning: dit is de ondersteuning waarop alle kinderen
kunnen rekenen.
 De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt(binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school)
 De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
 Onze ambities voor de toekomst
Extra ondersteuning en aanmelding
Het kan zijn dat het met uw zoon of dochter niet gaat zoals gewenst. Als de school in het kader van de
basisondersteuning alles heeft gedaan wat mogelijk is dan moet de school een beroep kunnen doen
op extra ondersteuning en middelen. Die middelen zijn beschikbaar bij het Samenwerkingsverband PO
Langstraat Heusden Altena. Door een aanmelding bij de Toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC)
kan de school een aanvraag indienen voor extra ondersteuning. Het is de bedoeling dat de TAC
maatwerk gaat leveren en precies gaat aangeven wat de school en het kind nodig hebben. De TAC en
daarmee het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena stelt de school middelen en/of
menskracht ter beschikking om meer passend onderwijs voor deze leerling mogelijk te maken. Wij
noemen dat een arrangement. De school vraagt dat arrangement aan bij de TAC.
Het kan ook zijn dat de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter te groot zijn voor het regulier
onderwijs. Samen met de ouders, de huidige school en de leden van de TAC wordt dan gekeken naar
een plaats op het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Daarvoor is in de toekomst een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
Ontwikkelingsperspectief
Als de school extra ondersteuning (middelen en/of menskracht) ontvangt van het
Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena dan moeten dat op een goede manier worden
ingezet. Daar is een plan voor nodig. Dat plan heet een Ontwikkelingsperspectief.
De school schrijft in dat plan hoe zij de extra ondersteuning gaat inzetten bijvoorbeeld door nieuwe
leermiddelen in te zetten, meer individuele begeleiding te geven of door steunlessen. De school is
verplicht met de ouders overleg te voeren over dat plan en u moet het er natuurlijk mee eens zijn.
Bij conflict of geschil
Uiteraard is het denkbaar dat u als ouder het niet eens bent met een maatregel over uw kind. Uiteraard
is dan de eerste stap dat u in contact treedt met de schoolleiding en uw standpunt kenbaar maakt. We
hopen allemaal dat het dan lukt om het probleem op te lossen.
Indien dat niet lukt, is het denkbaar dat een bemiddelaar of ‘een derde persoon’ wordt ingeschakeld.
Dat kan bijvoorbeeld een van de onderwijsconsulenten zijn. De overheid heeft extra middelen hiervoor
ter beschikking gesteld en via de site:
www.onderwijsconsulenten.nl kunt u in contact komen met deze organisatie.
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De school zelf is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De
klachtencommissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen
verbinden.
Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de TAC van het Samenwerkingsverband
PO Langstraat Heusden Altena. Het Samenwerkingsverband PO zelf heeft een adviescommissie van
deskundigen samengesteld. Deze commissie adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen
van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs.
Indien u hiervan gebruik wenst te maken verzoeken wij u contact op te nemen met het
Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.
Voor meer informatie over de landelijke klachtenregelingen in het kader van passend onderwijs
verwijzen wij u naar de site: www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/
Het adres van samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena:
Kastanjestraat 4
5143 CZ WAALWIJK
0416-760770
E: secretariaat@samenwerkingsverbandLHA.nl
www.samenwerkingsverbandLHA.nl

7.2 De speciale ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften

Ons stappenplan voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben:
We hanteren als school het volgende stappenplan:
1. Wanneer een leerling opvallende hiaten in de leerstof heeft opgelopen remedieert de
groepsleerkracht deze leerling. Meerbegaafde leerlingen krijgen ook extra lesstof
aangeboden. Al dan niet met de hulp van een onderwijsassistente.
2. Wanneer een leerling een forse achterstand heeft opgelopen of een behoorlijke voorsprong
heeft gemaakt, maakt de groepsleerkracht een afspraak voor een gesprek met de
ouders/verzorgers en wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit wordt opgenomen in het
groepsoverzicht.
3. Het samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid tot aanmelding bij de TAC (toelaatbaarheid
en advies commissie). Vandaaruit kunnen er verschillende arrangementen geboden worden.
4. In geval van het aanvragen van een arrangement vult de school een arrangementsaanvraag in.
De informatie die daarin komt wordt besproken met de directeur, intern begeleider en
mogelijk ambulant begeleider (AB-er). Dat is iemand die brede kennis heeft op een specifiek
onderwijsgebied. De deskundige bevoegd gezag (DBG-er) van de stichting stelt of de school
wel degelijk aan de basisondersteuning heeft voldaan.
5. De school onderzoekt op basis van het bovenstaande schema welke mogelijkheden er zijn en
passen bij ons en de leerling.
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6. Daarna vindt besluitvorming plaats van de aanpak met alle betrokken partijen.
7. Eindgesprek en evaluatie met de ouders.
Begaafdheid, meer-en hoogbegaafdheid en hogere intelligentie
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van extra, verbredende en
verdiepende lesstof worden bij ons op school begeleid.
Deze leerlingen werken naast hun, vaak verkorte, weektaak aan uitdagende lesstof. Het verkorten
van de weektaak noemen we compacten. De leerlingen kunnen voor enkele vakgebieden in de
reguliere lesstof compacten. Ze herhalen minder lesstof van wat ze al weten en alleen nieuwe lesstof
wordt helemaal behandeld. We werken ook nauw samen met Talentenschool De Almgaard. Deze
school, binnen onze stichting, heeft een Hoogbegaafdheidsgroep, waar we 1 dag in de week
leerlingen kunnen plaatsen. De Almgaard biedt ook fulltime hoogbegaafdsheidsonderwijs.

34
“Samen op weg naar zelfstandigheid”

Schoolgids 2019-2020

8. Ouders
Het belang van de betrokkenheid van ouders
Het is van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind
op school. Leerlingen voelen zich beter op hun gemak als hun ouder(s)/ verzorger(s) een goed contact
hebben met de school en weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan, er thuis over praten
en er rekening mee houden. De schoolloopbaan van de leerling verloopt dan vaak beter en met minder
problemen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders in de school actief zijn. Enerzijds omdat uw
hulp bij een groot aantal activiteiten onmisbaar is, anderzijds omdat het voor u als ouder dé
gelegenheid is de school in bedrijf te zien.
De school tracht het contact met u te bevorderen door goede informatie te geven via:
 de ouderavonden: informatie- en rapportageavonden,
 inloopmiddagen,
 de website www.pwaschooleethen.nl,
 de schoolgids,
 de jaarkalender,
 Social Schools
Ouders die willen helpen, geven dit aan het begin van het schooljaar aan d.m.v. een formulier of
kunnen contact opnemen met de leerkrachten.
U kunt de contacten met de school intensiveren door middel van:
 het bijwonen van openbare vergaderingen van de ouderraad
medezeggenschapsraad,
 hulp bij festiviteiten, schoolreisjes, etc.
 hulp in en rond de klas (excursies, expressievakken, computergebruik)

en/of

de

Hebt u vragen over de gang van zaken op school of wilt u met een leerkracht over uw kind praten,
maak dan na schooltijd (eventueel telefonisch) een afspraak.
Ouderraad
De ouderraad heeft een signaalfunctie om het contact tussen school en ouders te bevorderen.
Daarnaast houdt zij zich bezig met activiteiten als sinterklaasviering, kerst, afsluiting schooljaar, enz.
Zij denkt bovendien mee over de bestemming van het schoolreisje. In de ouderraad hebben gekozen
ouders zitting en de raad vergadert op school in aanwezigheid van tenminste één teamlid.
Jaarlijks int de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is dus niet verplicht, maar u zult
begrijpen dat festiviteiten bij een fijne school horen en dat een en ander zonder uw bijdrage geen
doorgang kan vinden! Uit deze bijdrage bekostigt de ouderraad diverse activiteiten.
Taken van de OR zijn:
1. Het mede organiseren van activiteiten
2. Het belang behartigen en vertegenwoordigen van ouders in de school met betrekking tot diverse
activiteiten.
3. Het eventueel verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomst over een belangrijk thema.
4. Informatie verstrekken aan ouders over zaken met betrekking tot ouders – school, middels de
nieuwsbrief.
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Vrijwillige ouderbijdrage:
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 na overleg vastgesteld op € 15 per kind
(meer mag natuurlijk ook!); twee keer per jaar worden ouders in de gelegenheid gesteld om deze
vrijwillige ouderbijdrage te doneren. Voor de vrijwillige ouderbijdrage gelden twee peildata: 1
september en 1 februari daaropvolgend. Kinderen die op 1 september op school zijn, wordt de ouder
verzocht het volle bedrag vrijwillig te betalen.
Kinderen die tussen 1 september en 1 februari op school komen, betalen de helft van de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage. Kinderen die na 1 februari op school komen, betalen het lopende schooljaar niets.
Van de gelden worden o.a. betaald:
- de Sinterklaasviering
- de kerstviering
- buitenschoolse activiteiten, enz.
Van dit geld worden geen leermiddelen aangeschaft, behalve “dure” apparatuur die i.v.m. geldgebrek
niet door de school aangeschaft kan worden. Dit gebeurt natuurlijk alleen na overleg met de OR. De
bijdrage wordt ook besteed aan een collectieve ongevallen verzekering, afgesloten voor alle kinderen.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt aangevuld met de opbrengst van de oud papier actie. Het ophalen
van oud papier gebeurt namens de ouderraad. Inlichtingen: Mevr. J. Meiresonne.
De OR heeft het geld in beheer. De OR stelt jaarlijks een begroting op en na afloop van het kalenderjaar
wordt verantwoording afgelegd. In verband met het vrijwillige karakter is geen overeenkomst zoals de
wet dat voorschrijft voor ouderbijdragen, noodzakelijk. Het wel of niet geven van een bijdrage heeft
geen enkele consequentie voor deelname van kinderen aan activiteiten op school.
De leden van de ouderraad zijn:
Mevr. Corina van der Perk
Mevr. Wendy Gouda
Mevr. Nadia Bergakker
Mevr. Kristel van Velthoven
Mevr. Kim van Wijk
Mevr. Mirjam Buisman
Mevr. Arida van de Bogaard
Mevr. Carola Groenenberg
Mevr. Jolanda Meiresonne
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit twee geledingen: ouders en personeel. De medezeggenschapsraad (MR) bevordert
naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle
aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken bij
het bevoegd gezag. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een
reglement. In dit reglement is tevens opgenomen over welke aangelegenheden de MR advies kan
uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben. Onze MR bestaat uit 4
leden; 2 leden vanuit het personeel en 2 ouders. De zittingsduur is 3 jaar. Daarna kan een MR-lid zich
herkiesbaar stellen. De directeur adviseert de medezeggenschapsraad.
De oudergeleding bestaat momenteel uit de volgende personen:
Oudergeleding
Mevr. Monique Branderhorst
fam.branderhorst@ziggo.nl
06-22483096
Mevr. Michelle Brems

Personeelsgeleding
Mevr. Agnes Bok
Agnes.bok@pwaschoolethen.nl
Mevr. Inge Gruiters
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Michelle.brems@gmail.com

Inge.gruiters@pwaschooleethen.nl

Binnen ons bestuur kennen we ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze
behartigt de belangen van alle scholen die onder SOO-LvA vallen. Vanuit onze school neemt Debby
Wagendorp als ouder plaats.
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9. Buitenschoolse opvang
9.1 Tussenschoolse opvang
Overblijfmogelijkheid is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Voor groep 1-2 hangt een whiteboard waarop u de namen van de kinderen kunt noteren die de
desbetreffende dag over moeten blijven.
De overblijfkrachten zijn aanwezig van 11.45 uur tot 13.15 uur. Vanaf 12.50 uur gaat de poort open en
mogen alle kinderen de school binnen gaan.
De kosten van het overblijven zijn € 1,50 per keer, aan
het begin van de maand krijgt u een rekening van de
maand daarvoor. Betalen kan alleen via de bank.
IBANnr: NL87 INGB 0004 3387 19
Mocht u om persoonlijke redenen dit bedrag niet
kunnen voldoen kunt u contact opnemen met de
Gemeente Altena en een eventuele regeling treffen.
De kinderen gaan om 12.00 uur buiten spelen, komen
om 12.15 uur naar binnen, hangen hun jassen op,
maken indien nodig gebruik van het toilet, pakken hun
tas en gaan naar het overblijflokaal. Ze gaan zitten en zetten hun trommeltje en drinken klaar. Dan
houden we even stilte en geven de kinderen de gelegenheid tot bidden.
We beginnen met eten van de boterhammen, daarna evt. fruit. GEEN SNOEP!
Iedereen eet zoveel mogelijk op wat hij of zij meegekregen heeft van thuis, er wordt niet gedwongen
om alles op te eten, we controleren wel of er wat gegeten is en drinken moet te allen tijde. Eet een
kind bijvoorbeeld thuis geen korstjes, haal ze er dan thuis al vanaf. Fruit graag schoongemaakt en evt.
in stukjes gesneden meegeven.
Degene die klaar zijn gaan met een overblijfkracht naar buiten, de andere kinderen eten rustig af.
Bij mooi weer gaan we buiten spelen, bij slecht weer blijven we binnen. Er zijn spelletjes en
tekenmateriaal speciaal voor de overblijfkinderen. Hebt u nog vragen of opmerkingen? Bel gerust
even!
Aagje Schouten,  351878 of 06-47746162
Overblijfregels
 Voor het eten plassen en handen wassen, jas aan de kapstok
 Brood in trommels en niet in plastic zakjes
 Drinken in beker of flesje, geen pakjes e.d.
 Als iedereen binnen is en zijn eten en drinken heeft gepakt is er gelegenheid voor bidden
 Pas als je naar buiten mag gooi je het afval in de vuilnisbak
 Als de overblijfkrachten om stilte vragen ben je ook stil
 Het is onbeleefd om met volle mond te praten of hardop te boeren
 Er mag geen snoep/koek meegenomen worden
 Voor je naar buiten gaat ruim je je spullen en tas op. Deze berg je op aan de kapstok.
 Eet je thuis ook geen korstjes, vraag aan je vader/moeder of ze de korstjes er afsnijden
 Je hoeft niet alles op te eten, maar wel iets eten en drinken
 Bij groep 1-2 hangt een whiteboard waarop aangegeven moet worden dat uw kind
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overblijft. Zij weten dit niet altijd zelf meer.
Als we naar binnengaan om te eten lopen we in een rustig tempo door de gang en praten
zachtjes
Tijdens het buitenspelen mag er op het voetbalveld in de speeltuin gevoetbald worden. Is het
voerbalveld te nat, dan mag er alleen vóór het eten op het plein gevoetbald worden.

Het overblijven geschiedt onder toezicht van de overblijfcommissie. Deze bestaat uit (groot)ouders die
dit werk onder verantwoordelijkheid van de school verrichten.

9.2 Voor- en naschoolse opvang
Als we spreken over de BSO hebben we het over drie onderdelen:
 voorschoolse opvang (vanaf 7.30 uur)
 tussenschoolse opvang (overblijven)
 naschoolse opvang (tot 18.30 uur)
In het voorgaande hoofdstuk heeft U kunnen lezen hoe de tussenschoolse opvang op onze school
geregeld is. De twee andere onderdelen verlopen als volgt:
In ons gebouw zit kinderopvang “De Schat”. U kunt daar gebruik maken van voor- en naschoolse
opvang. Zaken als financiën, afspraken, toelating enz. regelt de ouder zelf met De Schat.
De Schat draagt er zorg voor dat het kind na de voorschoolse opvangtijd op school wordt gebracht.
Tevens kan het kind in geval van naschoolse opvang op school opgehaald worden, waarna de ouder
het kind op een afgesproken tijd (uiterlijk 18.30 uur) ophaalt. Mensen die meer informatie willen over
De Schat of hun kind willen aanmelden, kunnen terecht op www.kinderdagverblijfdeschat.nl
Het staat iedere ouder geheel vrij om een andere kinderopvang dan De Schat te kiezen natuurlijk.
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10. Verlofregeling Gemeente Altena
Algemeen
In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of
verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Leerplicht geldt
voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt
tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde
schooljaar. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de
Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van
het onderwijs.
Volgens de leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken. Het 'geregeld bezoeken' van
de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden
in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in
de gemeente Altena zijn daarover afspraken gemaakt. De school is verplicht absentielijsten bij te
houden en de leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen.
De volledige versie van de verlofregeling vindt u op de website van de school en op de gemeentelijke
website. Daarnaast ligt de volledige versie ter
inzage op de scholen. Ouders dienen zich bij vragen
eerst te richten tot de directeur.
De contactgegevens van de leerplicht-ambtenaar
voor basisscholen in de gemeente Altena:
Tel:0183-516100 info@gemeentealtena.nl
Anne-Marije Edelman, 06-13640951

Procedure aanvraag verlof
1. De aanvraag voor verlof / geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes
weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand van een
verlofformulier. Dit formulier is te downloaden op de website of verkrijgbaar bij de directie. Bij
vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel de boeking te
regelen;
2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor
toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;
3. In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;
4. Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is
goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.
Criteria voor toekennen van verlof
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende
één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien
dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd
met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de
leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind
en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken
van een nieuw schooljaar.
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Gewichtige omstandigheden zijn:
 Verhuizing
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad
 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders
 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders
Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging.
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen
religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er
voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.
 Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in
overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de
leerplichtambtenaar noodzakelijk.
 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de
tweede, de derde en vierde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
 Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan
vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of
maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
 Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
Bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij
hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen
vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur.
Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken
vallen buiten deze regeling. Bij een overschrijding van tien lesdagen is overleg met de
leerplichtambtenaar een vereiste.
Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als
voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra
vakantie toestaan:
1. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-,
kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken
aansluitend met vakantie kan.
2. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
3. Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in
artikel 13a lid 1 Leerplichtwet1969 verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep”
dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp.
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin
feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs
voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat
gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is
onvoldoende.
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Geen gewichtige omstandigheden zijn:
 Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
 Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat
boeken.
 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om
huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal
toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
 Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil
met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.
 Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens
huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
 De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen.
Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.
 Vakantie in verband met gewonnen prijs.
 Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van
verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd.
(m.u.v. bijzondere talenten).
Procedure melding ongeoorloofd verzuim
Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim of
het vermoeden van ongeoorloofd verzuim dan
wordt dit gemeld te worden bij de
leerplichtambtenaar. Naar aanleiding van deze
melding
ontvangen
de
ouders
een
waarschuwingsbrief met het verzoek contact
op te nemen met de leerplichtambtenaar.
Tijdens het contact met de leerplichtambtenaar
moeten zij uitleggen wat de reden was dat hun
kind/kinderen afwezig was/waren. Naar
aanleiding van dit contact volgt er een oordeel
van de leerplichtambtenaar. Dit wordt zowel ouders als school schriftelijk medegedeeld. Er zijn de
volgende resultaten mogelijk:
 Het contact heeft geleid tot afdoende verklaring en er worden verder geen stappen ondernomen.
 Er volgt een waarschuwing.
 Er wordt een zorgmelding gedaan (indien het verzuim een signaal is van een zorgelijke situatie).
 Er volgt een Halt-verwijzing (mini-procesverbaal).
 Er volgt een procesverbaal.
Indien ouders al eerder een waarschuwing hebben gehad wegens ongeoorloofd verzuim dan wordt bij
wederom een oordeel van ongeoorloofd verzuim een proces verbaal opgemaakt.
Bezwaar
Tegen besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn bezwaar en beroep mogelijk. Dit
geldt ook in het geval van een aanvraag voor verlof. Ouders moeten een bezwaarschrift binnen zes
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weken indienen bij het bestuursorgaan (directeur of leerplichtambtenaar) dat het besluit heeft
genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
- naam en adres van belanghebbende;
- dagtekening (datum);
- omschrijving van het besluit dat is genomen;
- argumenten die duidelijk maken waarom de aanvrager niet akkoord gaat met het besluit;
De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de aanvrager
schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen. Dit gebeurt binnen acht
weken.
Zijn de ouders het dan nog niet eens met het besluit, dan kunnen ze op grond van de AWB binnen zes
weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Een
beroepschrift indienen heeft geen schorsende werking.
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11. Klachtenregeling
Onze school heeft een klachtenregeling die voor alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs
Land van Altena is vastgesteld. Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken die de school
betreft, kunt u hiervan gebruik maken. De klachtenregeling kunt u vinden op de website van onze
school; u kunt de regeling ook opvragen bij de directie.
Hoe goed school en ouders het ook met elkaar voor hebben als het gaat om uw kind zo goed mogelijk
te begeleiden, er blijven altijd situaties ontstaan die aanleiding zijn voor een wederzijds onderhoud
vanwege onvrede. Meestal lukt het goed om in onderling overleg problemen op te lossen. Soms is dat
niet het geval. In die gevallen voorziet de Klachtenregeling.
Onvrede over een bepaalde gang van zaken wil de school graag z.s.m. van u vernemen. De school wil
vervolgens graag de klacht samen met u oplossen. Het liefst in korte lijnen en met heldere gezamenlijke
afspraken. Wacht u liefst niet met het uitspreken van schoolaangelegenheden die u niet goed vindt.
Hoe eerder u in gesprek gaat des te beter. Van onze school mag u eenzelfde houding verwachten als
er aanleiding is de ontwikkeling van uw kind tussentijds te bespreken.
Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste
instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie van doen heeft. Van een ouder met
bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht of de aandacht voor de ontwikkeling
van het kind, wordt verwacht dat de ouder contact opneemt met de betrokken leerkracht(en). Het is
uiteraard de bedoeling dat de klachten naar tevredenheid worden opgelost. Lukt het (in dit voorbeeld)
niet in overleg met de leerkracht(en) de klacht op te lossen dan is het goed contact op te nemen met
de directie. Komt u er op dat niveau samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de algemeen
directeur die namens het bestuur de klachten met u kan bespreken.
Tussentijds staat voor u de weg open een van de contactpersonen, die iedere school heeft, te
benaderen. De contactpersoon kan u advies geven over de te volgen route en in contact brengen met
één van de twee externe vertrouwenspersonen die door het bestuur zijn aangesteld voor alle scholen
van onze stichting. Heeft u twijfels hoe de klacht bespreekbaar te maken dan kunt u dus het beste
contact opnemen met een van de contactpersonen.
Klachten en onvrede kunnen zeer divers zijn. Behalve de genoemde voorbeelden over de didactische
en pedagogische aanpak kunt u denken aan: organisatie van de school, fysiek geweld, mishandeling,
pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie enz.
Samengevat volgen hier mogelijke stappen bij klachten en onvrede:
1. Eerst overleg met de leerkracht van uw kind; bij onvoldoende resultaat:
2. Overleg met de directie of
3. Overleg met de contactpersoon dat kan leiden tot
4. Inschakeling van de externe vertrouwenspersoon en/of
5. Overleg met de algemeen directeur van het bestuur
6. Indienen van een formele klacht: alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena,
dus ook onze school, zijn aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs (LKC)
De contactgegevens van de contactpersonen van de school, de beide vertrouwenspersonen, LKC en
het landelijk Meldpunt van Vertrouwensinspecteurs vindt u deze schoolgids.
Schoolcontactpersonen zijn door het bestuur aangewezen personen. Zij vormen het meldpunt voor
klachten. Onze school heeft één persoon aangewezen, t.w. mw. Carola van Wijk
Zij zijn het meldpunt voor:
▪ pesten
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▪ mishandeling
▪ discriminatie
▪ onheuse bejegening
▪ fysiek geweld
▪ inbreuk op privacy
▪ didactische aanpak
▪ pedagogische aanpak
▪ organisatorische aanpak
▪ ongewenste intimiteiten
De vertrouwenspersonen van SOOLvA kunt u vinden op de website: http://www.soo-lva.nl.
Hun taak is:
 overleggen met de schoolcontactpersoon (indien mogelijk)
 bemiddelen en verwijzen
 ondersteunen bij het indienen van een klacht.

45
“Samen op weg naar zelfstandigheid”

Schoolgids 2019-2020

12. Algemene informatie (in alfabetische volgorde)
Aanname leerlingen
De kinderen worden vanaf vier jaar toegelaten. Zij mogen voorafgaande aan hun vierde verjaardag
maximaal vijf dagdelen op school komen om te wennen. Dit geldt vanaf de leeftijd van drie jaar en tien
maanden. Kinderen die in de laatste vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, mogen wel
oefenen, maar starten na de zomervakantie. In de laatste schoolweek kan er niet meer geoefend
worden.
Voor alle groepen zijn gelijke begin- en eindtijden gekozen i.v.m. het halen en brengen met de auto
van jonge leerlingen.
Bij de inschrijving ontvangt U onze schoolgids digitaal. De kinderen
komen in groep 1 en mogen direct hele dagen naar school. We
willen de nadruk leggen op het woordje “mogen”. Voor sommige
kinderen is die hele dag naar school vooral in het begin veel te lang.
Schroom niet om in overleg met de leerkracht te kiezen voor een
periode van halve dagen. Indien er heel specifieke zorgen of
problemen rondom een kind te verwachten zijn, verwachten we bij
de inschrijving een open gesprek waarin ouders over die zorgen
en/of problemen met de school spreken. Wanneer we van mening zijn dat we uw kind niet de juiste
ondersteuning kunnen bieden, heeft de school zes weken de tijd om een andere, passende school voor
uw kind te zoeken.
Afscheid schoolverlaters
In het verleden werd telkens op dezelfde manier afscheid genomen van de achtste groep. De school
wil dat automatisme graag doorbreken en het afscheidsfeestje enigszins verrassend laten zijn. In ieder
geval nemen we op gepaste wijze afscheid van de oudste kinderen van de school. De ouderraad wordt
nauw betrokken bij het afscheid. Ook het financiële gedeelte komt voor rekening van de ouderraad.
Afval
De school zamelt oud-papier in.
Elke eerste donderdag van de maand (behalve in de maand augustus) wordt het oud papier opgehaald.
Hiervoor kunnen we altijd hulpouders gebruiken. Het geld wat we hiermee inzamelen komt ten goede
aan de kinderen.
Ook plastic afval wordt apart ingezameld. Dit wordt door de gemeente opgehaald.
Bekers
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen iets te drinken meenemen. Wilt u dit in een beker of
flesje meegeven en niet in een pakje? We willen de afvalberg verkleinen en hopen dat u hieraan mee
wilt werken.
BHV
De letters BHV staan voor Bedrijfs Hulp Verlening. Op onze school is iedereen geschoold in het
onderdeel veiligheid. Te denken valt aan EHBO, beademing, letten op veiligheidsaspecten van het
gebouw enz.
Bibliotheek
Sinds het schooljaar 2018-2019 nemen wij deel aan de Bibliotheek op School. Dit houdt in dat we op
school een mini-bibliotheek hebben: kasten met actuele titels, welke gevuld zijn door de regionale
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bibliotheek. Uitlenen gebeurt nu geheel o.l.v. de eigen leerkracht met hulp van een ouder. Wekelijks
lenen de leerlingen een boek. Dit boek mag mee naar huis genomen worden.
BSO
Voor BSO (buitenschoolse opvang) kunt u terecht bij:
 De Schat
Nieuwe Steeg 6
4266 EH Eethen
www.kinderdagverblijfdeschat.nl
 Kindcentrum Camelot
Akkerstraat 11A
4265 HZ Genderen
0416-351524
www.kindercentrumcamelot.nl
Calamiteitenplan
Als de politie of brandweer bij calamiteiten waarschuwt om binnen te blijven, zullen de leerlingen op
school gehouden worden, zodat U thuis kunt blijven in afwachting van het opheffingsbericht. Als iedere
ouder toch zijn kind op zou halen, zouden zij zich onnodig in gevaar begeven. Op school is een
zogenaamd Ontruimingsplan c.q. brandveiligheidsplan aanwezig. Dit plan is in samenwerking met de
brandweercommandant opgesteld en getoetst. Ieder jaar oefenen we op welke wijze we het gebouw
zo veilig mogelijk kunnen ontruimen. Er zijn zowel aangekondigde als onaangekondigde
oefenmomenten.
Ethische gedragscode
Op school gaan we respectvol met elkaar om. Dit verwachten we van leerkrachten, leerlingen en
ouders. Onze volledige gedragscode vindt u op de website van onze school.
Excursie/leerlingenvervoer
De regels voor het leerlingenvervoer wil nog wel eens aangepast worden. Wij hanteren de regels van
VVN.
Toepassing voor onze scholen
We hebben besloten de volgende uitgangspunten voor onze scholen te hanteren als aanvulling en
verfijning van de bestaande wetgeving.
De schoolleider draagt er zorg voor dat onderstaande uitgangspunten bij alle medeteamleden
bekend zijn.
Teamleden die betrokken zijn bij de activiteit slaan in de voorbereiding en tijdens de activiteit zelf
acht op uitvoering van onderstaande.
Achterin de auto mogen niet meer kinderen worden vervoerd dan er gordels aanwezig zijn. De
aanwezige gordels moeten dan gebruikt worden. Voor kinderen kleiner dan 1.35 m. geldt dat we
ouders vragen een zitverhoger mee te geven. De bestuurder spreekt met de kinderen af dat hij/zij in
alle gevallen eerst zelf uitstapt. De bestuurder laat kinderen aan de kant van de stoep in/uit de auto
stappen. Er wordt daarbij gelet op de veiligheid van andere kinderen/weggebruikers, dus niet op de
stoep parkeren en fietsende en lopende kinderen voldoende ruimte geven.
Om kinderen te vervoeren dient de bestuurder een inzittendenverzekering te hebben afgesloten
voor het aantal personen dat meerijdt. Het vervoeren van personen in of op aanhangers achter
motorvoertuigen of bromfietsen is verboden. Ook mogen geen personen worden vervoerd in open
en gesloten laadruimten van deze voertuigen.
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Fruitdag
Op maandag, woensdag en vrijdag houden we onze fruitdagen. Graag zien we dat de kinderen juist
deze ochtenden fruit mee naar school nemen om dat even vóór de pauze te nuttigen. Het spreekt
voor zich, dat de leerkracht geen tijd heeft om bijvoorbeeld een appel of sinaasappel te schillen, dus
vragen we u dat thuis al te doen. Wie geen fruit mag eten, neemt iets anders mee uit de hoek van
“gezond”. Een boterham met kaas bijvoorbeeld.
Hoofdluis
Vrijwel iedere school krijgt op enig moment te maken met het fenomeen hoofdluis. Het is een lastig
beestje dat veel overlast kan veroorzaken. De hoofdluis is een wandelend probleem, want hij
verplaatst zich via de vlak naast elkaar hangende jassen, via de kam van een vriendje, via het wisselen
van de muts enzovoort. Het beestje neemt tevens een afwachtende houding aan: wie een luis of een
luizeneitje (neet) vanaf zijn hoofd verliest op bijvoorbeeld de bank, het bed of de autostoel, kan dat
eitje of die luis met zijn haren onbedoeld oppikken. Hoofdluis vermeerdert zich snel en het kan
voorkomen dat deze lastige gast niet alleen op de hoofdhuid zit, maar ook in bed, in de sjaal of in de
auto. Bestrijding is goed mogelijk met middelen die verkrijgbaar zijn bij de drogist. Maar het
allerbelangrijkste is, dat de kinderen na behandeling nog 2 weken dagelijks met de netenkam gekamd
worden. Het voorkomen van hoofdluis is natuurlijk effectiever. Een speciale luizenkam kan door ouders
regelmatig ingezet worden om het kinderhoofdje te controleren. Snel ingrijpen met eerder genoemde
middelen kan meestal een uitbraak voorkomen.
De school verwacht dat ouders melding maken van de constatering van hoofdluis bij hun
kind/kinderen. Via een informatieblad dat aan alle kinderen wordt uitgereikt, kan de school vervolgens
alle ouders waarschuwen. Ook zijn er enkele ouders bereid gevonden om de hoofden van de kinderen
regelmatig te controleren. Deze controle draagt bij aan een snelle reactie naar de ouders. Gelukkig zijn
vrijwel alle ouders blij dat er ook vanuit school melding gemaakt wordt van neten en/of hoofdluis. De
desbetreffende ouder wordt persoonlijk door de school benaderd. De controlecommissie gaat
uiteraard discreet om met de luizenproblematiek.
Iedere dinsdag na een schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd. Wilt u op de controledagen
uw kind een gemakkelijk kapsel geven. Geen staartjes en vlechtjes.
Om hoofdluis op school en thuis uit te bannen, is ieders medewerking dringend noodzakelijk.
Huiswerk
We onderscheiden twee soorten huiswerk. Enerzijds wanneer op vrijwillige basis en in overleg met de
ouders kinderen na schooltijd extra schoolwerk krijgen. Dit gebeurt alleen als het nodig is en als er IN
de groep niet voldoende aandacht aan gegeven kan worden. De leerling mag het niet als een straf
ervaren. Anderzijds bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs, door in de hoogste
groepen huiswerk te geven. Het leren voor een toets hoort hier ook bij. Het voorbereiden van
spreekbeurten en boekverslagen gebeurt na schooltijd. Ook onder schooltijd is er gelegenheid om hier
aan te werken.
Inspectie
Onze school geniet het vertrouwen van de inspectie en het rapport mag gezien worden. Via
www.onderwijsinspectie.nl en op onze website is de beoordeling te lezen.
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Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en andere
onderwijsconsumenten met vragen over het onderwijs. In principe worden alle vragen beantwoord
door Postbus 51. De inspectie vraagt vriendelijk om al uw vragen te richten aan: Inspectie van het
onderwijs
E: Info@owinsp.nl
W: www.onderwijsinspectie.nl
T: 0800-8051 (gratis)
Kerstviering
De kosten van de kerstviering zijn voor rekening van de ouderraad. Het team stelt, in overleg met de
ouderraad, een programma op, waarvan u tijdig op de hoogte gesteld wordt. Bij een avondprogramma
kan het zijn dat de kinderen ’s middags vrij zijn. Dit wordt dan aangegeven op de schoolkalender.
Logopedie
Door alle bezuinigingen vinden er geen logopedische screenings meer plaats door de GGD. De
leerkracht observeert mogelijke logopedische problemen en zal dit met u bespreken Vervolgens kan
de huisarts u doorverwijzen naar een logopedist(e).
Nieuwsbrief
Wij werken met Social Schools. Dit is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het
doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas en de school, op een simpele,
visueel aantrekkelijke en informerende wijze.
Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen
ouders die toestemming hebben gekregen van de school,
kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang
tot de groepen van hun kinderen
Onderwijsadviesorganisaties
Onderwijsadviesorganisaties(EDUX , CED, De Kracht)
helpen en ondersteunen de school op, met name, het
onderwijsfront. In het hoofdstuk over de leerlingenzorg
gingen we daar al uitgebreid op in. De begeleiding kan zich ook uitbreiden naar alle leerkrachten (het
team) d.m.v. een cursus. Te denken valt aan:
- hoe voer ik de nieuwe methode in
- gedragsveranderingen in de klas
- werken aan pedagogisch klimaat
- hoe om te gaan met hoogbegaafdheid
Parkeren
We besteden op school veel aandacht aan verkeer, maar ook aan gezond gedrag. Hierbij hoort
natuurlijk op de fiets of te voet naar school gaan. Mocht dit niet mogelijk zijn en u brengt uw kind met
de auto naar school, wilt u uw auto dan parkeren op het parkeerterrein van GDC. Vervolgens kunt u
met uw kind het laatste stukje naar de school lopen.
Wanneer u uw kind alleen maar hoeft af te zetten, kunt u gebruik maken van de kiss en ridestrook voor
de school. Het is de bedoeling dat u, na het uitstappen van uw kind(eren), meteen wegrijdt.
Vriendelijk verzoek om uw kind niet alleen veilig bij school af te zetten, maar ook weer veilig op te
halen. Houd rekening met elkaar:
- Vooral bij het uitgaan van de school is het druk. Als u met de auto bent, houdt dan rekening met de
fietsers.
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- Zet uw auto alvast in de goede rijrichting, zodat u niet bij school hoeft te manoeuvreren.
- Vooral jonge kinderen ontsnappen nogal eens aan de aandacht van de ophalende ouder, dus is extra
aandacht geboden.
Pestprotocol
Helaas komt pestgedrag ook op onze school wel eens voor. De school wil ieder kind een veilige plaats
bieden en daar past pesten niet bij. Indien pestgedrag gesignaleerd wordt, zal de school maatregelen
treffen, welke beschreven staan in het Pestprotocol. Meestal zien we bij pesten drie groepen kinderen:
de gepeste kinderen, de pesters en de meelopers. Een open relatie met de ouders is nodig om
pestgedrag te signaleren. Onze anti-pestcoördinator is juf Carola van Wijk. Zij is het aanspreekpunt
voor de gepeste leerling (en de ouders). Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke
acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt zij eventueel naar
andere medewerkers binnen of buiten de school.
Kinderopvang de Nieuwe Steeg (voorheen De Snatertjes) , Kinderdagverblijf Camelot en De Schat
Met de kinderopvang hebben we goed contact. Het kan soms van groot belang zijn dat de leerkracht
reeds bijgepraat is over een toekomstige leerling, die dan nog op de Peuterspeelzaal of het
Kinderdagverblijf zit. Informatie wordt alleen uitgewisseld na toestemming van de ouders.
Protocol medische handelingen
Omdat het gebruik van medicijnen of zelfzorgmiddelen door leerlingen van de school een serieuze
zaak is, is het belangrijk dat de afspraken die hiervoor door de ouder(s)/verzorger(s) met de school
zijn gemaakt, duidelijk zijn en vastgelegd worden. Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen
gebruikt die tijdens de schooltijden ingenomen moeten worden, dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een “Verklaring medicijnverstrekking” invullen en inleveren op school. Bij veranderingen t.a.v.
het medicijngebruik van uw zoon of dochter, wordt u verzocht om dit onmiddellijk door te geven aan
school door een nieuwe “Verklaring medicijnverstrekking” in te vullen en op school in te leveren. Aan
het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u voor al uw kinderen de “Verklaring medicijnverstrekking”. Indien van toepassing vult u deze in en levert de verklaring in bij de leerkracht van
uw kind. Indien uw kind overblijft, dienen ook de overblijfkrachten op de hoogte te zijn van deze
verklaring. In dat geval is een kopie nodig, welke op school te maken is.
Schoolarts
Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 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 0-18 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 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.
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Gezondheidsonderzoeken
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via
gezondheidsonderzoeken. In voorgaande jaren screende de doktersassistente de leerlingen op 5/6
jarige-en 10/11-jarige leeftijd op school. Dit verandert dit schooljaar. De GGD maakt nieuwe
contactmomenten op maat om beter aan te sluiten bij de behoefte van ouders en kinderen. Het
contactmoment 5/6-jarigen verandert hierdoor in dit nieuwe schooljaar. Ouders en kind worden
uitgenodigd bij de jeugdarts of verpleegkundige. Bij voorkeur op de JGZ-locatie. Indien gewenst kan
het ook in een ruimte op school. In principe vinden de afspraken buiten de schooltijden plaats.
Het contactmoment 10/11-jarigen wijzigt naar verwachting in de loop van het schooljaar 2018-2019.
Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de 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).

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 uw
kind in zien en uw 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

GGD Wijk en Aalburg:
Azaleastraat 26B (zorgcentrum Wijkestein)
4261 CW Wijk en Aalburg
Inloopspreekuur:
Woensdag: 11:00 - 12:00 uur

Afd. Jeugdgezondheidszorg
Postbus 3215/ Bezoek: Zijlstraat 7,
4800 DE Breda
Tel. 076-528 2486
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind

Telefonisch spreekuur:
Ma t/m vr: 09:00 - 10:00 uur
Tel: 076 - 528 20 46
Logopediste:
Anne Marie Meester

Logopediste:
S.M.P. (Sharon) Mol
Logopediepraktijk Aalburg

Logopediste:
Marie Jose Mars
Almweg 3a
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Logopediepraktijk Aalburg
Azaleastraat 26 G
4261 CW Wijk en Aalburg
0416-691599
www.logopediemeester.nl

Azaleastraat 26 H
4261 CW Wijk en Aalburg
Tel 0416-698531

4284 VG Rijswijk
Tel. 0183-442056

Scholing van leraren
De leraren kunnen nascholingscursussen volgen om nieuwe vakkennis op te doen of de oude kennis
op te halen. Van deze mogelijkheid wordt regelmatig gebruik gemaakt, meestal in teamverband.
Schoolbezoeken van ouders
Er is een mogelijkheid om een dagdeel de lessen van uw kind bij te wonen. Zo krijgt u een beeld van
wat er anno 2019/2020 allemaal in een groep gebeurt. U zult waarschijnlijk een aantal dingen
herkennen uit uw eigen kindertijd, maar er zijn ook veel dingen veranderd. Indien u graag een les of
dagdeel wilt bijwonen, neemt u contact op met de groepsleerkracht. In de week van het openbaar
onderwijs houden we een open ochtend die u op de jaarkalender kunt terugvinden.
Tevens is er een mogelijkheid om na schooltijd de werkjes, schriften en toetsen van uw kind(eren) in
te kijken.
Schoolfotograaf
Ieder jaar krijgen we bezoek van de schoolfotograaf. De kinderen kunnen al dan niet vergezeld van
zusje(s) en/ of broertje(s) op de foto. Het tijdstip waarop de fotograaf komt wordt ruim van tevoren
bekendgemaakt.
Schoolreis
De afgelopen 2 jaar hebben we met de hele school, de groepen 1 t/m 8, een gezamenlijk schoolreisje
gemaakt. De ouderraad heeft besloten jaarlijks 1000 euro bij te dragen aan het schoolreisje. Deze
bijdrage is van de gelden die we verkrijgen door het maandelijks ophalen van oud-papier. Zolang
deze gelden dat toelaten geldt deze
afspraak. De vrijwillige ouderbijdrage
voor het schoolreisje kunnen we
hierdoor laag houden. U krijgt t.z.t. een
brief over de schoolreis en het bedrag
dat u kunt over maken op de rekening
van de ouderraad.. De vrijwillige
bijdrage aan het schoolreisje is
ongeveer 20 euro. (eren).

Schoolkamp
De groepen 7 en 8 gaan drie dagen op kamp, meestal in mei. Na ruim beraad is besloten om niet
jaarlijks meer een schoolkamp te organiseren. Ieder jaar een schoolkamp organiseren is qua tijd haast
niet meer op te brengen. Een andere reden is “de voorspelbaarheid”, terwijl ook het financiële aspect
een rol speelt. De ouderraad staat steeds garant voor eventuele tekorten, maar dit moet wel enigszins
binnen de perken blijven. Het eerstvolgende schoolkamp staat gepland voor mei-juni 2020. De
vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolkamp is geraamd op ongeveer €75,- per kind.
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In het jaar dat er geen schoolkamp is, gaan de kinderen van groep 7 en 8 mee op schoolreis.

Sint-Nicolaasviering
Het Sinterklaasfeest wordt ieder jaar gehouden rond de datum van 5 december. In de jaarkalender
leest u op welke dag het feest exact gevierd wordt. De kosten van het Sinterklaasfeest zijn voor
rekening van de ouderraad.
Slotdag
Elk jaar sluiten we feestelijk af met een slotdag. Deze wordt georganiseerd door de Ouderraad en het
team.
Sponsoring
Steeds vaker wordt de school benaderd om aan sponsoring te doen: de school ontvangt bijv. een
computer en als tegenprestatie adviseert de school een bepaald type en merk bij de ouders aan.
Onze school wijst deze manier van sponsoring af, want:
 de onafhankelijkheid mag niet in het gevaar komen
 past deze manier wel binnen onze omgangsvormen?
 onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring
Een gift valt niet altijd onder sponsoring met bijbedoelingen. Het volgende is vastgelegd over dit
onderwerp.
Reclame en Sponsorbeleid
Onze school staat middenin de samenleving en dus dienen ook wij na te denken over sponsoring en
reclame. Wij streven ernaar om onze school reclamevrij te houden.







Leermiddelen blijven vrij van reclame. Hierbij dient opgemerkt dat er een verschil bestaat tussen
het louter vermelden van een naam of logo van een merk of bedrijf op een didactisch middel
enerzijds en een uitdrukkelijke reclameboodschap voor een merk of bedrijf anderzijds.
Onderwijsactiviteiten blijven eveneens vrij van reclame, tenzij de reclame enkel attendeert op het
feit dat de activiteit tot stand wordt gebracht met medewerking (via een gift, schenking of
prestatie) van een persoon of onderneming.
Sponsoring en reclame mogen niet onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige
taken en doelstellingen van de school.
Sponsoring en reclame mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.
Een gift wordt alleen dan aangenomen indien er geen tegenprestatie verwacht wordt.
Sponsoring vindt zichtbaar plaats richting de Ouderraad. Deze oudervertegenwoordiging steunt
activiteiten voor de kinderen zoals het afscheid van groep 8 en het Sinterklaasfeest. Regionale
bedrijven steunen de activiteiten van de Ouderraad waarbij zij geen tegenprestatie verwachten.

Iedere vorm van sponsoring of reclame kan onderwerp zijn van bespreking met het schoolbestuur, in
de MR en/ of GMR.
Sportdag
Voor de groepen 1 t/m 8 wordt in overleg met de sportcommissie ieder jaar een sportdag gehouden.
Ouders zijn van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!
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SVIB
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school
hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt
het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De
methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom
onderwijsvernieuwing. Op onze school maakt de ib-er korte opnames in de groep om dit vervolgens
met de leerkracht na te bespreken. Net zo als bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is,
hanteert de ib-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere
doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de groep gemaakt worden, onder het
beheer van de ib-er en worden niet – zonder de uitdrukkelijke toestemming van ouders en die van de
betrokken leerkracht – aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij een specifieke
begeleidingsvraag van één leerling, worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om
toestemming gevraagd.
Relatie school en omgeving
Samenwerking met buurtscholen:
Er vindt regelmatig overleg plaats met de andere scholen in de gemeente (zowel met het openbaarals het pc onderwijs) in het directieberaad en in de overlegvergaderingen met de gemeente.
Samenwerking met Speciaal (Basis)Onderwijs:
Wij werken samen met meerdere scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Eveneens is er samenwerking
met scholen uit de regio binnen ons Samenwerkingsverband. Regelmatig zijn er bijeenkomsten met de
betrokken IB-ers, zowel in groot verband als in kleine groepen. Zeer zinvol overleg, waarbij het kind
centraal staat.
Toelating en verwijdering/verplichte deelname aan het
onderwijs/vrijstelling
De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen
berust bij het bevoegd gezag. De toelating mag niet
afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de
ouders.
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag kan
op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde
onderwijsactiviteiten.
Voor een uitgebreide toelichting op het bovenstaande verwijzen wij naar de artikelen 40 en 41 van de
Wet op het primair onderwijs.
Kunnen alle kinderen naar onze school komen? Het antwoord is –nee-. In een uitzonderlijk geval kan
de school een leerling niet toelaten. Als een kind bijv. dusdanig gedrag vertoont dat dit gevaarlijk is
voor andere kinderen, is een gesprek met de ouder(s) op zijn plaats. Gelukkig zijn er in ons land ook
voor een dergelijk kind goede scholen. Aldaar is men echt toegerust voor bijv. gedragsproblemen.
Samen met de ouders gaan wij dan op zoek naar een passende onderwijsvoorziening.
Traktaties
Als een kind jarig is, mag er in de “eigen” groep(en) getrakteerd worden. In de andere groepen mag
rond gegaan worden om de juf te trakteren. De jarige wordt verzocht geen kinderen of broertjes/zusjes
uit andere klassen te trakteren. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Als traktatie gaat de voorkeur
uit naar fruit of een andere “gezonde” hap. Nog wel een verzoek omtrent de uitnodigingen voor het
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kinderfeestje. Voor kinderen die alweer niet op een kinderfeestje mogen komen is het sneu dat
anderen in de klas verblijd worden met een uitnodigingskaart. Vriendelijk verzoek om de uitnodiging
niet op school te laten uitdelen, maar als een postbode bij het desbetreffende kind te brengen.

Verjaardagen personeel
Komend schooljaar vieren de leerkrachten hun verjaardag gezamenlijk op een “Juffendag”. De datum
hiervoor kunt u vinden op de schoolkalender.
Vragen over onderwijs?
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school
kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen
en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij
5010.
5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 0800 5010 toets
4, op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl.
Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen,
die per e-mail wordt beantwoord.
Bij 5010 kunt u terecht voor al uw vragen over openbaar onderwijs. Nadat U 0800 5010 heeft gekozen,
toetst u 4 voor vragen over openbaar onderwijs.
Informatie is ook te vinden op www.voo.nl/5010/schoolgids.
Website
Onze website is te bezoeken via www.pwaschooleethen.nl Deze site is een bron van actuele
informatie. Regelmatig worden er foto’s gepubliceerd over activiteiten van school. Mochten er ouders
zijn die bezwaren hebben tegen het plaatsen van de foto van hun kind op de website, dan wordt
vriendelijk doch dringend gevraagd dit schriftelijk aan de school aan te geven.
Wijze van vervanging bij afwezigheid van een leerkracht
Indien een leraar afwezig is door ziekte, studieverlof, scholing enz. komt er meestal een
vervanger(ster). Wij proberen zoveel mogelijk dezelfde mensen te krijgen. Indien er geen
vervanger(ster) is, wordt de afwezigheid intern opgelost. In heel extreme gevallen kan het voorkomen
dat we kinderen naar huis moeten sturen. De ouders worden in dat geval tijdig geïnformeerd.
Zendingsgeld
Voor de stichting Woord en Daad in Gorinchem zamelen we geld in voor het adoptiekind Zyren Misa
uit de Filipijnen. Dit geld wordt opgehaald tijdens de godsdienstlessen in de onderbouw.
http://www.woordendaad.nl
Ziekte
Indien uw kind thuis moet blijven, in verband met ziekte of iets dergelijks, dient u ons voor schooltijd
in te lichten door ons te bellen. Wanneer het om een besmettelijke ziekte gaat, dient u de school
hiervan in kennis te stellen. Wij kunnen dan passende maatregelen nemen. Wanneer kinderen tijdens
schooltijd ziek worden, wordt contact met de ouders opgenomen. Zonder toestemming van de ouders
worden kinderen niet naar huis gestuurd. Het verdient de voorkeur dat zieke kinderen door de ouders
worden opgehaald.
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