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Inleiding: Schoolgids 2017 – 2018
Beste lezer,
De schoolgids, die voor u ligt, is bedoeld om alle ouders te informeren over het deel behorend bij basisschool De
Grasspriet.
Het gaat hierbij zowel om ouders die voor hun kind een nieuwe school willen gaan kiezen, als om ouders die al
voor onze school hebben gekozen.
In de schoolgids leggen wij aan u verantwoording af over de doelen die wij nastreven, de activiteiten die daartoe
worden ondernomen en de resultaten die daarmee worden geboekt. Een belangrijk deel is de wijze waarop het
beleid in de organisatie is uitgewerkt. Verder vindt u alle activiteiten die wij voor dit jaar gepland hebben. Zo
heeft u alle informatie over de school compact bij elkaar.
Naast de schoolgids geeft de digitale infobrief “Sprietpraat” u informatie over actuele zaken, afspraken en
ontwikkelingen op onze school. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid op de hoogte te zijn van alles wat zich op onze
school afspeelt. Ook onze website, www.degrasspriet.nl en de SKOZapp, voorzien in de communicatie tussen
school en thuis.
Zowel de schoolgids als Sprietpraat worden op de website van de school geplaatst; www.degrasspriet.nl . Verder
wordt de kalender met belangrijke data op de website bijgehouden. Hierdoor kunnen we data, indien nodig,
wijzigen en bent u er toch tijdig van op de hoogte.

Wij hopen u door middel van deze schoolgids, “Sprietpraat”, de SKOZapp en de website op een plezierige en
interessante manier te informeren over basisschool De Grasspriet.
Mochten er andere vragen zijn of ontstaan, dan zijn we graag bereid die te beantwoorden. U kunt de directeur
van de school bereiken telefonisch via 040-2012908 en per mail via cmandigers@skozok.nl
Christ Mandigers
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Hoofdstuk 1: Dit zijn wij
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Internet:
Denominatie:
Aantal leerlingen:
Aantal leerkrachten:
Aantal onderwijsassistenten:
Directeur:
Bestuur:
College van bestuur:

Basisschool “De Grasspriet”
Van de Venstraat 9
5555 KK Valkenswaard
040- 2012908
infodegrasspriet@skozok.nl
www.degrasspriet.nl
katholiek
135 (verwacht per 01-10-2017)
7
4
Christ Mandigers
S.K.O.Z.O.K. , Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven
Tel. 040 - 2531201
drs Ingrid Sluiter en drs. Stan Vloet

1.1 Visie en Missie van Skozok

SKOzoK:
Onze school maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Zuid-Oost Kempen (SKOzoK).
Missie:
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich
optimaal ontwikkelen.
Identiteit:
SKOzoK staat voor een brede, levensbeschouwelijke identiteit, gebaseerd op de christelijke normen en
waarden.
Visie:
We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs waar de mogelijkheden en de interesses van het kind
centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden
een passend onderwijsarrangement aan zo dicht mogelijk bij de thuissituatie van het kind.
SKOzoK is een open en lerende omgeving voor de medewerkers waarin op professionele wijze wordt
gewerkt. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen. Afspraken nakomen en
voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.
We beogen een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en
gemeenten.
Onze organisatie wordt gedreven door efficiëntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo goed
mogelijk te benutten en daartoe beschikken we over relevante managementinformatie om te kunnen
sturen op kwaliteit en continuïteit.
We streven ernaar dat ouders een bewuste, positieve keuze maken voor een SKOzoKschool.
In de notitie “Koersplan 2014-2018 met de titel “Samen bloeien door samen leren” is de koers nader
uitgewerkt. (Zie www.SKOzoK.nl)
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1.2 Onze missie

Klein beginnen om groot(s) te worden
1.3 Onze visie
Uitwerking missie en visie:
In het schooljaar 2014-2015 zijn we druk bezig geweest met het herschrijven van onze visie.
We hebben met elkaar onze kernwaarden voor goed onderwijs besproken en hieruit is tijdens
onze tweedaagse studiedag een hernieuwde visie ontstaan. Deze staat hieronder aan de hand
van 6 kernwaarden beschreven. Onze focus ligt de komende jaren dus op de hieronder
beschreven kernwaarden.
We willen dat de Grasspriet een school is waar kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid
op, in eerste instantie de middelbare school, maar ook op hun latere leven. We willen het
maximale uit uw kind halen zodat hij/zij zich hier optimaal kan ontwikkelen.
Hieronder staan onze 6 kernwaarden beschreven
1.Welbevinden/relatie
Iedere leerling voelt zich welkom, begrepen en gewaardeerd. Dit is de basis om tot verdere
ontwikkeling te komen. Leerkrachten stimuleren dit door het geven van oprechte aandacht,
positieve feedback, complimenten en vertrouwen.
Op de Grasspriet kan en mag iedere leerling zichzelf zijn. De leerkrachten en leerlingen
accepteren dit en houden zichtbaar rekening met elkaars verschillen.

“Ik ben uniek en dat mag!”

2. Zelfstandigheid/ autonomie
De leerlingen worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De rol van
de leerkracht verandert van leidend naar begeleidend. De leerkracht geeft de leerlingen door
slimmer te organiseren meer ruimte, daagt de kinderen uit om zelf initiatief te nemen, geeft
de leerlingen vertrouwen en stimuleert ze om probleemoplossend te werken. De leerlingen
ontwikkelen zelf reflecterend vermogen en ontdekken hun goede en hun ontwikkelpunten.
Vanuit dit vermogen leren ze zelf hun leerproces beter aan te sturen en verder vorm te geven.

“Kun je even stil zijn juf, ik leer zelfstandig!!”

3. Samen leren/ werken
Leerlingen leren door middel van coöperatieve werkvormen van en met elkaar.
‘Samen leren door samen te werken’. De leerkracht stimuleert het werken op een coöperatieve
manier. Als leerlingen in groepen werken, nemen ze op gelijke wijze deel aan een gezamenlijke
taak. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen prestatie, maar voor de prestatie van
de hele groep. Deze werkvormen bevorderen de betrokkenheid en zorgen daarnaast voor een
hoger leerrendement.
“alleen ga je sneller, samen kom je verder”
4. Betrokkenheid
De leerlingen moeten zich op een intrinsieke manier gemotiveerd voelen tijdens het volgen
van onderwijs. Leerkrachten stimuleren dit door de leerlingen mee te laten denken over de
inhoud en werkwijze van het onderwijs. De opdrachten die de leerlingen krijgen hebben
betekenis en vinden zoveel mogelijk plaats in een “echte “context. Ze doen ook een beroep op
de verschillende intelligenties van de leerlingen. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie
positief gestimuleerd.
Er wordt door de leerkrachten steeds vaker afgeweken van de gebruikelijke methodes om de
opdrachten meer betekenis te geven. De doelen zijn hierbij leidend.

Betrokkenheid is dat je niet wilt stoppen, omdat het zo leuk is
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5. Uitdagingen
De leerlingen worden uitgedaagd met opdrachten die net iets meer vragen dan wat de leerling
al kan en weet. Ze worden hierbij gestimuleerd om uit hun comfortzone te komen. De
leerkracht creëert hiervoor ruimte en mogelijkheden. Het proces is hierbij belangrijker dan het
uiteindelijke antwoord of doel. “Kinderen mogen verdwalen in de goede richting”.
De leerkracht heeft hierbij een coachende rol. Door het stellen van hoge maar realistische
eisen, het stellen van de juiste vragen, door goed te luisteren en door het geven van
vertrouwen stimuleert de leerkracht de leerling om een extra stap in hun ontwikkeling te
maken.

“Het voelt goed om te verdwalen in de goede richting”
6. Talenten
Ieder kind beschikt over een aantal talenten/ intelligenties. Alle leerlingen krijgen de kans om
deze talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en aan elkaar te laten zien. Er wordt
gekeken naar wat een leerling wel kan, in plaats van wat hij/zij niet kan. Hierdoor krijgt talent
meer kans zich te ontwikkelen.
De leerling moet het stralende middelpunt zijn, bij de ontwikkeling van zijn/haar eigen
leerroute. De leerroute die past bij zijn/haar talent.

“Laat de rups niet harder lopen, maar probeer de vlinder te bevrijden”
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Hoofdstuk 2: Zo staan wij er voor
2.1 De schoolgeschiedenis
De Grasspriet is ontstaan in 1985 door de integratie van de St. Annakleuterschool en de St.
Lucas lagere school tot basisschool. Sinds 1986 waren wij gehuisvest in het gebouw, dat
dateert uit 1954 en in 1995 is gerenoveerd. Op 7 november 2012 hebben we het nieuwe
gebouw betrokken.
Vanwege de samenwerking met nieuwe partners in het kindcentrum is besloten ook een
nieuwe naam te kiezen. “De Grasspriet” is een kindcentrum in de wijk Turfberg-Zuid. Het
gebouw bestaat uit een basisschool, een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Daarmee
vormt de voorziening een bindend element in de wijk. De medewerkers van “De Grasspriet”
willen de kinderen als een grassprietje laten groeien in hun ontwikkeling. Een grassprietje
groeit niet door eraan te trekken, maar door het sprietje licht, lucht, water en voeding te
geven. Zo willen wij onze kinderen een inspirerende omgeving bieden waarin leren en leren
leren centraal staan. Een grassprietje groeit niet alleen. Gras groeit in pollen. Zo ontwikkelen
de kinderen zich samen met andere kinderen; ze leren met en van elkaar. Gras blijft groen
ondanks wind, regen, zon of koude. Kinderen leren normaal gesproken altijd; zij hebben in zich
dat ze willen groeien.

2.2 Het schoolgebouw
De school ligt in een rustige omgeving in het zuidoostelijke gedeelte van Valkenswaard. Het
onderwijs dat wij in de nabije en verdere toekomst realiseren vraagt een flexibel, eigentijds
gebouw. Wij zijn dan ook erg trots dat dit gerealiseerd is. Het eerste doel is dat de
samenwerking tussen de partners leidt tot een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen.

2.3 De mensen
2.3.1 Het bestuur
Het bestuur van basisschool De Grasspriet is de Stichting Katholiek Onderwijs ZuidOost Kempen (SKOzoK). In deze stichting zijn 30 scholen verenigd.

2.3.2 De leerlingen
Het onderwijs op basisschool De Grasspriet is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. De kinderen worden ingedeeld naar leeftijdszones in de jaargroepen 1/2 ; 3/4 ;
5/6, en 7/ 8. (Zie verder 2.5 Groepsbezetting).
Centraal moet steeds de ontwikkeling van het kind staan. Het aantal leerlingen dat
onze school wil bezoeken neemt toe. Er zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding van de
(lokaal-)ruimtes. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, hanteren we een
instroomcriteria (zie hoofdstuk 4.9). Jaarlijks bekijken we hoeveel kinderen we kunnen
plaatsen.

2.3.3 Het team
De directie
De directie van onze school bestaat uit de directeur (Dhr. Mandigers). Hij heeft op
school de dagelijkse leiding. Verder is hij tevens directeur van “De Smelen”. Hij
onderhoudt contacten met een groot aantal bij het onderwijs betrokken instanties.
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De leerkrachten
Het onderwijzend personeel bestaat uit 7 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten.
Zij hebben naast hun onderwijstaak ook niet lesgebonden taken. De onderwijsassistent
heeft een ondersteunende functie in het onderwijsleerproces. Zij kan onder directe
verantwoordelijkheid van de leerkracht les geven aan groepjes leerlingen en groepjes
leerlingen ondersteunen.

De kwaliteitsondersteuner
De kwaliteitsondersteuner heeft als kerntaak de speciale zorg voor kinderen met
specifieke behoeften. Ze is werkzaam op bovenschools niveau; maar is wel vast
verbonden met de school. De kwaliteitsondersteuner is er vooral op gericht de
kwaliteiten van de leerkracht te versterken zodat die beter in staat is met specifieke
behoeften van kinderen om te gaan. Naast de kwaliteitsondersteuner is ook nog een
leerkracht actief die zich bezig houdt met de uitvoering van de arrangementen zware
ondersteuning.
De kwaliteitsondersteuner ondersteunt de leerkracht; de leerkracht blijft
eindverantwoordelijke en aanspreekpunt.
De administratieve kracht
Deze persoon verzorgt de financiële- en leerling-administratie.
De conciërge
Hij heeft allerlei praktische taken in de school ter ondersteuning van het team en de
kinderen.
De huishoudelijke dienst
Nadat de kinderen naar huis zijn, wordt ons gebouw schoon gemaakt door een vaste
kracht. Zij is in dienst van een schoonmaakbedrijf.
Totaal
In het totaal zijn er op onze school 15 personen werkzaam.
Stagiaires
Wij werken samen met de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Deze school leidt nieuwe
leraren op. Het aantal studenten wisselt jaarlijks. De studenten worden op maandag
en dinsdag ingezet.
Daarnaast zijn er studenten van het Summa-college. Deze laatsten volgen over het
algemeen de opleiding onderwijsassistent. Tenslotte zijn er stages van leerlingen van
Were Di; leerlingen die zich oriënteren op beroepen.
Vervangers
Als vervanging van een leerkracht noodzakelijk is kunnen wij gebruik maken van
vervangers die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld bij het zogenaamde Pcentrum. Deze organisatie opereert onder meer in de Kempen en verzorgt de
personeelsinzet bij ziekte en verzuim.
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2.4 Protocol vervanging
De volgende stappen worden gezet:
1 Zoeken van een vervanger via P-centrum.
2 Interne oplossing:
 Verschuiven en/of ruilen van leerkrachten.
 Verdelen van de groep over andere groepen.
3 Naar huis sturen van de kinderen. Dit laatste zal echter pas gebeuren als de ouders een dag
eerder bericht over deze noodgreep hebben gekregen.
Uiteraard spannen wij ons tot het uiterste in om telkens vervanging te realiseren.
De stappen 2 en 3 worden dan ook pas gezet als de voorgaande stap niet mogelijk blijkt.

2.5 Groepsbezetting
Formatie 2017-2018:
Uitgangspunt is dat er het komende jaar 4 groepen zijn; de leeftijdszones 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
Hiermee kunnen we zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren en dus het onderwijs te
bieden afgestemd op de behoeften van de kinderen. We willen graag dat kinderen zich zo
goed mogelijk ontwikkelen.
Inzet personeel en stagiaires 2017-2018
Naam
maandag

Dinsdag

woens
dag

Donderdag

Vrijdag

PERSONEEL:
Ocht

Mid

Ocht

Mid

Ocht

Ocht

Mid

Ocht

Groep 1/2
Maj-Britt van Daal
Anne Koolen
Imke Hendrickx (OA)
Groep 3/4
Rianne Duijndam
Valerie Schurgers
Elke Sweere (OA)
Groep 5/6
Lieke Raijmakers
Kim Penners
Iris Wijnen (OA)
Groep 7/8
Kim Bakers
Valerie Schurgers
Lenny Groos (OA)
Overigen
Christ Mandigers (Dir.)
Wil de Wit (conciërge)
Femke Huijbregts (KO)
Stans Peters (admin.)
Leerkracht
Onderwijsassistent
Directeur
Kwaliteitsondersteuner
Administratief
medewerker

Conciërge
Ambulante tijd voor leerlingbegeleiding,
stagebegeleiding, intakegesprekken,
directietaken, schoolontwikkelingen,
eigen werkzaamheden t.b.v. groep
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Hoofdstuk 3: Zo geven wij onderwijs
In het huidige schoolgebouw werken we in 4 zones. Dit houdt in dat de kinderen in combinatiegroepen onderwijs
genieten. De zones zijn verdeeld in groep 1 - 2, groep 3 - 4 , groep 5 - 6 en groep 7 - 8.

3 1. Onderwijs in de zone 1-2
3.1.1. Basisontwikkeling
In de groepen 0 - 1 - 2 is basisontwikkeling het uitgangspunt voor het dagelijks
handelen in de groep.
Basisontwikkeling is een onderwijskundig begrip. Voor ons betekent het het volgende:
We vinden het erg belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hetgeen ze doen; dan
alleen ontwikkelt een jong kind zich. We vinden het eveneens belangrijk dat de
kinderen binnen de activiteiten die wij hun aanbieden voldoende uitdaging vinden en
krijgen, zodat ze elke keer weer een stapje verder komen in hun ontwikkeling. Wij
zoeken daarom steeds naar een breed onderwijsaanbod, dat aansluit bij de
ontwikkeling van het individuele kind. Dat realiseren we in de groepen 0, 1 en 2 door
te werken rondom thema’s en projecten die passen bij de belevingswereld van de
kinderen.
Door het maken van speelhoeken rondom zo’n thema proberen we de kinderen tot
spel te prikkelen. Spel is voor het jonge kind de meest betekenisvolle activiteit om zich
te ontwikkelen. Bovendien is spel een activiteit waarbij alle basisvaardigheden op een
natuurlijke manier aan bod komen.
De leerkracht zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod bestaat uit:
 expressie activiteiten: tekenen, knutselen, drama, muziek
 werken met constructiemateriaal: bouwen met blokken, lego, duplo, trein
 werken met ontwikkelingsmateriaal: kleuren, vormen, puzzels, speelleerspelletjes
 gespreksactiviteiten: vertellen en luisteren
 beginnende lees -, schrijf - en rekenactiviteiten: stimulering van ontluikende
interesse in deze ontwikkelingsgebieden
We zoeken bij ons aanbod steeds naar de juiste balans tussen uitdaging en steun
geven aan een kind. Op deze wijze komt een kind in, wat wij noemen, de zone van
naaste ontwikkeling. Dit betekent dat het kind zich gestimuleerd voelt tot ontdekken
van nieuwe vaardigheden en met zelfvertrouwen een uitdaging aangaat. Zo leert en
ontwikkelt het kind zich op de meest natuurlijke manier. In die ontwikkeling zijn
verschillen tussen kinderen. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van kinderen
en stemmen daar het aanbod op af. Met de ouders wordt de zichtbare ontwikkeling
besproken.

3.1.2. Zelfstandig werken
Enkele malen per week werken en spelen de kinderen zelfstandig. Natuurlijk is de
tijdsduur aangepast aan de kinderen en zijn er afspraken gemaakt die de kinderen
steunen.
Waarom werken we op deze wijze?
 We kunnen zo tegemoet komen aan de natuurlijke drang die ieder kind in zich heeft
om zelf iets te doen en daarbij succeservaringen op te doen. Zelfredzaamheid geeft
kinderen zelfvertrouwen. Daarom zorgen wij ervoor dat tijdens deze werkwijze de
kinderen een onderwijsaanbod krijgen dat hen op een positieve manier stimuleert
tot zelfstandigheid.
 Wij hebben als leerkracht tijdens het zelfstandig werken de mogelijkheid om in de
klas met een individueel kind bezig te zijn, te observeren of een groepje kinderen te
begeleiden bij een speciale activiteit.
 We bereiden de kinderen op deze manier voor op het zelfstandige werken binnen
de zones, zoals ze dat vanaf groep 3 zullen ervaren.
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3.2. Onderwijs in de zone 3/4, 5/6 en 7/8
Een belangrijk aandachtspunt is het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
van de leerlingen. Middels coöperatieve werkvormen stimuleren we de leerlingen onderling
tot samenwerking, deze werkvormen zijn belangrijk om het werken in zones mogelijk te
maken.
Er wordt uitgegaan vanuit het methodisch aanbod van verschillende vakken. Binnen dit
aanbod legt de leerkracht accenten om beter om te gaan met verschillen tussen kinderen.
Bij die instructie, maar vooral bij de verwerking wordt gedifferentieerd op verschillende
niveaus. Dit kan door aanpassingen in de hoeveelheid werk, door aanbieden van ander werk
en/of door extra begeleiding van de leerkracht.
Er wordt gebruik gemaakt van ICT d.m.v. gerichte software behorende bij de verschillende
vakgebieden.
Door observatie, registratie, methode-gebonden toetsing en onafhankelijke toetsing (CITO
LOVS) worden opvallend heden in de ontwikkeling gesignaleerd. Deze signalen worden
verwerkt in een groepsoverzicht, waarbij gekeken wordt naar de stimulerende en
belemmerende factoren in de ontwikkeling van het kind. Planmatig handelen naar aanleiding
hiervan gebeurt tijdens de inloop, verlengde instructie en zelfstandig werken.

3.2.1 Verlengde instructie
Na een klassikale verkenning van de leerstof gaan de kinderen die geen uitleg meer
nodig hebben aan de slag. Terwijl deze kinderen zelfstandig het werk maken, geeft de
leerkracht aan een klein groepje extra uitleg en begeleiding.

3.2.2 Zelfstandig werken
Binnen deze werkvorm kunnen de kinderen individueel maar soms ook in tweetallen of
in groepjes werken. Soms krijgen de kinderen de keuze uit opdrachten die voor een
dag zijn. Dat noemen we een dagtaak. In de bovenbouw en de middenbouw krijgen de
kinderen opdrachten voor een week: een weektaak. Hierbij bepalen kinderen zelf de
volgorde van te maken opdrachten.
De inhoud van de opdrachten is gericht op het verwerken van de behandelde leerstof
ter inoefening.. De leerkrachten zoeken echter ook zoveel mogelijk naar uitdagend
werk op verschillende niveaus.
De opdrachten zijn zodanig dat de kinderen bij het maken ervan niet voor problemen
worden gesteld die zij niet kunnen oplossen zonder hulp van de leerkracht. Bijna elke
dag werken de kinderen ongeveer 30 minuten aan de weektaak.
Terwijl de meeste kinderen zelfstandig aan hun opdrachten werken, hebben de
leerkrachten de mogelijkheid om aan een leerling apart of aan een klein groepje
kinderen extra aandacht te geven die nodig is.
De grote groep werkt op dat moment zonder directe begeleiding, onafhankelijk van de
leerkracht(en). Om dit te bereiken moet de leerkracht een goede relatie met de
kinderen hebben, vertrouwen in de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en beschikken
over een flink organisatievermogen.
De mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid, evenals de tijdsduur van het
zelfstandig werken hangt natuurlijk ook af van de groep en van individuele kinderen.
De leeftijd, motivatie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en concentratie zijn belangrijke
voorwaarden om tot zelfstandig werken te komen met een groep.
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3.2.3 Samenwerken
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren samenwerken. Hiervoor maken we
in onze groepen gebruik van coöperatief leren. Bij coöperatief leren gaat het om de
samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door
het inzetten van verschillende werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of in
groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar
uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en
helpen elkaar.
Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de
samenwerking. Er is dus sprake van 2 doelen: Een kennisdoel en een sociaal doel. De
achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de
interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Vanaf het
schooljaar 2015-2017 is deze manier van samenwerken in alle groepen ingezet.

3.3 Methodisch onderwijs
Vanaf groep 3 wordt begonnen met het methodisch onderwijs waarbij de basisontwikkeling
die in groep 1 - 2 is ingezet niet uit het oog wordt verloren. We proberen binnen de
methodische aanpak betekenisvolle en uitdagende onderwijssituaties te creëren waardoor de
kinderen betrokken zijn bij hun leeractiviteiten.

3.3.1 Ons methodisch aanbod
Bij het leesonderwijs ligt het accent aanvankelijk op het technisch lezen. Bij het
technisch lezen vergroten leerlingen hun vaardigheid in het vlot en met weinig fouten
lezen van een tekst. Er wordt gewerkt met niveaus die gekoppeld zijn aan de toets
afnames van het leerlingvolgsysteem. Kinderen kunnen zo bijvoorbeeld het niveau M4
(midden groep 4) en E4 (Eind groep 4) hebben. De niveau-indeling loopt door t/m
groep 8.
Later verschuift de aandacht meer naar het begrijpend en studerend lezen. Ook wordt
er aandacht besteed aan het beleven van, het praten over en het luisteren naar
teksten.
Het schrijfonderwijs wordt in de groepen 3 t/m 8 methodisch aangeboden. In de
groepen 7 en 8 mogen de kinderen ook een eigen handschrift gaan ontwikkelen.
In het taalonderwijs leren de kinderen de juiste spelling en woordgebruik. Er worden
allerlei mondelinge en schriftelijke taaloefeningen gedaan.
Bij het rekenonderwijs is begrip de basis. Van hieruit worden technieken aangeleerd
om abstract te denken en rekenproblemen op te lossen: optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen en breuken. Daarnaast worden praktische rekenproblemen
uit het dagelijks leven aangepakt: tijd, geld, meten, verhoudingen, procenten en
grafieken.
In de groepen 3 t/m 8 wordt wereldoriëntatie gegeven rond een thema. De nieuwe
digitale methode bevat de vakken natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde.
De methodes zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar ze versterken elkaar
ook. De methodes gaan uit van zelf ontdekken met prikkelende onderzoeksvragen en
uitdagende doe-opdrachten.
Voor elk leerjaar is een vakoverstijgend thema beschikbaar, waarin de lesstof uit de
drie vakgebieden op een logische wijze is geïntegreerd. Het thema is hetzelfde voor de
gehele bovenbouw, waardoor het ook in de projectweken gedaan kan worden. In het
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projectthema gaan de kinderen aan de slag met een opdracht vanuit een echte
organisatie.

Tijdens de lessen verkeer wordt er gewerkt aan de juiste instelling om te komen tot
veilig verkeersgedrag. Kennis van verkeersregels en verkeersborden hoort daar
vanzelfsprekend bij. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk
verkeersexamen. Zowel schriftelijk als in de praktijk moeten zij laten zien dat ze op de
hoogte zijn van de regels en veilig verkeersgedrag kunnen vertonen.
Met behulp van onze mediatheek en Google worden de leerlingen in de gelegenheid
gesteld om werkstukken te maken die aansluiten bij hun eigen interesse.
Expressie wordt onderverdeeld in handvaardigheid, textiele werkvormen, tekenen,
muziek, dans en drama. Tijdens deze vakken worden kinderen gestimuleerd zich op
creatieve wijze te uiten.
Lichamelijke opvoeding:
vanaf groep 3 wordt voor de lessen lichamelijke oefeningen gebruik gemaakt van de
gymzaal bij BS De Smelen. Door middel van gerichte oefeningen en spel ontwikkelen
de kinderen tijdens deze lessen hun lichamelijke vaardigheden. Voor een goede
opbouw wordt gebruik gemaakt van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. De
kinderen van de groepen 5, 6,7 en 8 maken kennis met diverse andere sporten door
workshops die aangeboden worden door verschillende verenigingen via de gemeente.
Onze gymtijden:
Dag
Vertrektijd
Vrijdag
08.30
Vrijdag
09.30
Vrijdag
10.30

Gym tijd
08.45 – 09.45
09.45 – 10.45
10.45 – 11.45

Op school
10.15
11.15
12.15

groep
7/8
3/4
5/6

Catechese:
Wij willen als katholieke school de kinderen in aanraking brengen met levensvragen.
Vragen die onder meer verband houden met de zin van het bestaan, de omgang met
elkaar, de maatschappij en de natuur. Ons menselijk doen en denken van alle dag en
de emoties die dit oproept, worden gespiegeld aan de Bijbel, aan verhalen en
gebeurtenissen in het hier en nu en persoonlijke gevoelens en gebeurtenissen van de
kinderen. Dit uiteraard op een bij de leeftijd van de kinderen passende wijze.
Sociale redzaamheid:
Tijdens deze lessen, die vanaf groep 0-1 worden gegeven, leren kinderen beter om te
gaan met zichzelf en anderen. Daarnaast maken zij kennis met de waarden en normen
die gelden in onze samenleving zowel in het klein - op school en thuis - als in het grote
maatschappelijke verkeer.
Engels:
In de groepen 5 t/m 8 wordt de Engelse taal verkend. Met name spreken en luisteren
wordt hierbij geoefend.
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3.3.2 De methodes die wij gebruiken
Aanvankelijk Lezen:
Veilig Leren Lezen; nieuwste versie
Technisch lezen:
Estafette
Aardrijkskunde:
Grenzeloos
Begrijpend Lezen:
Bronnen: Lezen, denken begrijpen,
Goed gelezen:
Nieuwsbegrip
Engels:
Real English
Geschiedenis:
Eigentijds
Lichamelijke opvoeding:
Basislessen Bewegingsonderwijs
Catechese:
Reis van je leven
Natuuronderwijs:
Binnenste buiten
Rekenen:
Wereld in Getallen
Schrijven:
Schrijven in de basisschool
Groep 3: Pennenstreken
Taal:
Taal in beeld
Verkeer:
Wijzer door het Verkeer
Handvaardigheid:
Moet je doen (bronnenboek)
Tekenen:
Moet je doen (bronnenboek)
Muziek / dans:
Moet je doen(bronnenboek)
Drama:
Moet je doen(bronnenboek)
Sociale redzaamheid: Leefstijl

3.3.3 Huiswerk
In groep 6, 7 en 8 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. De doelstelling
daarvan is dat kinderen leren omgaan met een planning en leren de discipline op te
brengen om huiswerk te maken. De leerkracht zal op de eerste informatieavond en in
de schriftelijke informatie over de groep bij de aanvang van het schooljaar nader
ingaan op de afspraken over huiswerk.

3.3.4 Extra toelichting lichamelijke opvoeding
De groep 1 - 2 heeft in het schoolgebouw een eigen speelzaal/aula ter beschikking
waarin de groep de gelegenheid heeft om de bewegingsactiviteiten uit te voeren. Bij
mooi weer gebeurt dit buiten.
Kleuters moeten voor hun gymactiviteiten kunnen beschikken over gymschoenen
zonder veters en zwarte zolen. Zwarte zolen veroorzaken hinderlijke strepen op de
vloer. De gymschoenen blijven op school.
De kinderen van gr 3 t/m 8 krijgen gymles in Gymzaal De Smelen.
Alle groepen hebben vanwege de grote afstand een verlengde gymles op
vrijdagochtend.
Voor een gymles is speciale kleding nodig, dat wil zeggen:
 Gymschoenen die alleen binnen worden gedragen. Ook hier geldt dat zwarte zolen
dermate hinderlijke strepen op de vloer veroorzaken dat ze daarom verboden zijn.
 Gympakje of sportbroekje en shirt
 Geen sieraden en horloges
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3.4 Veilig voelen
Een kind (mens) kan pas tot goed functioneren komen indien hij/zij zich geborgen en veilig
voelt in zijn omgeving. Acceptatie, tolerantie en respect zijn in deze sleutelbegrippen die we
als opvoeders bij onze kinderen inhoud moeten geven. U als ouder thuis en wij als
leerkrachten op school zullen deze begrippen op eenzelfde manier inhoud moeten geven,
willen we het kind niet in verlegenheid brengen. Goede afstemming in deze is erg belangrijk.
Ook op onze school wordt er wel eens gepest. Vaak is bij de leerkrachten bekend welke
kinderen van de groep het “slachtoffer” zijn van pesterijen, maar ook de dagelijkse observaties
en gesprekken met de kinderen, geven hier zicht op. We streven ernaar op school voor elk kind
een veilig klimaat te scheppen waarin kinderen ervaren dat ze welkom zijn zoals ze zijn.
Geaccepteerd worden met je sterke en zwakke kanten geeft een basis van geborgenheid.
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Hoofdstuk 4: Zo werken wij
4.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
De Grasspriet heeft een zogenaamd basisarrangement gekregen van de inspectie. Dit betekent
dat de inspectie de prestaties van het onderwijs net als op de meeste andere scholen volgt via
toets gegevens, gegevens van de schoolontwikkeling e.d. en eventueel een jaarlijks bezoek.
De kwaliteit van het onderwijs blijft voor de school een belangrijk aandachtspunt. We nemen
intensief deel aan het project “Afstemming”. Het uitgangspunt bij het project is af te stemmen
op de dingen die een leerling al kan en van daaruit te matchen (passende inhoud) of te
stretchen ( de inhoud te verbreden passend bij de behoefte van de leerling). We werken
daarbij met groepsplannen.
Op personeelsniveau werken we eveneens steeds meer vanuit principes van Handelingsgericht
Werken (HGW) ook wel “afstemming” genoemd.

4.1.1 Wat hebben we gerealiseerd in 2016 – 2017?
Focuspunt ‘Leren leren
 Tijdens de studiedagen hebben de leerkrachten de leerstrategieën verkend van de
leidraad ‘Leren leren’. Er is een implementatieplan gemaakt voor het schooljaar
2017-2018.
 De leerkrachten van de groepen 1/2 hebben deel genomen aan het
professionaliseringsaanbod van SKOzoK met als doel: een beredeneerd aanbod
afgestemd op de schoolontwikkeling, waarin o.a. ‘Kijk’ wordt geïntegreerd in de
groepsplannen. Dit traject wordt vervolgd.
 Coöperatief leren. De aangeboden werkvormen worden steeds meer toegepast. De
leerlingen krijgen de ruimte om mee te denken welke werkvorm ingezet kan
worden om een bepaald doel te bereiken.
Focuspunt ‘Samen ontwikkelen van de leergemeenschap’
 De leerkrachten maken zichtbaar gebruik van elkaars ervaring en expertise voor het
opstellen van groepsplannen en het vormgeven van leerarrangementen. Het
streven is om dit komend schooljaar structureel in te plannen op de vergaderingen
/ studiedagen.
 Pedagogisch / didactisch partnerschap met ouders. M.b.v. ‘Kijk’ en ‘Zien’
(volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling) en de belemmerende/ stimulerende
factoren wordt voor opvallende leerlingen een sociaal-emotioneel doel samen met
de ouders opgesteld. (partnerschap) Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op de
Kindmodule van ‘Zien’.
Focuspunt ‘Slimmer organiseren’
 Groepsdoorbrekend werken. De kinderen werken tijdens de organisatievormen
ateliers en thema’s groepsdoorbrekend in de bouwen, waar mogelijk.

4.1.2 Waar gaan we aan werken in 2017 – 2018?
Focuspunt ‘Leren leren
 Planmatig werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. ‘Zien’ wordt 1 keer per
jaar ingevuld door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 en de leerlingen van groep 6
t/m 8. ‘Kijk’ wordt 2 keer per jaar afgenomen in de groep 1/2. We gaan ons
oriënteren hoe we sociaal-emotionele doelen op kunnen nemen in de
groepsplannen.
 Leerstrategieën. In iedere groep worden minimaal met 3 leerstrategieën
aangeboden aan de leerlingen.
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 Coöperatief leren. Doel: bevorderen van de betrokkenheid en vergroten van het
leerrendement.
De leerlingen leren door middel van coöperatieve werkvormen ván en mét elkaar.
- Verdere uitbouw van de werkvormen in alle groepen
- De werkvormen worden gekoppeld aan de fasen van het instructiemodel en andere
activiteiten
- De werkvormen worden vast opgenomen in het rooster / weekplanning
Focuspunt ‘Samen ontwikkelen van de leergemeenschap’
 Implementatie van de nieuwe taalmethode. De leerkrachten van groep 4 t/m 8
werken intensief samen om de nieuwe taalmethode op de juiste wijze te
implementeren in ons onderwijsaanbod.
 Pedagogisch / didactisch partnerschap met ouders. N.a.v. de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem “Kijk’ en ‘Zien’ (sociaal-emotionele ontwikkeling) worden voor
opvallende leerlingen samen met ouders doelen opgesteld waarmee die leerlingenzowel op school als thuis- begeleid kunnen worden. Het didactisch partnerschap
willen we bevorderen door de leerdoelen actief onder de aandacht van de ouders
te brengen.
Focuspunt ‘Slimmer organiseren’
 Groepsdoorbrekend werken. Daar waar mogelijk wordt groepsdoorbrekend
gewerkt, waarbij bewust gebruik wordt gemaakt van de leeromgeving binnen en
buiten de school.
 Gepersonaliseerd leren. Oriëntatie op ICT-ondersteunende middelen om nog meer
maatwerk voor kinderen te bieden en hen meer eigenaar te maken van hun eigen
leerproces.

4.2. Zorg voor leerlingen
4.2.1 Zorgverbreding
De fasen van ondersteuningsniveau en zorgniveau
Ondersteuningsniveau 1: Basisaanbod
Basisaanbod door de leerkracht binnen de groep.
Het kind wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor het leerstofaanbod en begeleiding.
De leerling profiteert optimaal van het basisaanbod om de gestelde doelen succesvol te bereiken.
Ondersteuningsniveau 2: Groepsdoelen
Extra ondersteuning door de leerkracht binnen de groep.
Wanneer de leerkracht signaleert dat de leerling of een cluster leerlingen meer of andere ondersteuning
nodig heeft beschrijft hij hiervoor een extra doel in het groepsplan De specifieke onderwijsbehoeften - om de
reguliere doelen te behalen - van het kind worden beschreven in het groepsoverzicht. In het groepsplan
beschrijft de leerkracht concreet op welke wijze (doelen, aanpak, richting gevers voor weekplanning) het
onderwijsaanbod vorm wordt gegeven.
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Zorgniveau 3A: Drijfvermogen (HP)
Extra ondersteuning in samenspraak met kwaliteitsondersteuner
Wanneer een kind, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, of de doelen
onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat het kind nodig heeft, wordt het kind besproken tijdens de
groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner.
In niveau 3A is er sprake van een kortdurende in te zetten interventie (denk hierbij aan een aantal weken) om
onderliggende doelen alsnog te behalen, waarna het kind weer aan kan sluiten bij de doelen van het
basisaanbod.
Zorgniveau 3B: Drijfvermogen (HP) Curatieve zorg
Extra ondersteuning in samenspraak met de kwaliteitsondersteuner.
Wanneer een kind, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, of de doelen
onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat het kind nodig heeft, wordt het kind besproken tijdens de
groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner.
In niveau 3B is er sprake van langdurige interventies. Denk hierbij aan kinderen die voortdurend iets extra’s
vragen van een leerkracht om de doelen van het basisaanbod te kunnen blijven volgen. Samen met de KO-er
gaat de leerkracht middels een verdiepende analyse op zoek naar hoe zo adequaat mogelijk aan te sluiten bij
de hulpvraag van het kind. Denk hierbij aan kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften op lees en/of
rekengebied/ dyslexie.

Zorgniveau 4: Aangepaste doelen
Extra ondersteuning in samenspraak met externen (van overzicht naar inzicht naar uitzicht).
Wanneer de leerlingbespreking niet leidt tot inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling wordt er een
Zorg Advies Team (ZAT) georganiseerd. Het ZAT heeft als doel inzicht te krijgen in de complexere
onderwijsbehoeften van de leerling. Het ZAT kent SMW en GGD als vaste partners. Zij denken vooral mee
wanneer er bredere ondersteuningsvragen liggen bv. ook vanuit de thuissituatie.
Wanneer er sprake is van meer school gerelateerde vragen kan een orthopedagoog, coördinator passend
onderwijs, of ambulant begeleider vanuit het SO aansluiten en spreken we van een consultatiegesprek.
We streven naar effectiviteit dus is het ZAT of consultatiegesprek altijd op “maat” dus afgestemd op de
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht/school/ouders. Ouders zijn altijd deelnemer aan het ZAT of
consultatiegesprek.
Mogelijk wordt bij deze overleggen ook de expertise ingeroepen van een lichte ondersteuner.
In dit niveau is er geen sprake meer van aansluiting bij reguliere doelen. Dit is geconstateerd op grond van:
- Het eerder niet succesvol gewerkt hebben met drijfvermogen (HP)
- Het leerrendement is lager dan 75%
- De verwachte uitstroom is: Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) / Praktijkonderwijs (PrO)/
Speciaal onderwijs (SO)
- Er blijven vragen op het sociaal emotioneel gebied, gedrag en/of thuissituatie.
Deze constateringen kunnen in principe gedaan worden vanaf eind groep 5/begin groep 6.
Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit gebeurt ook wanneer een
leerling gebruik maakt van een arrangement vanuit “zware ondersteuning”.
De leerkracht is samen met de kwaliteitsondersteuner verantwoordelijk voor het in- en/of aanvullen van het
OPP.
De kwaliteitsondersteuner is verantwoordelijk voor het arrangeren van het externe ZAT.

Zorgniveau 5: Plaatsing op andere voorziening
Plaatsing op een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoeften van het kind
De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een kind realiseren.
Er is sprake van handelingsverlegenheid van de school. Het kind heeft een andere voorziening nodig die beter
aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Denk aan: andere basisschool, SBO of SO.
Leerkracht en kwaliteitsondersteuner zijn samen verantwoordelijk voor het invullen van het groeidocument.
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4.2.2 Het leerling-onderwijsvolgsysteem (LOVS)
De prestaties van kinderen observeren en meten is een eerste stap in de zorg voor alle
kinderen. Door kinderen regelmatig te toetsen kunnen wij hun vorderingen volgen. Dit
wordt het leerlingvolgsysteem genoemd. Toetsen van het leerlingvolgsysteem worden
in de regel ieder halfjaar afgenomen. Het leerling-rapport laat duidelijk zien hoe een
leerling zich ontwikkelt en hoe zich dat verhoudt tot leerlingen op andere scholen in
Nederland. Bij het tweede en het derde rapport is het leerling-rapport van dit
leerlingvolgsysteem toegevoegd.
Wij hanteren hierbij landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Centraal
Instituut Toets Ontwikkeling (CITO). Wij volgen de kinderen met deze CITO-toetsen op
de volgende gebieden:
Groepen 1 en 2
 Taal voor kleuters
 Rekenen voor kleuters
Groepen 3 t/m 8:
 Technisch lezen
 Begrijpend lezen
 Woordenschat
 Spelling
 Rekenen

4.3 Rapportage
Ouders krijgen driemaal per jaar een rapportage over de vorderingen van de leerling.
Groep 1-2:
De kinderen die langer dan 3 maanden op school zitten krijgen een rapport mee, waarin de
ontwikkelingen staan aangegeven rond:
- De basisvoorwaarden: Voelt het kind zich veilig op school?
- De brede ontwikkeling: Voldoet het kind aan de voorwaarden van zelfstandigheid,
concentratie, werkhouding, e.d. om goed te kunnen ontwikkelen.
- De specifieke ontwikkeling: Daarbij gaat het om taalontwikkeling, denkontwikkeling,
motorische ontwikkeling, beginnende gecijferdheid en beginnende geletterdheid.
De kinderen krijgen ook een plakboek mee naar huis. In dat boek staan een aantal werkjes die
een overzicht geven van de ontwikkeling van het kind.
Daarnaast krijgt het kind bij het derde rapport van groep 1 en het eerste en derde rapport van
groep 2 een uitdraai mee van het ontwikkelingsvolgsysteem “Kijk”. Hiermee brengt de
leerkracht op diverse aspecten de ontwikkeling in beeld afgezet tegen de gemiddelde
ontwikkeling behorend bij de leeftijd van het kind.
Groep 3-8:
De kinderen krijgen een katern mee waarin staan aangegeven:
- Enkele hoofdzaken op sociaal-emotioneel gebied.
- Enkele belangrijke items betreffende de werkhouding.
- De stand van de cognitieve ontwikkeling. Deze wordt uitgedrukt in een beoordeling
(waardering). Daarnaast geeft de leerkracht de betrokkenheid bij het vakgebied weer en de
mate van ondersteuning door de leerkracht.
- Bij de creatieve vaardigheden beperkt de leerkracht zich tot de waardering en de
betrokkenheid van de leerling.
Het tijdschema met data van de oudergesprekken en het uitgeven van de rapporten vindt u in
het hoofdstuk “Communicatie” en in de jaarkalender.
Telkens wordt een nieuwe uitdraai van de leerlinggegevens gemaakt. Bij het 2een het 3e
rapport wordt een uitdraai uit het leerlingvolgsysteem toegevoegd.
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4.4 Kwaliteitsondersteuning
Een groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg voor de kinderen. Om die zorg te
ondersteunen en continueren tijdens de hele basisschoolperiode, is er een
kwaliteitsondersteuner.
Deze ondersteunt de leerkrachten bij het zoeken naar mogelijke oplossingen van een
probleem in de ontwikkeling van een kind. De werkzaamheden richten zich op de preventie of
oplossen van problemen bij kinderen en op ondersteuning en begeleiding van de
groepsleerkrachten. Daarnaast bewaakt de kwaliteitsondersteuner samen met de leerkracht
de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen.

4.5 Passend onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan en zijn de vroegere
samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School opgehouden te bestaan. Dit houdt in dat
SKOzoK deel is gaan uitmaken van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs De
Kempen 30-09. In dit samenwerkingsverband (SWV) participeren schoolbesturen voor regulier
basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.
Met passend Onderwijs streven we naar een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Ook
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse
praktijk weinig veranderen. Er verandert met name veel áchter de schermen: nieuwe
samenwerkingspartners, andere procedures en herverdeling van budgetten.

4.5.1 Zorgplicht
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen
ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is
aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod
krijgt. Bij de aanmelding van uw kind op onze school kijken we samen wat uw kind
nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wanneer extra ondersteuning
nodig is, bekijken we of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met
ondersteuning vanuit SKOzoK of het samenwerkingsverband. Mochten we de
ondersteuning niet zelf kunnen bieden en blijkt dat uw kind het beste naar een andere
school kan gaan wij in overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden
wordt die wel een passend aanbod kan doen aan uw kind. Dit kan een andere
basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs. We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing
komen voor uw kind. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval kunt u zich
wenden tot verschillende commissies:
Geschillencommissie Passend Onderwijs.
Deze commissie beslecht geschillen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs
(vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so over toelating van leerlingen, die extra
ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het
ontwikkelingsperspectief.
Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring.
Het samenwerkingsverband heeft een eigen bezwaaradviescommissie ingericht,
waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit over een
toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen
terecht alvorens een stap te zetten naar de genoemde Geschillencommissie Passend
Onderwijs.
Voor meer informatie zie: www.geschillenpassendonderwijs.nl
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4.5.2 Ondersteuningsprofiel
Alle scholen binnen SKOzoK hebben in 2013 een ondersteuningsprofiel opgesteld,
waarin de school beschrijft welke basisondersteuning zij kan bieden. De
medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het
ondersteuningsprofiel dat minimaal vierjaarlijks geactualiseerd wordt. Het
ondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor
ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een
school voor hun kind.
Ons ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van onze school:
www.degrasspriet.nl

4.5.3 Extra ondersteuning
Het SWV wordt verantwoordelijk voor het arrangeren van extra ondersteuning die
sommige leerlingen nodig hebben. Daarbij onderscheiden we lichte ondersteuning en
zware ondersteuning. In onze regio is ervoor gekozen de lichte ondersteuning door de
schoolbesturen zelf uit te laten voeren. Dat geeft ons de ruimte om lichte en
preventieve arrangementen voor kinderen en of groepen zelf vorm te geven passend
bij onze visie en werkwijze.
Lichte Ondersteuning
 Op onze school is een goede zorgstructuur aanwezig. De leerkracht probeert zoveel
mogelijk maatwerk te bieden in de groep. De KO-er (KwaliteitsOndersteuner)
ondersteunt de leerkracht hierbij.
 De onderwijsbehoeften van een kind kunnen zeer complex zijn, waardoor ons
onderwijs onvoldoende aansluit bij wat uw kind nodig heeft. In die situaties neemt
de KO-er in samenspraak met de ouders en leerkracht contact op met de Coördinator
Passend Onderwijs van SKOzoK.
 De Coördinator Passend Onderwijs is verantwoordelijk voor het bepalen van
arrangementen voor leerlingen die (lichte) ondersteuning nodig hebben. Een
arrangement kan zeer divers zijn. Er kan een expert ingezet worden die de leerkracht
helpt bij het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor het kind. Ook kan er
worden gekozen om een leerling te plaatsen op een school voor speciaal
basisonderwijs.
 U als ouder wordt nauw betrokken bij het opstellen van het arrangement voor uw
kind.
Zware ondersteuning
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4.5.4 Leerlinggebonden financiering (LGF)
De regeling van het rugzakje (LGF) is komen te vervallen.
LGF Cluster 1 en 2
Schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en
slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen (cluster 1 en 2) vallen buiten de
wet Passend Onderwijs. Met deze besturen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.
Meer informatie cluster 1 zie www.visio.org
Meer informatie cluster 2 zie www.taalbrug.nl
Meer informatie nodig?
De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van het
schooljaar 2014-2015 afgerond. De regering zal ook komend schooljaar nog vele
aanpassingen en aanvullingen op de huidige wet bekend maken en de schoolbesturen
moeten ten aanzien van verschillende thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze
ontwikkelingen worden op termijn opgenomen in de schoolgids. Echter
beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling schoolgids, vandaar dat we u graag
wijzen op belangrijke aanvullende informatiebronnen, te weten:
 www.steunpuntpassendonderwijs.nl
 www.passendonderwijs.nl
 www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
 www.mensenrechten.nl
 www.onderwijsconsulenten.nl

4.6 Onze stappen bij speciale zorg
Bij belemmeringen in het ontwikkelingsproces van een kind streven wij er naar dit binnen
schools, in samenwerking met de ouders op te lossen.
Eventuele problemen van een kind worden, na observatie en toetsing, door de leerkracht
besproken. Dit gebeurt op structurele wijze tijdens het “consultatiegesprek”.
De leerkracht bepaalt tijdens dit gesprek of een specifieke aanpak voor het gesignaleerde
probleem nodig is. Als dat inderdaad blijkt, wordt er voor het kind zoveel mogelijk binnen het
groepsplan een specifieke aanpak geboden. Deze aanpak wordt gedurende 6 tot 8 weken in de
groep uitgevoerd tijdens het zelfstandig werken en/of het inloopkwartier.
Mochten de genoemde mogelijkheden niet toereikend zijn om een probleem op te lossen, dan
zijn er nog enkele alternatieven:
 Doubleren in een groep, indien er een te grote ontwikkelingsachterstand is gesignaleerd.
 Overslaan van een groep indien er een zeer grote ontwikkelingsvoorsprong is gesignaleerd.
 Handhaving in de groep met een speciaal programma (eigen leerlijn).
 Advies vragen aan het team van lichte ondersteuning binnen onze organisatie.
 Verzoek indienen voor ambulante begeleiding.
 De procedure in gang zetten voor plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs.
Uiteraard hebben bovenstaande alternatieven grote gevolgen voor een kind. Wij vinden het
daarom vanzelfsprekend dat de ouders een belangrijke rol spelen. Daarom is er naast overleg
met hen intensief contact tussen de leerkracht, de kwaliteitsondersteuner en de eventueel
ingeschakelde externe leerlingbegeleider.
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4.7 Naar het Voortgezet Onderwijs
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het feit dat zij onze school gaan verlaten en naar
een school voor voortgezet onderwijs gaan.
De voorbereiding met de kinderen bestaat uit uitleg van de structuur, de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.
Aan het einde van groep 7 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Dit advies komt tot
stand na overleg van de leerkracht(en) van groep 7, de directeur en de kwaliteitsondersteuner.
Gekeken wordt naar de capaciteiten, de resultaten, de interesses, motivatie, zelfvertrouwen
en zelfredzaamheid van het kind.
Alle kinderen uit groep 8 nemen deel aan de eindtoets. In een commissie samengesteld uit de
leerkracht van groep 7 / 8, de directeur en de kwaliteitsondersteuner wordt er een definitief
schooladvies opgesteld. Bij dit advies spelen zowel de behaalde schoolresultaten, de resultaten
van het leerlingvolgsysteem, observaties van de persoonlijkheid en het oordeel van de
leerkrachten een rol. In een gesprek met de ouders wordt dit advies besproken. Indien ouders
het oneens zijn met dit advies dan kunnen zij op eigen kosten een “second opinion” laten
uitvoeren bij een daartoe erkend bureau.
Uiteindelijk zijn het de ouders zelf die hun kind aanmelden. Het advies van de school is voor de
school van het voorgezet onderwijs van groot belang.

4.8 Resultaten
4.8.1 De Cito-eindtoets
De Grasspriet neemt al vele jaren deel aan de landelijke eindtoets van CITO. Sinds 2
jaar wordt er gebruik gemaakt van 2 verschillende versies; Eindtoets basis en Eindtoets
niveau. De kinderen met een basis of kader advies mogen de niveautoets maken. De
versies bevatten dezelfde onderdelen en hoeveelheid vragen, alleen is het niveau van
de vragen aangepast..
Sinds 2015 bestaat de Cito-eindtoets bestaat uit de volgende verschillende opgaven:
-

Taal (135 opgaven)
Rekenen (85 opgaven)
Lezen (45)
Woordenschat (20)
Schrijven (20)
Taalverzorging (50)
Getallen (30)
Verhoudingen (20)
Meten en Meetkunde (20)
Verbanden (15)

Naast de uitslag van individuele scores worden ook gemiddelde schoolscores van de school
door CITO aangeleverd. Deze gemiddelde scores worden vergeleken met het landelijk
gemiddelde en met de scores van scholen die vergelijkbaar zijn met onze school (leerlingpopulatie, geografische ligging e.d.).
De hoogste score is 550.
In het onderstaande overzicht krijgt u inzicht in hoe de scores van De Grasspriet zich
verhouden tot het landelijke gemiddelde.
Uitslag cito eindtoets
Landelijk gemiddelde
Score De Grasspriet

2013
534,7
537,4

2014
535,0
535,1

2015
535,1
531,0

2016
534,5
536,5

2017
535,6
540,0
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De resultaten van de CITO eindtoets zijn voor ons een spiegel van 8 jaar werken aan de
ontwikkeling van de kinderen. Wij blijven altijd streven naar verbetering. Wij analyseren
daarom de uitslag en bekijken hoe ons onderwijs zich verhoudt tot de mogelijkheden die de
kinderen hebben. Door jaarlijkse analyses van de opbouw van de uitslagen van zowel de
eindtoets als de reguliere Cito-toetsen krijgen wij een beeld van de sterke punten van ons
onderwijs en waar wij ons kunnen verbeteren.
De Cito-toets meet uitsluitend resultaten van de leerlingen. De toets zegt niets over motivatie,
huiswerkattitude, sociale vaardigheden, keuzes van kinderen e.d.
Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt gekeken naar het totaalbeeld van een
kind.

4.8.2 Schoolverlaters
Doorstroom gegevens naar het voortgezet onderwijs.

2013
2014
2015
2016
2017

VWO
0
1
1
3
5

Havo/VWO
9
10
7
8
5

VMBO/Havo
2

1

VMBO
10
9
5
8
1

PO
1

Eind schooljaar 2016-2017 verlieten 12 leerlingen onze school en gingen naar het
voortgezet onderwijs (allemaal naar Scholengemeenschap Were Di).

4.9 Nieuwe leerlingen
De meeste nieuwe leerlingen zijn kinderen die instromen in groep 0-1 omdat zij 4 jaar zijn
geworden. Regelmatig worden er ook oudere nieuwe leerlingen op onze school aangemeld,
bijvoorbeeld omdat het gezin in de wijk is komen wonen. Gezien de grootte van de groepen
kunnen wij dit kalenderjaar (2017) helaas geen kinderen meer plaatsen in de groepen 1 t/m 8.
Om de instroom te reguleren, hanteren wij achtereenvolgens de volgende instroomcriteria:
1. Als eerste stromen de kinderen in die al een broertje / zusje op school hebben.
2. Dan komen de kinderen in aanmerking die binnen het postcodegebied van de school
wonen.
3. Tenslotte wordt gekeken naar het moment van aanmelding.
Voor de instromers geldt dat er op afspraak eerst een kennismakingsgesprek plaats vindt met
de ouders en de leerkracht van de kleutergroep van onze school. U kunt in dat gesprek uw
vragen stellen en wij vinden het fijn om naast de kennismaking u in te lichten over onze visie
op onderwijs, onze werkwijze en de organisatie van onze school. Daarna kunt u uw keuze voor
De Grasspriet bevestigen door het invullen van het inschrijfformulier, wat u kunt vinden op
onze website onder het kopje ‘nieuwe ouders’.
In verband met de groepsindeling, aanschaf van materialen en inzet van leerkrachten willen
alle Valkenswaardse scholen ruim vóór de start van een nieuw schooljaar graag weten hoeveel
nieuwe kinderen zij als jongste kleuters kunnen verwachten. Op 1 april moet de school al het
aantal te verwachten leerlingen in het nieuwe schooljaar doorgeven. Een vuistregel is uw kind
minimaal een half jaar voor de datum van het 4 jaar worden aan te melden.
U kunt met ons contact opnemen om een afspraak te maken door even binnen te lopen, te
bellen of een e-mail te sturen naar: infodegrasspriet@skozok.nl.
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Instroombeleid 4 jarigen:
In principe mag uw kind, vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt, onze school bezoeken. Dat
betekent dat in de loop van het schooljaar het aantal kinderen in groep 1-2 behoorlijk groeit.
Om ervoor te zorgen dat uw kind toch voldoende aandacht krijgt willen we de instroom van
leerlingen wat meer in banen leiden via de volgende richtlijnen:
* Kinderen die binnen de eerste weken van het schooljaar 4 jaar worden, afhankelijk van de
mogelijkheden meteen vanaf de eerste dag laten starten.
* Kinderen die tussen september en eind december 4 jaar worden direct laten instromen vanaf
de dag van 4 jaar worden. Zij zijn de zogenaamde OND kinderen (oktober, november,
december). Deze kinderen stromen aan het einde van het schooljaar door naar groep 2, tenzij
de ontwikkeling niet toereikend is. Lees voor deze kinderen ook het kopje OND kinderen
verderop in deze schoolgids hoofdstuk 7.6.3.
Aanmelding en inschrijving:
Nadat het inschrijfformulier is verwerkt, krijgt u een bevestiging van inschrijving.
Ongeveer twee maanden voor de instroomdatum wordt u uitgenodigd voor een
intakegesprek. In dat gesprek wordt kennis gemaakt met de groep, wil de leerkracht graag
eventuele bijzonderheden van uw kind weten en worden de kennismakingsdagdelen
(maximaal 5) afgesproken.

4.10 Speciale activiteiten voor de kinderen
De meeste tijd wordt op onze school aan onderwijs besteed. Maar er is ook tijd voor feesten,
vieringen, of andere activiteiten! We wegen af welke activiteiten passen bij het lesprogramma
en welke niet.
Gedurende het schooljaar zijn er een aantal speciale activiteiten zoals excursies, de jaarlijkse
sport – en speldag en om het jaar een Grassprietdag of schoolreis.
Uiteraard is het groot feest als Sinterklaas de school bezoekt! De invulling van dit feest is elk
jaar een verrassing voor de Sint. Ook carnaval wordt ieder jaar uitbundig gevierd.
Natuurlijk besteden we zowel inhoudelijk als feestelijk aandacht aan Kerstmis en Pasen.

4.10.1 Verjaardagen
De kinderen die jarig zijn worden toegezongen en de hele dag in het zonnetje gezet.
In groep 1 - 2 mogen de ouders het feest aan het begin van de dag meevieren. Het
maken van foto’s is toegestaan in overleg met de leerkracht. Vanaf groep 3 heeft het
verjaardagsfeest een bescheidener karakter. De jarige mag natuurlijk trakteren. Liefst
één traktatie en bij voorkeur geen snoep. De leerkracht deelt mee in deze traktatie.
Verjaardagen van de leerkrachten worden feestelijk gevierd. De leerkrachten spreken
samen per zone een dag af. Deze dag wordt ook wel de meester en/of juffendag
genoemd. De kinderen mogen een cadeautje meebrengen: een kleinigheidje onder het
motto 'wat een kind zelf heeft gemaakt, wordt het hoogst gewaardeerd'.

4.10.2 Schoolreis en schoolkamp
De oudervereniging organiseert om het jaar een heerlijk dagje uit voor alle kinderen:
samen met begeleidende ouders gaan we op schoolreis! De bestemming is uiteraard
aangepast aan de leeftijd van de kinderen. De kinderen van groep 8 gaan als afsluiting
van hun basisschooltijd 3 dagen samen op schoolkamp. Voor het schoolkamp wordt
jaarlijks een bijdrage gevraagd van € 67,50. We delen de verblijfkosten door het
leerlingenaantal. Een eventueel te veel zal ten goede komen aan de kinderen tijdens
de afscheidsavond.
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4.10.3 Grassprietdag
Om het jaar organiseren we samen met de oudervereniging een extra kunstzinnige
dag, De Grassprietdag. Op deze dag mogen de kinderen van alles doen op actief en
creatief gebied. Samen met de hulp van veel ouders is dit een echte feestdag voor jong
en oud.
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Hoofdstuk 5: School en ouders, ouders en school
5.1 Communicatie
Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Wij
vinden het belangrijk dat er tussen de ouders en het team van basisschool De Grasspriet een
goed, open contact is. Daarom staat de schooldeur in principe open en kunnen ouders
desgewenst een afspraak maken met de directie of één van de teamleden voor een gesprek.
Voor een gesprek met de groepsleerkracht is ná schooltijd het geschiktste moment.

5.1.1 Even iets doorgeven aan de leerkracht
Als u iets belangrijks moet doorgeven aan de groepsleerkracht kunt u dat doen om
12.00 u / 12.30 uur en om 15.20 u. De leerkrachten hebben dan wat meer rust en
ruimte om aandacht aan u te besteden. U kunt dus altijd even binnenlopen. Wij vragen
wel uw begrip voor het feit dat leerkrachten na schooltijd ook een druk bezette agenda
hebben. Zoals u in het hoofdstuk “activiteiten ter verbetering van het onderwijs” hebt
kunnen lezen, zijn er veel activiteiten waar leerkrachten in werk- en studiegroepen na
schooltijd aan werken. Het kan zijn dat de leerkracht daarom een andere afspraak
heeft op het moment dat u contact opneemt.

5.1.2 Ziek of een ongelukje
Als uw kind ziek is, willen wij dat graag vóór 8.45 uur weten. Dat kan telefonisch
(2012908) of schriftelijk. Als de leerkracht van uw kind om 8.45 uur geen bericht heeft
gehad zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Er kan immers op weg naar
school iets gebeurd zijn.
Bij een ongelukje of als uw kind op school ziek wordt, nemen wij ook contact met u op
en vragen u uw kind op te komen halen. Bij spoedeisende gevallen gaan wij met uw
kind naar de huisarts of de EHBO van een ziekenhuis.
Mocht uw kind langdurig ziek zijn dan kan de school ambulante begeleiding aanvragen
zodat het kind thuis of in het ziekenhuis toch onderwijs kan genieten.

5.1.3 Medicijngebruik op school
Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een
aantal malen per dag moeten gebruiken, soms ook tijdens schooluren. Ouders kunnen
hiertoe een verzoek indienen bij de directie. Schriftelijk zal dan worden vastgelegd om
welke medicijnen het gaat, wanneer, hoe lang en in welke hoeveelheid ze moeten
worden toegediend.
Als een leerling ziek wordt op school, nemen wij contact op met de ouders. Dan
overleggen we wat we het beste kunnen doen. Medicijnen gebruiken we in dergelijke
situaties niet. Mochten ouders niet bereikbaar zijn, dan proberen we de
“noodtelefoonnummers”. Mocht dat niet lukken en achten wij het nodig een arts te
raadplegen, dan zoeken we contact met de opgegeven huisarts.
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5.2 Informatie naar ouders
Wij willen ouders zorgvuldig informeren. Dit doen we o.a. via:
 De Schoolgids: Deze gids is bedoeld voor ouders die kinderen op onze school hebben en
ouders die overwegen hun kind naar onze school te laten gaan. De gids geeft informatie
over ons onderwijs, de doelen die wij nastreven en de wijze waarop wij die doelen willen
realiseren.
 De nieuwsbrief "Sprietpraat": Dit is de tweewekelijkse digitale infobrief met korte
informatie over actuele zaken. Regelmatig leest u hierin ook informatie uit de groep van uw
kind.
 Informatieavonden: Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal avonden gepland waarop we
ouders informeren over de voortgang van de ontwikkelingen van de school.
 De kleuter-info: Deze speciale informatie is voor ouders van de groepen 0-1-2; vooral voor
de ouders waarvan het oudste kind voor het eerst naar school gaat. U krijgt hierin extra
informatie over het kleuteronderwijs in de praktijk.
 De website: Middels onze website www.degrasspriet.nl houden wij u ook op de hoogte van
actuele zaken.
 SKOZapp: Ouders ontvangen een inlogcode voor de app van SKOzoK. Via deze app wordt
school- en groepsinformatie (inclusief foto’s en filmpjes) gedeeld.

5.2.1 Informatieavonden
In de eerste maand van het schooljaar willen alle leerkrachten graag kennismaken met
de ouders van hun nieuwe groep. Tevens geeft de leerkracht een korte toelichting op
het programma en de werkwijze.
De school organiseert in samenwerking met de oudervereniging een algemene avond
over een actueel onderwerp.
Op groepsniveau kunnen ook informatieavonden worden georganiseerd indien
wenselijk. U wordt dan tijdig op de hoogte gesteld.

5.2.2 Ouderavonden
Wij hebben graag regelmatig contact met u als ouders over de ontwikkeling van uw
kind(eren) en over de schoolontwikkeling. Een schooljaar verloopt het fijnst als er
sprake is van een samenspel tussen school en ouders.
Over de algemene zaken is er in het begin van het schooljaar een informatieavond.
Daarnaast zijn er avonden waarop de leerling-ontwikkeling wordt besproken. Voor
de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling op de gewenste wijze. Bij enkele
kinderen maken ouders en/of leerkrachten zich een beetje (of meer) zorgen. Zoals
u eerder in het hoofdstuk “Zorg voor leerlingen” hebt kunnen lezen geven wij
steeds na een periode van 12 - 13 weken een rapportage mee. Naar aanleiding
hiervan zijn er in elk geval ouderavonden. Soms heeft een kind extra aandacht
nodig van de leerkracht op leer- of opvoedkundig gebied. Dan is er ook reden voor
intensiever contact met de ouders. U wordt voor een gesprek uitgenodigd als de
ontwikkeling van uw zoon / dochter daar om vraagt. Als u zich zorgen maakt over
uw kind kunt u ook een gesprek aanvragen.
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5.2.3 Planning contacten 2017 -2018
Voor dit jaar is de planning:
Datum
Di 12 sept.
Informatieavond groep 1/2 en
groep 5/6
Di 19 sept.
Informatieavond groep 3/4 en
groep 7/8
Di 7 nov.
Oudergesprekken

Do 7 dec.
Week 26
februari
Do 22 maart
Di 26 maart

Eerste rapportage
Adviesgesprekken groep 8

Do 21 juni
Week 26 juni

Derde rapportage
Oudergesprekken lln. groep 7

Tweede rapportage
Oudergesprekken groep 1 t/m 7

Oudergesprekken facultatief

toelichting
De leerkracht geeft toelichting op aanbod en
werkwijze.
De leerkracht geeft toelichting op aanbod en
werkwijze.
Gesprekken met alle ouders a.d.h.v. het ingevulde
ouderformulier stimulerende & belemmerende
factoren en de uitkomsten van “Zien” en “Kijk”.
Definitief adviesgesprek leerlingen groep 8

Gesprekken met alle ouders a.d.h.v de
(cito)resultaten en/of een vooraf in te dienen eigen
gespreksonderwerp.
Gesprekken over het voorlopig advies voor het
voortgezet onderwijs.
Gesprekken met ouders op initiatief van de
leerkrachten of op aanvraag van de ouders.

5.2.4 Kijkmorgens / kijkmiddagen
Zo nu en dan worden er naar aanleiding van thema’s kijkmorgens of kijkmiddagen
georganiseerd. Ouders en/of familie worden dan uitgenodigd om naar een voorstelling
of naar werkjes te komen kijken.

5.3 De medezeggenschapsraad
Sinds 1 februari 1982, de datum waarop de Wet Medezeggenschap Onderwijs in werking trad,
is aan onze school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In voornoemde wet is de
medezeggenschap van de ouders en de leerkrachten in het basisonderwijs geregeld. De taak
van de MR is het bewaken van het beleid van het schoolbestuur en als dat nodig is het
beïnvloeden van de besluitvorming van het bestuur. Hiertoe kent de MR algemene en
bijzondere bevoegdheden.
Tot de algemene bevoegdheden behoort het recht op informatie en het geven van advies over
alle schoolaangelegenheden. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere bevoegdheden
vastgelegd betreffende aangelegenheden waarbij de MR advies- of instemmingsrecht heeft
over voorgenomen besluiten van het bestuur.
De MR van De Grasspriet bestaat uit zes leden. De helft daarvan wordt uit en door de ouders
gekozen, de andere helft uit en door het personeel. De zittingsduur bedraagt 3 jaar. Elk jaar
eindigt de termijn van twee van de zes leden. Middels de Sprietpraat worden deze vacatures
aangekondigd en kunnen belangstellende ouders zich aanmelden als kandidaat MR-lid.
Voor samenstelling en adressen van de MR-leden voor dit jaar, zie het hoofdstuk Adressen.
Als u vragen hebt over onderwijs, is er ook een landelijke telefonische informatie- en
advieslijn: 0800 5010. U kunt dit nummer dagelijks tussen 10:00 u en 15:00u gratis bellen.
U kunt ook terecht op de website: www.50tien.nl. U krijgt deskundig advies en 100
antwoorden op veel gestelde vragen vindt u er in elk geval meteen.
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5.4 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Naast de MR per school bestaat er ook een GMR die bevoegd is tot bespreking van die
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen vallend onder het
bevoegd gezag van SKOzoK.

5.5 De oudervereniging
De Oudervereniging (OV) is een vereniging van en voor alle ouders van kinderen die De
Grasspriet bezoeken. Alle ouders zijn automatisch lid, u hoeft zich dus niet aan te melden. Het
bestuur van de oudervereniging coördineert en organiseert alle activiteiten.
De OV wil de relatie en samenwerking tussen school en ouders bevorderen door:
- ouders op de hoogte te houden en te betrekken bij allerlei activiteiten
- het organiseren of mede organiseren en financieel ondersteunen van diverse activiteiten
Voor samenstelling oudervereniging, zie het hoofdstuk adressen.

5.5.1 Activiteiten
Activiteiten die door de OV georganiseerd of mede georganiseerd worden zijn:
 Sinterklaas: Voorafgaand aan het bezoek van Sint en zijn Pieten wordt er ieder jaar
een thema gekozen. Binnen dit thema vinden activiteiten plaats die de
feestvreugde voor kinderen vergroten. Ook worden de nodige inkopen gedaan.
 Schoolreis: Hiervoor wordt om het jaar een leuke bestemming gezocht. Samen met
veel ouderhulp wordt er een fijne dag van gemaakt.
 Een klassikale ouderavond met een inhoudelijk thema.
 Kerstviering en carnaval: We geven de viering een educatief en sfeervol karakter.
Met de hulp van ouders, leerkrachten en leerlingen worden dit vieringen die ons
blijven heugen. Een passende traktatie zal niet ontbreken.
 Ook bij de organisatie van De Grassprietdag en Sport- en Spelletjesdag is de
oudervereniging betrokken.

5.5.2 De ouderbijdrage
De onder 5.5.1 genoemde activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage die
eenmaal per jaar aan de ouders wordt gevraagd. De hoogte van de ouderbijdrage
wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging. Dit
schooljaar (2017-2018) is de bijdrage vastgesteld op € 30,00 per kind. Voor kinderen
die na 31 december instromen is de bijdrage € 22,50. De bijdrage wordt aan het begin
van het schooljaar automatisch geïncasseerd bij de ouders die hiervoor een
doorlopende machtiging hebben afgegeven aan de Oudervereniging. Aan de ouders
die hiervoor geen machtiging hebben afgeven wordt een betalingsverzoek gedaan
middels een oproep in de Sprietpraat.
Het rekeningnummer van de oudervereniging is NL68RABO 0152 9721 96.
De bijdrage is vrijwillig en kan niet worden verplicht. Wij willen echter graag alle
kinderen in staat stellen om deel te nemen aan de activiteiten. Daarom verzoeken wij
u met klem om de bijdrage te voldoen, zodat we geen kinderen moeten teleurstellen.
Mochten er redenen zijn waarom u de bijdrage niet kunt of wilt voldoen, dan willen we
graag met u in gesprek komen om samen te zoeken naar een oplossing. Gespreide
betaling is uiteraard mogelijk.
Eenmaal per jaar wordt aan de ouders een financieel overzicht voorgelegd tijdens de
jaarvergadering. Een kascommissie controleert het financieel overzicht en doet
verslag.
Deze jaarvergadering is voor alle ouders. Tijdens die vergadering worden o.a. ook
nieuwe bestuursleden gekozen door middel van stemming.
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5.6 Ouderparticipatie
Wij zijn blij met de hulp die we van heel wat ouders krijgen bij een groot aantal activiteiten:
 Timmerbank groep 1/2
 Computerhulp groep 1/2
 Excursies van het IVN en andere excursies
 Handvaardigheidslessen
 Lezen groep 3/4
 Bezoeken aan musea, etc.
Via de klassenouder van de groep kan de leerkracht deze hulp regelen.

5.6.1 Klassenouders
Om deze ouderparticipatie goed te laten verlopen worden er aan het begin van elk
schooljaar klassenouders aangesteld. Hun taak is vooral om bij de verschillende
activiteiten van de groep waarbij ouders gewenst zijn te zorgen voor de nodige
ouderhulp. Goed overleg met de groepsleerkracht is erg belangrijk.
De namen van de klassenouders zullen via Sprietpraat bekend worden gemaakt.

5.7 Schoolongevallenverzekering
SKOzoK heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een
ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn
alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De
verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit
leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor
zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding
zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou
zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moet worden vergoed. Deze
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand.
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare
fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun
rechtsplicht.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze
komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten.
Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
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5.8 Naschoolse opvang
Vanaf de start van het schooljaar 2007-2008 heeft SKOzoK een overeenkomst afgesloten met
“Kinderstad” (Emmalaan 3 te Valkenswaard). Kinderstad biedt voor- en naschoolse opvang.

5.8.1 Kinderstad
Kinderstad is een grote professionele aanbieder van kinderopvang voor kinderen van
0-13 jaar in de regio Tilburg en Waalre.
Kinderstad biedt opvang in 20 kinderdagverblijven, 27 centra voor buitenschoolse
opvang, via gastouderopvang en in 35 peuterspeelzalen. Daarnaast regelt Kinderstad
op diverse basisscholen het overblijven in de vorm van de eeTClub!
‘Thuis in Kinderstad’, dat is het motto dat de visie verwoord. Zij vinden het belangrijk
dat alle kinderen zich bij thuis voelen en letten er dan ook op dat ieder kind goed tot
z’n recht komt. Ook het contact met ouders vinden ze heel belangrijk. Een goede
samenwerking met ouders vormt de basis voor een optimale opvang van kinderen.
Naschoolse opvang
Naschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De naschoolse opvang is op
werkdagen 52 weken per jaar geopend en alleen gesloten tijdens de nationale
feestdagen en de jaarlijkse studiedag van Kinderstad. Opvang is dus ook mogelijk
tijdens de schoolvakanties en op de studiedagen van de scholen. De opvang sluit aan
op de schooltijden. Vaak worden de kinderen opgehaald van de scholen in de buurt.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: einde schooltijd – 18.30 uur
Tijdens schoolvakanties en studiedagen: 07.30 – 18.30 uur
Groepen
De kinderen worden na schooltijd opgevangen in een basisgroep. Er staat dan drinken
en iets lekkers voor ze klaar en als ze dat willen kunnen ze hun verhaal even kwijt. Van
daaruit kunnen kinderen zelf kiezen in welke ruimte ze gaan spelen en welke activiteit
ze gaan doen. De begeleiding gebeurt door gediplomeerde groepsleiding. Zij letten op
kwaliteit en veiligheid en bovenal op een goede sfeer in de groep, zodat uw kind zich
bij ons thuis voelt.
Vrije tijd na schooltijd
Het spelen en plezier hebben staat voorop. Het is de vrije tijd van uw kind, dus het mag
zelf bepalen wat het wil doen. We bieden activiteiten aan en er zijn verschillende
ruimtes waar kinderen alleen of in kleine groepen kunnen spelen of kletsen. Er kan van
alles gebeuren op een dag: lezen, vertellen, computeren, schilderen, tekenen, kleien,
knutselen, puzzelen, tutten, rennen, fietsen, met poppen spelen, verkleden,
toneelspelen en natuurlijk buiten spelen.
Pedagogisch werkplan
De kinderdagverblijven van Kinderstad denken bewust na hoe zij omgaan met
kinderen en wat zij daarin belangrijk vinden. Dat leggen zij vast in het pedagogisch
werkplan. Dit vormt de basis voor het programma en de activiteiten die de
buitenschoolse opvang organiseert. Rust en ritme zijn belangrijk, maar ook de
individuele ontwikkeling en het lekker samen spelen.
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Hoofdstuk 6: Overblijven
6.1 Tussenschoolse opvang (overblijven)
Tussen de middag eten en spelen bij de eeTClub
Basisschool de Grasspriet heeft op maandag, dinsdag en
donderdag middagpauze van 12.00 uur tot 13.15 uur.
Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar ook op school blijven. We bieden alle kinderen de
mogelijkheid om zich op te geven voor de eeTClub! Daar kunnen de kinderen hun lunch
nuttigen en daarna lekker spelen zodat ze het middagprogramma op school weer fris kunnen
beginnen.
De opvang regelen we met vrijwilligers aangestuurd door een coördinator. In overzichtelijke
groepen zorgen we ervoor dat de kinderen de tijd en rust krijgen om te eten en te drinken. Het
is de bedoeling dat kinderen zelf hun boterham en fruit meenemen; wij willen u vragen uw
kind(eren) een gezonde lunch mee te geven.
Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen. De kinderen mogen zoveel mogelijk zelf kiezen
wat en waar ze willen spelen. We zorgen zowel binnen als buiten voor toezicht en bieden de
kinderen soms activiteiten aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk
dat alle kinderen zich prettig en thuis voelen bij de eeTCub Het is immers de pauze van de
kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als
richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen.

6.2 Aanmeldingen
Wilt u op 1 of meerdere vaste dagen gebruik maken van de eeTClub of wilt u dat uw kind zo af
en toe gebruik kan maken van de eeTClub dan kunt u een aanmeldformulier + machtiging
automatische incasso invullen en mailen of versturen naar
eetclubrasspriet@horizonkinderopvang.nl ,Haagstraat 132, 5552 HP Valkenswaard o.v.v.
aanmelding eeTClub Grasspriet. U kunt het formulier ook afgeven op school. Daar hebben we
ook een postvakje in de teamkamer.

6.3 Betalingen
De kosten bedragen € 2,46 per keer dat uw kind komt naar de eeTClub
Als u op extra dagen gebruik wilt maken van de eeTClub of als u uw kind wilt afmelden voor
een dag, dan kunt u daarvoor een strookje inleveren. Deze vindt u bij binnenkomst in de hal
van de onderbouw.Ook kunt u het per mail; eetclubgrasspriet@horizonkinderopvang.nl of
telefonisch doorgeven bij de coördinator; Felicia Gijsberts 040 207 55 58 ( bij geen gehoor kunt
u inspreken. De Voicemail wordt elke opvangdag afgeluisterd voor aanvang van de TSO)
We zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet. Dan kunnen we uw kind(eren)
tijdig inplannen. Bij de eeTClub registreren we ook altijd de aanwezigheid van de kinderen,
zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Aan aanmelding zijn geen kosten
verbonden, u betaalt uiteindelijk alleen de dagen die u bij ons afneemt. Ook wanneer u in de
regel geen opvang bij de eeTClub wenst, is het dus handig om uw kind(eren) aan te melden;
uw kinderen kunnen dan, wanneer het toch een keer nodig is, altijd bij ons terecht (u hoeft
dan alleen het strookje in te vullen, zoals hierboven beschreven).
Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk op de eeTClub U ontvangt per maand achteraf
een factuur. Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan dient u zelf zorg te
dragen voor een tijdige betaling.
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Vragen?
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust contact
op met de coördinator Felicia Gijsberts 040 207 55 58,
eetclubgrasspriet@horizonkinderopvang.nl of
met de manager van de eeTClub, Corrine van Schaijk; c.vanschaijk@horizonkinderopvang.nl
Zij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.
Groet en wie weet tot ziens,
Team eeTClub Grasspriet
Felicia Gijsberts en
Corrine van Schaijk
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Hoofdstuk 7: Zo hebben wij het geregeld
7.1 Schooltijden
Voor de groepen 1 t/m 8 gelden dezelfde schooltijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
8.30 -12.00 8.30 -12.00
8.30 -12.30
8.30 -12.00
13.15-15.20 13.15-15.20
13.15-15.20

Vrijdag
8.30 -12.30

7.1.1 Op tijd
Zoals u kunt zien starten wij ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13.15 uur.
5 Minuten voor aanvangstijd gaat de eerste bel en kunnen de kinderen naar binnen
komen. Vanaf 8.20 en 13.05 uur is er op de grote speelplaats toezicht voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Wij vertrouwen op uw begrip voor het feit dat de kinderen
uit veiligheidsoverwegingen voor die tijd niet op de speelplaats mogen zijn.
Het is voor de kinderen van groot belang op tijd op school aanwezig te zijn. Een kind
dat te laat komt stoort de hele groep, voelt zich in een onprettige situatie en heeft
bovendien de start van een les gemist.
Als de bel gaat kan uw kind - eventueel samen met u - via verschillende ingangen zijn
of haar lokaal bereiken.

7.2 Vakanties en vrije dagen
7.2.1 Vakanties en studiedagen 2017 - 2018:
De vakanties worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Dit gebeurt in overleg met alle scholen in Valkenswaard.
De exacte vakantiedagen staan hieronder vermeld:
Vakantie
Start schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Calamiteitendag *
Zomervakantie

Datum
28-08-2017
16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
12-02-2018 t/m 16-02-2018
02-04-2018
27-4-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
06-07-2018
09-07-2018 t/m 17-08-2018

Studiedagen personeel
 woensdag 11 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij
 dinsdag 5 december Sinterklaas op school: continurooster tot 14.00 uur
 woensdag 6 december studiedag: alle kinderen zijn vrij
 donderdag 21 december: kinderen zijn 's middags vrij i.v.m. Kerstviering 's avonds
 maandag 19 februari studiedag: alle kinderen zijn vrij
 woensdag 11 april studiedag: alle kinderen zijn vrij
 donderdag 26 april: alle kinderen zijn 's middags vrij i.v.m. studiemiddag SKOzoK
 vrijdag 22 juni studiedag: alle kinderen zijn vrij
 donderdag 5 juli laatste schooldag: continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 6 juli calamiteitendag:
alle kinderen zijn vrij, indien er geen sprake is
geweest van een calamiteit
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*Calamiteitendag
Indien nodig op vrijdag 6 juli anders is deze dag een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Een calamiteitendag is een dag waarop de kinderen vrij zijn en de leerkrachten een
studiedag hebben, tenzij we in de loop van het schooljaar de kinderen onverwachts
vrij hebben moeten geven.
Dan is dat de calamiteitendag de “inhaaldag”.
Communie
De leerlingen uit groep 4 die de communie hebben gedaan, hebben de morgen na de
betreffende zondag tot de ochtendpauze vrij, dit geldt ook voor eventuele broertjes en
zusjes. Bij enkele speciale gelegenheden hebben wij een continurooster. Deze dagen
staan op de jaarplanning aangegeven.

7.2.2 Berekening lestijd:

Berekening vakantierooster PO 2017-2018

Berekening
aantal uren per week
aantal uren per jaar ( ..... X 52)

24,75
1287

bijtellen 30 september 2018 (zo)

0

TOTAAL AANTAL UREN OP JAARBASIS
AF: VERPLICHT AANTAL UREN PER JAAR
TE BESTEDEN VOOR VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag

Meivakantie PO
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Calamiteiten
TOTAAL

ma 16-okt-17 t/m
ma 25-dec-17 t/m
ma
12-2-2018 t/m
ma 2-apr-18
vr 27-apr-18
ma
30-4-2018 t/m
in meivakantie
ma
21-5-2018
ma 9-jul-18 t/m

1287
943
344
vr

20-10-2017
vr 5-jan-18
vr 16-feb-18

vr 11-mei-18

vr 17-aug-18

NOG TE BESTEDEN

26,2

Berekening op basis van 24,75 uur per week lesgebonden tijd.
minimaal 943 uur op jaarbasis.

Nog max
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26,2

24,75
49,5
24,75
5,6
4
49,5
0
5,6
148,5
5,6
317,8

u in te zetten t.b.v. studiemomenten

7.3 Op de fiets naar school
Lopen is gezond! Daarom zijn wij er voorstander van dat kinderen te voet naar
school komen. Kinderen die van ver komen, mogen natuurlijk met de fiets naar school.
We constateren dat steeds meer kinderen met de fiets naar school komen. De gestalde fietsen
zijn vrij toegankelijk; voor beschadiging of diefstal kan de school niet aansprakelijk worden
gesteld.
Iedereen probeert de fiets een goed plekje te geven.
Om veiligheidsredenen hebben wij afgesproken dat iedereen bij de poort afstapt en met de
fiets aan de hand naar de stalling loopt. Bij het naar huis gaan loopt ook iedereen weer met de
fiets aan de hand naar de oversteek.

7.4 Hoofdluis
Hoofdluis komt tegenwoordig regelmatig voor op alle basisscholen. Als dit op onze school
wordt geconstateerd, wordt dat telefonisch doorgegeven aan de coördinator. Met nadruk
willen wij erop wijzen dat dit niet betekent dat er onvoldoende lichaamshygiëne is bij de
kinderen. Integendeel, hoofdluizen prefereren juist de omgeving van goed gewassen
hoofdhaar! Besmetting met hoofdluis vindt plaats bij direct lichamelijk contact of via dassen,
mutsen en jassen. De luis loopt gewoon over van het ene kledingstuk naar het andere.
Hoofdluizen zijn grijze beestje van zo'n paar millimeter groot en veroorzaken hevige jeuk. De
eitjes of neten van de luis worden vastgezet onderaan de haarschacht en zijn zo klein dat ze
nauwelijks met de hand, een normale borstel of kam te verwijderen zijn.
Bij elke apotheek of drogist kunt u speciale antihoofdluismiddelen halen. Als een kind
hoofdluis heeft moet vanwege het besmettingsgevaar het hele gezin behandeld worden. U
begrijpt dat het voor iedereen fijn is als het hoofdluisprobleem in de kiem wordt gesmoord.
Daarom worden na elke vakantie alle kinderen op De Grasspriet door een vaste ploeg
vrijwillige ouders op hoofdluis gecontroleerd. Dat blijkt succesvol want gelukkig komt sinds de
invoering van deze gewoonte hoofdluis bijna niet meer voor!
Als er toch hoofdluis wordt geconstateerd volgen wij het “protocol bestrijding hoofdluis” zoals
dit voor alle SKOzoKscholen is vastgesteld. Wij geven hier een samenvatting van het protocol:
 Als er hoofdluis wordt gevonden bij een kind, worden de leerkracht en de directie door de
controleouders hiervan op de hoogte gesteld.
 De leerkracht neemt contact op met de ouders, geeft hen advies en vraagt hen om hun kind
direct te behandelen.
 Na 1 week vindt hercontrole plaats. Als er geen luizen meer worden aangetroffen worden
de ouders hiervan op de hoogte gesteld.
 Als er weer hoofdluis wordt geconstateerd meldt de coördinator van de controleouder dit
aan de leerkracht en de directie. De directie neemt contact op met de ouders en dringt aan
op adequate behandeling.
 Als er na 14 dagen weer geen verandering is opgetreden wordt na een gesprek tussen
ouders en directie de GGD ingeschakeld.
 In het uiterste geval kan de directeur besluiten het kind tijdelijk de toegang tot de school te
ontzeggen totdat het probleem is verholpen. Voor zover mogelijk worden er maatregelen
getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan
worden.
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7.5 Ontruiming
Minimaal twee keer per jaar oefenen de kinderen samen met hun juf/meester hoe ze moeten
handelen bij een calamiteit middels een ontruimingsoefening. Ook gedurende het jaar wordt
hier in de klassen regelmatig aandacht aan besteed.
Als de kinderen bij een echte calamiteit niet meer terug kunnen naar hun klassen, worden ze
opgevangen in de ontmoetingsruimte van Taxandria. Indien de situatie van dusdanige aard is
dat ook daar nog gevaar bestaat, zal toevlucht worden gezocht in de gymzaal bij basisschool
“De Smelen”. Vanzelfsprekend worden dan de ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk
gewaarschuwd. Zo zal een alarmnummer worden ingesteld.

7.6 Doublure
Overgang:
Bij het einde van het schooljaar gaan de kinderen over naar de volgende jaargroep.
Individuele ontwikkeling:
Het kan zijn dat de ontwikkeling van een kind sneller of langzamer verloopt. Het verloop van
het tempo in de ontwikkeling wordt met ouders besproken. Indien het ontwikkelingstempo
van het kind en het reguliere tempo uiteen gaan lopen, worden aanpassingen voorgesteld. Op
dat moment is de ontwikkeling van het kind uitgangspunt voor de aanpassingen.
Daarbij zal worden gekeken naar de totale ontwikkeling van het kind. Specifiek vormen de
cognitieve en de sociale/emotionele ontwikkeling de belangrijkste ontwikkelingsgebieden.

7.6.1 Versnellen of doubleren
Versnellen:
Hiermee bedoelen we een groep (leerstofjaarklas) overslaan.
Uitgangspunten:
 Het kind sluit op cognitief gebied aan op het niveau van de volgende jaargroep. Er
kan in het eigen jaarklassenprogramma onvoldoende verrijking/ verdieping
geboden worden. Binnen 3 van de 4 terreinen van de basisvaardigheden (technisch
lezen, spelling, rekenen, schrijven) kan het kind aansluiten.
 Het kind ondervindt geen ontwikkelingsproblemen op sociaal-emotioneel gebied,
zodat het goede aansluiting kan vinden tussen de kinderen in de volgende
jaargroep.
Doubleren:
Hiermee bedoelen we een groep (leerstofjaarklas) overdoen.
Uitgangspunten:
 Het kind vertoont op cognitief gebied in 3 van de 4 terreinen van basisvaardigheden
(technisch lezen, spelling, rekenen, schrijven) dusdanige achterstanden dat het niet
kan aansluiten bij de instructies van de groep en differentiatieprogramma’s c.q.
handelingsplannen geen inhaaleffect laten zien.
 Op sociaal-emotioneel gebied vertoont het kind signalen van overvraging zoals
teruggetrokken gedrag, een zwak zelfbeeld, faalangst, etc.
 Er is de verwachting dat er door de doublure wel een inhaaleffect zal ontstaan.
 Een doublure heeft nog niet eerder plaats gevonden. Indien dat het geval is moet er
naar andere vormen van passend onderwijs worden gezocht.
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7.6.2 Procedure doubleren:
Betrokkenen:
groepsleerkracht(en), ouder(s), kwaliteitsondersteuner (Ko), kind, eventueel externe
instanties, directeur.
Initiatiefnemer:
In eerste instantie komt meestal het initiatief van de groepsleerkracht(en) waarbij de
overweging met argumenten moet worden onderbouwd. De belangrijkste
uitgangspunten zijn daarbij de kindkenmerken. Indien het initiatief van de ouders
komt, wordt de procedure op dezelfde wijze vorm gegeven als onderstaand staat
aangegeven. Bij de afweging zullen de ouders betrokken zijn.
Besluitvorming:
Het besluit om te komen tot een doublure wordt genomen door de groepsleerkracht,
de kwaliteitsondersteuner en de directeur. Bij twijfel worden ouders en eventueel
externe instanties om advies gevraagd.
Tijdstip:
De besluitvorming vindt uiterlijk vóór 1 juni plaats. De gegevens zijn voor 1 mei bij de
kwaliteitsondersteuner. De planning van de besprekingen vindt plaats. Ouders worden
hiervan in kennis gesteld.

7.6.3 Beleid OND-kinderen
OND kinderen zijn de kinderen die in oktober, november en december geboren zijn.
Deze kinderen stromen in de betreffende maanden als 4 jarige in groep 1 in. Aan het
einde van het schooljaar stromen deze kinderen in principe door naar groep 2.
Verlenging van groep 1 wordt alleen overwogen op basis van het totaal aan
ontwikkelingsgegevens. Het betreft dan observatiegegevens, gegevens vanuit LOVS en
gegevens vanuit het kleutervolgsysteem “Kijk”.
Een aantal belangrijke stappen in het proces zijn:
Bij aanmelding worden de ouders geïnformeerd over het beleid van de school.
- Na afname van de M-toetsen voert de leerkracht een gesprek met de
kwaliteitsondersteuner over de
ontwikkeling van alle OND-kinderen. Aanpak wordt in het groepsplan afgestemd.
- Bij het tweede rapport wordt de voortgang in beeld gebracht en met de ouders
besproken.
- Eind mei vindt er een gesprek plaats tussen leerkracht, kwaliteitsondersteuner en
directie. In dat gesprek wordt een beslissing genomen over het al dan niet
verlengen van de kleutertijd op basis van de volgende criteria:
 De elementaire reken- en leeshandelingen zijn aanwezig.
 Het kind kan voldoende zelfstandig werken en kan omgaan met uitgestelde
aandacht.
 Het kind heeft zich op sociaal-emotioneel gebied voldoende ontwikkeld.
 De motorische vaardigheden zijn leeftijdsadequaat ontwikkeld.
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7.7 Gevonden voorwerpen
Gevonden spullen worden in een kist in de aula opgeslagen en onder beheer gehouden door
de conciërge.

7.8 Schoolfotograaf
Op initiatief van de oudervereniging zal een schoolfotograaf benaderd worden om schoolfoto’s
te verzorgen.

7.9 Verkeersveiligheid
Op onze school maken ouders en leerkrachten deel uit van een verkeerswerkgroep.
Deze werkgroep is het aanspreekpunt voor de ouders en het team als het om de veiligheid van
de kinderen gaat. De verkeersouders worden hierin gesteund door het Landelijk Steunpunt
Verkeersouders, de gemeente Valkenswaard en de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer
Nederland. Enkele keren per jaar hebben zij overleg met deze instanties over nieuwe
projecten, brochures, manieren van aanpak en voorkomende zaken.
Rond het gebouw is rekening gehouden met extra parkeerplaatsen en een “kiss and ride –
strook”. Toch blijft de veiligheid belangrijk als veel verkeersdeelnemers op hetzelfde moment
hun weg willen vinden.
Om de verkeersveiligheid van onze kinderen op De Grasspriet te vergroten zijn de volgende
regels vastgesteld:
Voor de kinderen die alleen naar school komen:
 Kom lopend naar school als je dicht bij de school woont
 Gebruik alleen de fiets als het echt nodig is.
Voor ouders die hun kind naar school brengen:
 Kom zoveel mogelijk lopend naar school.
 Als de auto wordt gebruikt parkeer dan in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 Parkeer niet vlakbij de oversteekplaats.
 Houd de oversteekplaatsen vrij en overzichtelijk
 Laat de kinderen niet bij de oversteekplaatsen in- en uitstappen.
 Parkeer de auto niet op de stoep.
 Rijd langzaam, ook bij het verlaten van het parkeervak.
 Steek bij de oversteekplaats over, geef het goede voorbeeld.
Als iedereen zich aan deze regels houdt dan zijn we al een heel eind op weg om de kinderen
een veilige school - thuis route te garanderen.
Verkeersdiploma
In groep 7 doen alle kinderen mee aan de
landelijke verkeersproef.
De verkeerslessen in groep 7 worden
hierop afgestemd.
Een enkeling die niet “slaagt” voor het
verkeersexamen krijgt in groep 8 een
herkansing.
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Leerlingenvervoer door ouders bij excursies e.d.
Definitie:
Een excursie is een educatief uitstapje met een groep of enkele groepen (niet de hele
school) naar een bestemming in de regio.
Bij twijfel of een uitstapje wel of niet onder deze regeling valt beslist de directie.
Voorwaarden:
De rijdende ouders hebben een geldig rijbewijs en een inzittendenverzekering.
De rijdende ouders dienen minimaal WA verzekerd te zijn.
Geen kinderen op de voorstoel (als ze nog geen 12 jaar zijn of 1.50 mtr.) of anders op een
goedgekeurde autostoel. Niet meer kinderen op de achterbank(en) dan er voor de kinderen
passende gordels zijn. Gordeldracht is verplicht (bij een 3-punts gordel kan de borstgordel ook
achter de rug langs.)
De rijdende ouder zorgt ervoor zich aan alle verkeersregels te houden (o.a. nooit door rood
licht, snelheidslimieten aanhouden e.d.)
De organiserende leerkracht (mogelijk met hulp van ouders) zorgt er voor dat:
Alle rijdende ouders op de hoogte zijn van voorgenoemde voorwaarden en schriftelijk
verklaren met deze voorwaarden akkoord te gaan.
Elke chauffeur zelfstandig (zonder in colonne te moeten rijden) het einddoel kan bereiken.
(routebeschrijving, plattegrond, e.d.)
Alle rijdende ouders over “nood” telefoonnummers beschikken, zodat de “wachters” op het
einddoel gewaarschuwd kunnen worden, indien onderweg iets gebeurt waardoor de reis veel
langer gaat duren, dan normaal. (file, lekke band enz. )
Kan om welke redenen dan ook aan bovenstaande voorwaarden en regelingen niet voldaan
worden, dan is vervoer van leerlingen bij excursies e.d. alleen maar toegestaan, indien gebruik
gemaakt wordt van het openbaar vervoer of van andere officieel tot groepsvervoer gerechtigd
bedrijf.
N.B. Het is niet toegestaan te roken in auto’s waarin kinderen tijdens een uitstapje worden
vervoerd.

7.10 Sponsoring
Op dit moment kennen we op De Grasspriet een beperkt sponsorbeleid:
 Sponsoring alleen voor specifiek omschreven activiteiten van de oudervereniging (te weten
het schoolreisje en de sportdag).
 Als tegenprestatie zal uitsluitend een vermelding gedaan worden in Sprietpraat.
 Ontvangen gelden zullen separaat geboekt worden en herkenbaar blijven in de
administratie van de oudervereniging.
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Hoofdstuk 8: Leerplicht en extra verlof
8.1 Leerplicht
Uw kind heeft zowel recht op onderwijs als de plicht om onderwijs te volgen! Wij spannen ons
in om voor de 4 -12 jarigen een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren, zodat de
verplichting tot onderwijs verantwoord wordt ingevuld. Als uw kind vier jaar is mag het vanaf
de vierde verjaardag naar school; een verplichting is er dan nog niet. Als uw kind vijf jaar is
geworden, moet het wel naar school. Op de eerste schooldag van de maand na de vijfde
verjaardag, is uw kind leerplichtig.

8.1.1 Een dag vrij buiten de schoolvakantie, mag dat?
Vakantieverlof buiten de schoolvakantie is in principe niet mogelijk. Wij volgen hierin
de leerplichtwet.
Een samenvatting van de wet is als volgt te geven: Kinderen hebben de plicht naar
school te gaan. Als zich omstandigheden voordoen, die buiten de eigen invloedssfeer
liggen kan er verlof worden aangevraagd bij de directeur. De wet noemt dit
“gewichtige omstandigheden”.
Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld:
 Het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren
kan gebeuren.
 Verhuizing (1 dag bij verhuizing binnen de gemeente; 2 dagen bij verhuizing buiten
de gemeente).
 Huwelijk van bloedverwanten ( 1e t/m 3e graad).
 Ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten in de 1e en 2e graad. Duur van het
verlof in overleg met de directeur.
 Overlijden van een familielid. Duur van het verlof in overleg met de directeur. Bij 3e
of 4e graad maximaal 1 dag.
 Huwelijksjubileum van een familielid in de 1e t/m de 3e graad: 1 dag.
 Feest- en gedenkdagen, vooral voor migranten: verlof op de dag(en) zelf.

8.1.2 Extra vakantieverlof.
Alleen in heel speciale gevallen is extra vakantieverlof toegestaan. Als een van de
ouders of verzorgers een beroep heeft waardoor hij/zij niet tijdens alle reguliere
vakanties met de kinderen op vakantie kan, is er een mogelijkheid om 1 maal per
schooljaar maximaal 10 dagen vrij te krijgen. Men moet dit aantonen met een
werkgeversverklaring. Dit extra verlof moet dan minstens 2 maanden van tevoren
worden aangevraagd bij de directie van de school. Bij verlofverzoek van meer dan 10
dagen beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente. In de eerste 2 weken van een
schooljaar kan nooit verlof worden gegeven, omdat kinderen juist in die weken niet de
aansluiting op het lesprogramma mogen missen.

8.1.3 Andere gewichtige omstandigheden
Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan waar je zelf
geen grip op hebt. Omstandigheden waar je niet omheen kunt en waar je niet om
gevraagd hebt. Omstandigheden die je zelf creëert worden niet als gewichtige
omstandigheden aangemerkt.
Wanneer ouders zonder toestemming van de directie hun kind onthouden van de
leerplicht, vindt een melding plaats bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente
Valkenswaard.
Indien de aanvraag de maximale termijn overschrijdt kan alleen de ambtenaar
leerplichtzaken verlof verlenen.
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Voor de continuïteit van het leerproces van elk kind (ook de 4-jarigen) en om
achterstand te voorkomen, adviseren wij u om het verlof op te nemen tijdens de
reguliere vakanties. Zeker in
een periode waarin CITO-toetsen in alle groepen worden afgenomen, is het voor de
leerkrachten heel belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn.
Verlof dient tijdig en schriftelijk in alle te worden aangevraagd middels het daarvoor
bestemde formulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van de school.

8.2 Remedial teaching (RT), logopedie, fysiotherapie en dergelijke
onder schooltijd
Iedere leerling is in principe onder schooltijd aanwezig op de school. Bij gewichtige
omstandigheden kan de directeur bepalen of hier wel of niet van wordt afgeweken. In
bijzondere gevallen die de ontwikkeling van kinderen bevorderen kan de aanvraag in
behandeling worden genomen, bijvoorbeeld:
- Logopedie
- Speltherapie gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling
- Ondersteuning bij motorische ontwikkeling voor leerlingen die specifiek hulp nodig hebben
door specialisten
Als besloten wordt tot verlof in deze dient dat deel uit te maken van het hulpplan,
handelingsplan of ontwikkelingsperspectief.

8.3 Vrijstelling van het vak godsdienst / levensbeschouwing
Op verzoek van de ouders is het mogelijk dat de directeur een leerling vrijstelling verleent voor
het volgen van het vak godsdienst / levensbeschouwing. Een dergelijk verzoek kan schriftelijk
ingediend worden bij de directeur. Als de directeur vrijstelling verleent, geeft hij tevens aan
welke onderwijsactiviteit voor de leerling in plaats komt van die waarvoor vrijstelling verleend
wordt.

8.4 Schorsing of verwijdering
Als het nodig is tot deze zware maatregel over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen is
opgenomen in de wet op het Primair Onderwijs, artikel 40. De beslissing tot verwijdering
wordt altijd genomen door het schoolbestuur. Een stap die wij overigens nog nooit hebben
hoeven zetten en die wij vanuit onze beginselen ook steeds zullen proberen te voorkomen.
Meer informatie?
Met vragen kunt u terecht bij de directie van de school en de leerplichtambtenaar.
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Hoofdstuk 9: Onze school in relatie met instanties
9.1 Andere basisscholen in Valkenswaard
De basisscholen in de gemeente Valkenswaard hebben onderling een goed contact.
Regelmatig vindt directeurenberaad plaats en worden afspraken op elkaar afgestemd.

9.2 Speciaal basisonderwijs
Via het Samenwerkingsverband (SWV) Valkenswaard en omgeving zijn er contacten met de
speciale school voor basisonderwijs: De Zonnewijzer in Valkenswaard. Het SWV is een
belangrijke partner als het gaat om de afstemming op de kansen van het kind. Het project
“Afstemming” krijgt in samenwerking met hen gestalte; voorzieningen voor leerlingen met
specifieke behoeften zijn via hen bereikbaar. (Zie ook 4.5.2 en 4.5.3)
De directeur hiervan maakt, evenals onze directeur, deel uit van het directieberaad van alle
scholen onder het Centraal Bevoegd Gezag in de stichting “Samen Koersen op Zichtbare
Onderwijskwaliteit” (SKOzoK).

9.3 Jeugdgezondheidszorg: een gezonde keuze voor alle leerlingen

Gelukkig gezonde kinderen
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger
gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en
stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En
dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het
team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de
school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek.
Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en
sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook
aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die
stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om
met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan
ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een
luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze
door.
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Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website
www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP
(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen
ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor
uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U
kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid
 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders
 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind
 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur.
De GGD doet meer:
- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten
en seksualiteit.
- Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
- Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden
- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0
t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder
andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.

GGD Brabant-Zuidoost

Bezoekadres

Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

www.ggdbzo.nl
/ggdbzo
@ggdbzo
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9.4 Zorg voor jeugd
In de keten van jeugdzorg werkt een aantal instellingen samen. Elke instelling voelt zich
vanuit zijn eigen invalshoek verantwoordelijk voor de problemen van of met jongeren. Dat
vergt een optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming. De
gemeente en instellingen die werken op het gebied van de jeugdzorg hebben een aanpak
ontwikkeld waarin twee elementen centraal staan:
 Een digitaal signaleringssysteem.
 Afspraken over de coördinatie van de zorg.
Het signaleringssysteem is gericht op het vroegtijdig signaleren en registreren van
risicokinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Op grond van deze vroegtijdige registraties
worden noodzakelijke integrale interventies uitgevoerd om te voorkomen dat de situatie van
deze risicojongeren verslechterd. Het signaleringssysteem werkt hierbij aanvullend op een
stelsel van afspraken in het kader van de coördinatie van de zorg en vice versa.
In de praktijk komt het erop neer dat wij in overleg met de ouders het signaleringssysteem
zullen activeren. Hierop zijn sterke vermoedens van kindermishandeling en seksueel
misbruik een uitzondering. Dan zullen wij zelf actie ondernemen.
Wilt u meer hierover weten? Dan kunt u terecht op de website www.zorgvoorjeugd.nu.

9.5 Centrum voor Jeugd en Gezin (C.J.G.)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar)
Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt hulp aan ouders/opvoeders, kinderen en
jongeren tot 23 jaar die vragen hebben over opvoeden en opgroeien.
Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties die bij het opvoeden en opgroeien van
kinderen betrokken zijn. Dit betekent dat er veel kennis binnen het CJG beschikbaar is.
Iedereen met vragen over opvoeden kan bij het CJG terecht. De hulp van het CJGValkenswaard is gratis. Zie ook www.cjgvalkenswaard.nl
Waarvoor kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kleine en grote vragen over de opvoeding.
Zoals een kind dat niet wil slapen, luisteren of eten, ruzie met broertjes en zusjes, omgaan met
een scheiding, huiswerk, (zak)geld, lastige pubers of ouders die in de knel zitten met de
combinatie werk en opvoeding. Maar ook gezinnen met grotere (of meerdere) problemen,
waar zij zelf niet meer uitkomen, kunnen zich melden bij het CJG voor advies en praktische
hulp.
Een aantal voorbeelden:
 Mijn dochter van 7 jaar durft niets te ondernemen zonder dat ik er bij ben. Hoe kan ik dat
afbouwen?
 Mijn zoontje van 4 jaar kan alleen slapen als ik bij hem kom liggen. Wat kan ik doen om dit
op te lossen?
 Mijn dochter wil de hele dag mijn aandacht en anders wordt ze boos. Wat kan ik doen om
dit op te lossen?
 Ik heb voortdurend ruzie met mijn zoon van 14. Over huiswerk, zakgeld, kortom over van
alles. Hoe maak ik dat het thuis weer voor iedereen gezellig wordt?
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Wil je meer informatie over de werkwijze, locatie en openingstijden van het CJG?
 Actuele informatie: www.cjgvalkenswaard.nl
 Vragen per e-mail: cjg@valkenswaard.nl
 Telefonische vragen: 040- 2083666 (op werkdagen van 10.00-16.00 uur).
 Als je graag persoonlijk contact wilt met iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin bel
ons dan om een afspraak te maken. In overleg bepalen we een datum en locatie.

9.6 Schoolmaatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk is een vorm van maatschappelijk werk die op school plaatsvindt.
Dat kan een basisschool zijn of een school voor voortgezet onderwijs. Het doel is om bij te
dragen aan een optimale ontwikkeling van het kind door al in een vroeg stadium hulp te
bieden bij problemen. Het gaat daarbij vooral om sociaal-emotionele problemen en
gedragsproblemen die van invloed zijn op de schoolsituatie.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is een aanvulling op de al aanwezige leerlingenzorg op
school. Zij vormt een brug tussen leerling, ouders, school en hulpverlenende instanties. Zij
signaleert, geeft informatie en advies, bemiddelt, biedt kortdurende hulp aan leerlingen en/of
ouders en verwijst indien nodig door.
Leerlingen krijgen dagelijks te maken met kleine of grote problemen. Op school, thuis of in de
buurt. Vaak kunnen ze die zelf oplossen, eventueel met de hulp van leerkrachten, familie of
vrienden. Maar ondanks alle goede zorgen kan het zijn dat u er samen niet uitkomt, of dat u er
met niemand over kunt of durft te praten. Dat kan over allerlei zaken gaan, bijvoorbeeld:
- Omgang met anderen: problemen met klasgenoten, broers of zussen, ouders of
leerkrachten.
- Gedragsveranderingen.
- Ontwikkelingsproblemen.
- Bejegening: pesten en gepest worden.
- Opvoeding.
- Geweld: mishandeling, incest, huiselijk geweld.
- Zelfvertrouwen: faalangst, onzekerheid, gebrek aan sociale vaardigheden.
- Verwerken van verlies: door het overlijden van een dierbare of echtscheiding.
Heeft u of uw kind een probleem dat van invloed is op de schoolsituatie? Blijf er dan niet mee
rondlopen, maar neem contact op met de schoolmaatschappelijk werkers van DommelRegio.
Zij zijn er speciaal voor u!
Voor meer informatie over Schoolmaatschappelijk Werk, kunt u contact opnemen met de
school of met het centrale kantoor van DommelRegio.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website http://www.dommelregio.nl

9.7 Externe expertise
Over onderwijskundige zaken hebben wij intensief contact met medewerkers van Affect. Voor
de begeleiding van het team wat betreft onderwijsvernieuwingen, advies aan leerkrachten en
het in gang zetten en/of begeleiden van veranderingsprocessen onderhouden we contacten
met een medewerkers van diverse onderwijsadviesbureaus. De keuze wordt gemaakt
afhankelijk van de behoefte en de vermeende expertise.
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9.8 Pedagogische academie
De contacten met de Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs (PABO) verlopen
hoofdzakelijk via de docenten die de studenten begeleiden.

9.9 Onze buurt en buren
Als basisschool streven wij ook naar verbondenheid met onze wijk. Goed contact met onze
buren en het verpleegtehuis Taxandria vinden wij belangrijk.

9.10 Inspectie
Om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te bewaken, heeft het ministerie van
onderwijs verschillende inspecteurs aangesteld. Eén van hun taken is het onderzoeken van
scholen.
Het laatste onderzoek heeft plaats gevonden in maart 2010. Bij dat onderzoek heeft de school
de status herwonnen van “een regulier arrangement”. Dat betekent dat de inspectie
vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie blijft via uitslagen van LOVStoetsen en de CITO-eindtoets de gerealiseerde opbrengsten volgen.
De uitslagen van de onderzoeken kunt u vinden op de website van de inspectie:
www.onderwijsinspectie.nl / zoekscholen.

9.11 Bibliotheek
Een abonnement voor Uw kind bij de Openbare Bibliotheek is gratis. Wij ondersteunen het
vrije lezen met een eigen klassenbieb.

9.12 Jeugdtijdschriften
U kunt bovendien een abonnement nemen op jeugdtijdschriften: o.a. Bobo voor gr 1 en 2,
OKKI voor gr 3 en 4, TAPTOE voor gr 5 t/m 8 en Hello You voor gr.7 en 8. De levering gaat per
post. Ook bestaat de mogelijkheid om een abonnement te nemen op o.a. Boektoppers,
LeesLeeuw. Bij de start van het schooljaar ontvangt u hierover informatie.
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Hoofdstuk 10: Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of kunnen er fouten gemaakt worden. Dat
is op onze school niet anders. Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht
van uw kind. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind serieus neemt en samen met u zoekt
naar de beste oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt, of dat er niet
goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de directie. Bij onvoldoende resultaat
kunt u de problematiek bespreken met de interne contactpersonen van de school.
De interne contactpersoon bij ons op school is:
Mevr. Maj-Britt van Daal (leerkracht)
Zij zijn door het bestuur benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen
altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld.
In overleg met een interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er
moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.
De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Astrid Kraag.
Afhankelijk van het tijdstip waarop de klacht via de mail bij Astrid binnenkomt, neemt zij nog
diezelfde dag, of anders uiterlijk binnen 24 uur, contact op met betrokkenen. Astrid is te bereiken via
telefoonnummer: 06-81879368 en via het emailadres: info@astridkraag.nl
Als u met een klacht bij haar komt, zal zij eerst nagaan of door bemiddeling een oplossing kan
worden bereikt. Lukt dit niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht
wordt, dan kan de klacht ter behandeling voorgelegd worden aan de door de VBKO (Vereniging
Besturen Katholiek Onderwijs) ingestelde algemene klachtencommissie, waarbij ons schoolbestuur
aangesloten is. Het adres is:
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag,
telefoon: 070 – 3925508 (tussen 9.00 en 12.00 uur)
Samengevat:
 Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht.
 Bij onvoldoende resultaat overleg met de directie.
 Bij onvoldoende resultaat overleg met de interne contactpersoon.
 Bij onvoldoende resultaat inschakeling van de externe vertrouwenspersoon mevr. Astrid Kraag.
 Bij onvoldoende resultaat indienen van de klacht bij de algemene klachtencommissie en/of de
vertrouwensinspecteur.
 De klachtenregeling is te verkrijgen bij de directeur en bij de interne contactpersoon.
De klachtenprocedure van SKOZOK is in zijn geheel te vinden op: www.skozok.nl – ouders –
klachtenregeling. U kunt de procedure downloaden.
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Hoofdstuk 11: Adressen
11.1 School
Basisschool “De Grasspriet” Van de Venstraat 9

5555 KK Valkenswaard 040-2012908

Directeur
Christ Mandigers:

cmandigers@skozok.nl

Groepsleerkrachten
1/2 Anne Koolen
1/2 Maj-Britt van Daal-Broekman
3/4 Rianne Duijndam
3/4 Valerie Schurgers
5/6 Kim Penners –Termeer
5/6 Lieke Raijmakers
7/8 Kim Bakers

akoolen@skozok.nl
mbvandaal@skozok.nl
rduijndam@skozok.nl
vschurgers@skozok.nl
ktermeer@skozok.nl
lkerkoerle@skozok.nl
kbakers@skozok.nl

Onderwijsassistenten
1/2 Imke Hendrickx
3/4 Elke Sweere
5/6 Iris Wijnen
7/8 Lenny Groos

ihendrickx@skozopk.nl
esweere@skozok.nl
iwijnen@skozok.nl
lgroos@skozok.nl

Kwaliteitsondersteuner
Femke Huijbregts

fhuijbregts@skozok.nl

Conciërge
Wil de Wit

wdewit@skozok.nl

Administratie
Stans Peters

speters@skozok.nl

11.2 Medezeggenschapsraad
De leden van de MR
Namens de ouders:
Caroline van Veldhoven
Zandbergstraat 12
Manon Smolders-Hullegie
Zandberstraat 57
John Otten
Lucasstraat 9
Mailadres MR: mrdegrasspriet@skozok.nl

5555 LB Valkenswaard
5555 XB Valkenswaard
5555 AM Valkenswaard

11.4 Inspectie
Inspectie:
Telefoon: 040-219700
Postadres: Postbus 530, 5600 AM Eindhoven
Bezoekadres: Zernickestraat 6, 5612 HZ Eindhoven

11.5 Leerplicht
Leerplichtambtenaar.

Gem. Valkenswaard

11.6 G.G.D.
G.G.D. Zuidoost-Brabant
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Postbus 810

5700 AV Helmond 0492-584821

Hoofdstuk 12: Afkortingen
BAPO
BS
CITO
CJG
CvI
DMT
GGD
GMR
HGW
ICT
KO
LGF
LIO
LWOO
MR
OV
PCL
PO
POP
POVO
RK
SKOzoK
SWV
SMW
VBKO
VO
WPO
WSNS

Bevordering arbeidsparticipatie ouderen
Basisschool
Centraal Instituut Toetsontwikkeling
Centrum voor Jeugd en gezin
Commissie voor Indicatiestelling
Drie Minuten Toets (woordleestoets technisch lezen)
Gemeentelijke Gezondheids Dienst
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Handelings Gericht Werken
Informatie en Communicatie Technologie
Kwaliteitsondersteuner
Leerlinggebonden financiering (rugzakje)
Leraar in opleiding
Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Medezeggenschapsraad
Oudervereniging
Permanente Commissie Leerlingenzorg
Primair Onderwijs
Persoonlijk OntwikkelingsPlan
Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs (Commissie)
Rooms Katholiek
Samen Koersen Op Zichtbare Onderwijskwaliteit
Samenwerkingsverband
Schoolmaatschappelijk Werk
Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Wet Primair Onderwijs
Weer Samen Naar School

Hoofdstuk 13: Tot slot
Wij hebben er naar gestreefd een schoolgids te maken die voor iedereen gemakkelijk te lezen is en
die kan dienen als praktisch naslagwerk. We hopen dan ook dat we daarin geslaagd zijn. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze gids, dan bent u daarmee welkom!
De kalender kunt u vinden op de website van de school; www.degrasspriet.nl
Team De Grasspriet
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