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1. Voorwoord

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids 2018-2019 van Basisschool De Lage Weijkens.
De gids is een leidraad en naslagwerk met betrekking tot de organisatie en het onderwijs op
Basisschool De Lage Weijkens.
Tegelijkertijd is deze gids voor ons een goed middel om u te informeren over onze manier van
werken en de door ons behaalde resultaten. Tevens willen we u informeren over ontwikkelingen
op diverse terreinen.
Deze gids biedt ook een kijkje in “de keuken” voor mensen die zich oriënteren op een goede
basisschool voor hun kind en dienaangaande een verantwoorde keuze willen maken.
Wij hopen dat de inhoud voldoet aan uw vraag naar informatie en hopen hiermee te bereiken
dat er een goede dialoog ontstaat tussen de ouders, geïnteresseerden en de school.
Mocht u suggesties ter verbetering of aanvulling van deze gids hebben, neem dan gerust
contact met ons op.
Deze schoolgids wordt bij aanvang van het schooljaar op de website geplaatst ter informatie,
evenals de kalender. De kalender wordt tevens op papier aan de kinderen mee naar huis
gegeven (inclusief een praktische samenvatting van de schoolgids).
Om u van de meest actuele zaken op de hoogte te houden ontvangen alle ouders, waarvan de
kinderen onze school bezoeken, maandelijks (digitaal) een nieuwsbrief. De groepsleerkrachten
infomeren u via Klasbord over allerlei wetenswaardigheden uit de groep. Tot slot hebben we
een actuele website waarin allerlei relevante documenten te lezen en te downloaden zijn.
Namens het team van Basisschool De Lage Weijkens,
John Arts,
Directeur
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2. Onze school
Basisschool De Lage Weijkens is een katholieke school die in de geschiedenis van Loon op Zand
als school iets meer dan 100 jaar (1899) aanwezig is in de kern van het dorp. De huidige
huisvesting dateert van 1990 toen het toenmalige schoolbestuur het gebouw van de reeds
bestaande kleutergroepen uitbreidde naar een complete basisschool met 8 groepslokalen en
een aula.
In 2006 is de school wederom verbouwd. Ditmaal is er een nieuwe teamkamer en een nieuwe
directiekamer gebouwd. Hierdoor is er binnen de school meer ruimte ontstaan die benut kan
worden als spreek- en onderzoeksruimte. Het moderne onderwijs brengt met zich mee dat de
behoefte aan dit soort faciliteiten is toegenomen.
De Lage Weijkens is een aanduiding uit de heemkunde, waarmede een bepaald grondgebied uit
de historische benamingen van Loon op Zand wordt bedoeld. Basisschool De Lage Weijkens
heeft eerder andere benamingen gehad, zoals lagere school de Springplank, kleuterschool de
Zonnebloem, de RK jongensschool St. Emilius en de RK meisjesschool St. Gerlachus.
Adresgegevens:
Basisschool De Lage Weijkens
Doelen 1
5175 CP Loon op Zand
T: 0416-361594
E: directiedelageweijkens@leerrijk.nl
W: www.delageweijkens.nl
Brinnummer: 07MV

In het geval van een calamiteit HYPERLINK
"mailto:info@delageweijkens.nl"info@delageweijkens.nl
gebruiken. Wanneer u met spoed contact met de school moet hebben kunt u contact opnemen
met de directeur tel. 0162-450551.
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Stichting Leerrijk

Over Leerrijk!
Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! een stichting voor primair
onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs
onderwijs gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ouders/verzorgers.
Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht
aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen
bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij
overduidelijk een stap voorwaarts!
Op stichtingsniveau hanteren we de volgende kernwaarden met bijhorende begrippen en missie
die aansluiten op het bovenstaande. Scholen krijgen de opdracht om deze kernwaarden en
begrippen te vertalen naar concreet zichtbaar gedrag.
Kernwaarden
De onderstaande 5 kernwaarden geven aan waar de stichting voor staat; ze vormen als het
ware de meetlat voor gedrag en handelen.
Samenwerking
“Wij leren van en met elkaar”
Kwaliteit
“Wij dagen kinderen en volwassenen uit
om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen”
Autonomie
“Wij stimuleren passende zelfstandigheid
en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid”
Respect
“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”
Creativiteit
“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”
Deze kernwaarden hebben we vertaald in de volgende collectieve ambitie:
Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving
waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.
Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de
wereld wordt geleerd.
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Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een
leefbare en duurzame wereld.
Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.
Hoe te bereiken?
Elke school van de stichting maakt vanuit de missie/collectieve ambitie de vertaalslag naar de
eigen school, waarbij behoud van de eigen identiteit centraal staat. Verscheidenheid in eenheid.
Leerrijk! wil geen uniforme scholen. Wel moeten alle Leerrijk! scholen herkenbaar zijn aan het
feit dat zij zich laten leiden door de collectieve ambitie van Leerrijk! Zij hebben weliswaar een
eigen visie, maar deze zal ingebed moeten zijn in de collectieve ambitie van Leerrijk!
De scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het Leerrijk!-beleid. De
autonomie van scholen is altijd relatief. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk. Het bestuur
geeft de scholen ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Ook
als deze namens het bestuur worden uitgeoefend. Het geven van autonomie aan de scholen is
gebaseerd op vertrouwen. Het bestuur vertrouwt de autonomie aan de scholen, mits de school
de verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar handelt. Bij het streven naar relatief
autonome scholen past een systematisch, uitdagende en effectieve manier van verantwoording
afleggen. Het betreft het afleggen van verantwoording van de directeur aan het bestuur en van
het bestuur aan de Raad van Toezicht.
Leerrijk! kent een ”platte organisatie” waarin drie lagen te onderscheiden zijn.
De Raad van Toezicht, bestaande uit een 7-tal mensen, houdt integraal toezicht op het College
van Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie.
Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. Deze worden ondersteund door
twee managementassistenten. Het bestuur legt over de uitvoering van haar taken
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De derde laag wordt gevormd door de schooldirecteuren. Deze fungeren als integraal
schooldirecteur en zijn eindverantwoordelijk voor “de school”. De directeuren leggen over de
uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording af aan het College van Bestuur.
Binnen de scholen wordt op een bij de school passende wijze nader vorm gegeven aan de
leiding.

In schema ziet e.e.a. er als volgt uit:

RAAD VAN TOEZICHT

MANAGEMENTASSISTENT

VOORZITTER
COLLEGE
VAN BESTUUR

LID
COLLEGE
VAN BESTUUR

SCHOOLDIRECTEUR
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Het directeurenoverleg.
Binnen Leerrijk! neemt het directeurenoverleg een belangrijke plaats in. Het directeurenoverleg
heeft een belangrijke stem bij het vaststellen van beleid. Daarnaast fungeert het overleg als een
ontmoetingsplaats voor directeuren waar collegiale consultatie en intervisie plaatsvindt. Voor
het College van Bestuur is het directeurenoverleg een belangrijk middel om voeling te houden
met de praktijk van alledag in de scholen.
Voor meer informatie: www.leerrijk.nl
Contactgegevens
Bezoekadres:
Bestuursbureau Leerrijk!
Professor Eykmanweg 7b
5144 ND Waalwijk
Telefoon: 0416- 32 07 68
Fax:
0416- 32 07 69
e-mail: info@leerrijk.nl
Postadres:
Leerrijk! stichting voor primair onderwijs
Postbus 556,
5140 AN Waalwijk
E-mailadressen:
College van Bestuur:
Dick Kievith
dickkievith@leerrijk.nl
Jac Leijtens
jacleijtens@leerrijk.nl
Ondersteuning:
Marjon van der Mee
Nicole Mangels
Marieke Verhoeven
Sabine Kivits

marjonvandermee@leerrijk.nl
nicolemangels@leerrijk.nl
mariekeverhoeven@leerrijk.nl
sabinekivits@leerrijk.nl

Leden Raad van Toezicht:
Giso Fuite
Bellinda Herman
Ryan Palmen (voorzitter)
Toine Peerboom
Birgit van Rossum
Peter Stoffer
Paul Stuiver
Onderwijsinspectie:
Onze inspecteur is dhr. H. Wierks
Rijksinspectiekantoor Tilburg
Postbus 88
5000 AB TILBURG
Bezoekadres:
Spoorlaan 420
5038 CG TILBURG
tilburg@owinsp.nl
Landelijk telefoonnummer: 088-6696060
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
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Wie werken er op onze school

Directie:

Functie / taak:

John Arts

Directeur, maandag t/m donderdag aanwezig

Meta Pijnenburg
Marian Molenschot
Ria Oerlemans
Leontien Heeres
Evy Boons
Joris van den Burg
Christine Robben
Sanne Bloemendal
Wendy Sprangers
Pim Smolders
Mandy de Kok
Maarten Voesenek
Danique Beekmans
Michelle de Laat
Will van Hoof
Overig personeel:
Vervanger
Annie van de Ven
Yolette Versteegh

Groepsleraar + als bouwcoördinator lid van het MT
Ondersteuner
Groepsleraar
Groepsleraar
Groepsleraar
Groepsleraar + reken coördinator
Groepsleraar + intern begeleider + lid MT + talentcoördinator
Groepsleraar
Groepsleraar + gedrag coördinator
Groepsleraar + ICT coördinator + basisschoolcoach PABO
Groepsleraar
Ondersteuner + taal coördinator
Groepsleraar
Groepsleraar
Groepsleerkracht en leerlingbegeleider (arrangementen)
Functie / taak:
Conciërge
Interieurverzorgster
Onderwijsassistente

Leraren:

Functie / taak:

De exacte groepsverdeling is op de website terug te vinden!
Medezeggenschapsraad.
De MR is een afvaardiging van het personeel (3 leden) en van de ouders/verzorgers (3 leden)
die kinderen op school hebben en houdt contact met de directie op het gebied van het te
volgen en gevoerde beleid. Zij heeft met betrekking tot voorgenomen besluiten van de school
advies- of instemmingsrecht. Voor wat betreft de schooloverstijgende zaken (zaken met
betrekking tot alle 15 scholen van de stichting) is er een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U vindt de data
van vergaderingen in de schoolkalender en de agenda op publicatieborden en de website van
de school. Ook zijn de notulen op de website terug te lezen.
Leden van de oudergeleding
MR
Leona van den Houdt
Diana Beerens
Joris van Deudekom
Leden van de
personeelsgeleding MR
Will van Hoof
Joris van den Burg
Meta Pijnenburg
Adviserend lid namens
directie en bestuur
John Arts

Functie / taak:
Lid MR
Lid MR
Lid MR
Functie / taak:
lid MR
lid MR + secretaris mr@delagewijkens.nl
lid MR + penningmeester
Functie
Directeur
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De oudervereniging
“Oudervereniging De Lage Weijkens" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren)
op basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch
lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt.
De doelstelling van de oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie
de kinderen onderwijs ontvangen op De Lage Weijkens. Zij organiseert en financiert activiteiten
en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw
lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze
vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de
oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan vermeld in de
schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig en ze vinden plaats in de
teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur.
Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt
het jaarverslag en de contributie vastgesteld en diverse commissieactiviteiten besproken. Er
wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt
in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden van de oudervereniging
terecht. Zie hiervoor het ledenoverzicht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en
opmerkingen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op
ov@delageweijkens.nl
Ouderbijdrage
Voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten
verbonden. Daarom wordt van u jaarlijks een bijdrage gevraagd in de vorm van de contributie.
De contributie is een vrijwillige bijdrage. Wanneer u besluit de contributie niet te betalen, zijn
daar wel consequenties aan verbonden. Uw kind(eren) kan/kunnen dan niet meedoen met de
door de oudervereniging georganiseerde activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering en de
jaarlijkse uitstapjes. De school biedt u in dat geval een alternatief onderwijsprogramma. De
ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 20 per kind. Als uw kind na 1 januari
op school komt, betaalt u € 10 per kind. In het begin van het schooljaar ontvangt u een
verzoek om de contributie over te maken. Wanneer er betalingsproblemen zijn verzoeken we u
contact op te nemen met de directie om samen een passende oplossing te zoeken.
Bankrekening OV: NL23 RABO 0129 7163 83
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Bestuur van de oudervereniging:
Leden van de
oudervereniging:
Diederik Hoenders
Ilona Kuijpers
Hilde Broeders
Kristel Bressers
Joyce van Heijst
Wendy van Riel
Marina Smits
Beekhuijsen
Jackelien van Berkel
Geraldine van
Baardwijk
Leden van de
team
John Arts
Leontien Heeres

Functie / taak:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Bereikbaar
via telefoon
06-46256552
06-53546006
06-18880774
0416-361288
0416-280337
06-48256299
06-22513312

Aspirant lid
Aspirant lid

06-40174308 Jackelienvanberkel@hotmail.com
06-13319000 geraldinevanbaardwijk@hotmail.com

Teamlid
Teamlid

0416-361594 info@delageweijkens.nl
0416-361594 leontienh@delageweijkens.nl
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3. Waar staan we als school voor?
De school als leefgemeenschap.
De identiteit van een school wordt niet alleen bepaald door het gegeven of een school openbaar
dan wel bijzonder (in ons geval katholiek) wordt genoemd. Ze wordt ook bepaald door de
manier waarop wordt omgegaan met de leerlingen, met de school als leefgemeenschap de
manier waarop aandacht gegeven wordt aan de leerlingen en ook met de manier waarop
teamleden onderling met elkaar omgaan. Als we over de leerlingen praten willen we eerst
aandacht geven aan het begrip “kind”. We bedoelen steeds een individueel kind. De visie￼ die
we hebben op het kind is niet altijd op alle punten gelijkluidend.
Waar we het zeker wel over eens zijn:
 We vinden dat we met kinderen om moeten gaan op basis van gelijkwaardigheid;
 Jongens en meisjes dienen gelijkwaardig behandeld te worden;
 We vinden dat we kinderen de kans moeten geven zich te ontwikkelen door zelf ontdekkend
om te gaan met materialen, leermiddelen en informatiebronnen;
 We vinden dat kinderen kunnen leren van fouten en conflicten;
 We vinden dat kinderen zelf verantwoordelijkheid moeten leren dragen;
 We vinden dat we het unieke van ieder kind moeten respecteren en zijn gevoelsleven,
eigenwaarde en zelfvertrouwen moeten beschermen;
 We vinden dat we kinderen veiligheid moeten bieden, maar we willen kinderen ook zoveel
mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken. Dat kan inhouden dat we kinderen
confronteren met activiteiten en leerinhouden die niet “leuk” zijn;
 We vinden dat we kinderen moeten brengen tot een respectvolle houding naar anderen;
 We vinden dat we kinderen een positief kritische houding, ook t.o.v. zichzelf, moeten
bijbrengen opdat ze constructief kunnen meewerken aan de maatschappij;
 We vinden dat we kinderen creatief moeten leren omgaan met hun eigen mogelijkheden en
met de dingen om hen heen.
Bij de visie op de levensbeschouwing￼￼ traditie willen we de kritische en liefdevolle houding
van Christus overbrengen. Onderwijs draagt mede bij aan de opvoeding tot een volwaardig
mens die in volkomen vrijheid kan kiezen, ook ten aanzien van de christelijke traditie, normen
en waarden.Bijbelverhalen die we “vertalen” naar deze tijd. Kinderen hebben de mogelijkheid
om hun Eerste Communie￼ en Vormsel￼ en Vormsel te doen. De voorbereidingen hiertoe
worden vanuit de kerk geïnitieerd.
We hebben begrip voor elkaar, voor de eigen geloofsbelevenis van ouders en leerkrachten.
Ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen is een aandachtsveld van onze school.
Niet alleen nationaliteit, huidskleur of geloofsrichting maar ook verschillen in interesses,
talenten, lichaamsbouw, gedrag en emoties. We proberen kinderen te leren omgaan met deze
verschillen en ze respect bij te brengen voor die verschillen tussen mensen. Verschillen in
prestaties tussen kinderen of extra hulp krijgen is heel normaal. Ondanks het feit dat onze
school niet echt veel verschillende nationaliteiten herbergt, willen we hier wel aandacht aan
geven en kinderen leren omgaan met andere culturen. Dat zal het meest gebeuren in de wereld
oriënterende vakken.

Omgaan met pestgedrag.
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Ook bij ons op school kan het voorkomen dat er gepest wordt. Het is een naar probleem. Wij
zullen al het mogelijke doen om bij signalering het probleem direct aan te pakken. In de
groepen worden, telkens aan het begin van het nieuwe schooljaar, met de kinderen regels
opgesteld die het pesten tegen moeten gaan. Ook hebben we algemene gedragsregels
Het pestprotocol (website) is opgesteld om pestgedrag van leerlingen te keren en duidelijk te
maken naar alle betrokkenen toe, wat de gevolgen zijn van het aanhouden van dit gedrag.
Deze gevolgen komen in algemene zin neer op het volgende:
 De betrokkenen worden door de leerkracht aangesproken op hun gedrag, waarbij
oorzaak en gevolg van hun handelen aan de orde worden gesteld.
 De ouders/verzorgers van de betrokkenen worden ingelicht over het gebeuren en er
wordt samen gesproken en samengewerkt om de problematiek in kaart te brengen.
 Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt om tot een oplossing te komen van het
probleemgedrag, met als doel het voorkomen van herhaling en verergering.
 School en ouders zien erop toe dat het pestgedrag zich niet meer voordoet.
 Indien de resultaten van deze gezamenlijke aanpak weinig tot geen resultaat heeft,
wordt externe hulp ingeroepen.
 Mocht er ook na deze laatste stap onverhoopt geen afdoende verbetering
waargenomen worden, dan treedt er mogelijkerwijs een procedure schorsing en
verwijdering in werking. Deze procedure is opgesteld door het bestuur van de Stichting
Leerrijk! De tekst hiervan staat ook in deze schoolgids vermeld.
Laat het ons te allen tijde weten als er zich onverhoopt een pestsituatie voordoet! Een van de
leerkrachten is het aanspreekpunt sociale veiligheid en tevens “pestcoördinator￼ Deze wordt
nog bekend gemaakt. Op onze website treft u, naast “veiligheid” elders in deze gids, ons beleid
aan m.b.t. sociale veiligheid. aan m.b.t. sociale veiligheid.
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Het pestprotocol van De Lage Weijkens:
We hebben een aantal maatregelen genomen om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen.
Toch kan er op school een pestprobleem ontstaan. We hebben ook hiervoor afspraken gemaakt
hoe we dan zullen gaan handelen.
Het pestsignaal van een kind, ouder of een leerkracht wordt gemeld bij onze
vertrouwenscontactpersoon of de directie. Zij neemt naar eigen inzicht contact op met de
betrokken leerkracht(en) en/of de directie, en/of de ouders of kinderen en /of met de externe
vertrouwenspersoon Irma van Hezewijk.
De betrokken ouders worden ingelicht over de te volgen procedure.
We proberen inzicht in het pestprobleem te krijgen door gesprekken met de zondebok en zijn
ouders, de pester(s) en zijn ouders en de “meelopers”.
We nemen een sociogram af en kijken hoe de groep in elkaar steekt wat betreft de
onderlinge relaties. We proberen oplossingen te zoeken door gesprekken te voeren met alle
partijen. Daarnaast zullen er in de groep extra activiteiten ontplooid worden om het
pestprobleem aan te pakken. Ook een groepsavond voor ouders kan indien noodzakelijk
georganiseerd worden.
De volgende punten worden naast de gevolgen (zie vorige blz.), altijd onder de aandacht
gebracht:
 Doe niet mee met pesten.
 Lach niet wanneer iemand gepest wordt.
 Vraag of de pester stopt.
 Steun het slachtoffer.
 Moedig de pester niet aan, roddel of schrijf geen briefjes over hem / haar.
 Vertel aan de leerkracht wat er aan de hand is.
 Betrek kinderen die vaak alleen zijn bij het spelen.
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4. De school als leergemeenschap.
Wat willen we en welke visie dragen we uit?
Op de Lage Weijkens is het verzorgen van goed
onderwijsWeijkens een relatief kleine school is, zijn de lijnen
m.b.t. de zorg klein. Er vallen geen kinderen tussen de wal en
het schip. Ook wordt een groot deel van de leerstof door leerlingen zelfstandig verwerkt. De
autonomie￼scoren (zie hoofdstuk 6.14 in deze gids).scoren (zie hoofdstuk 6.14 in deze gids).
Visie:
Op de Lage Weijkens geldt als credo “ontwikkelen doe je samen”. Dit geeft kort en bondig aan
dat samenwerking voor ons aan de basis staat van groei. De term “samen” nemen we dan ook
in de breedste zin van het woord op. Vanuit filosofisch oogpunt kijken we bij “samen” niet naar
“mijn klas”, maar meer naar “onze kinderen”.
Ten behoeve van het primaire proces in de groepen staat “samen” voor de wijze waarop
kinderen met elkaar omgaan en met de leerkracht. Dit geschiedt altijd vanuit een grondhouding
van wederzijds respect. In de jaren die komen zullen we er als team voor moeten gaan zorgen
dat we steeds nog beter zicht krijgen op de wijze waarin wij de kinderen voorzien van een
passend onderwijsaanbod. We nemen dit mee in onze beleidstopics voor de komende
planperiode.
Wij zijn van mening dat we als instelling voor onderwijs een belangrijke rol spelen in het
bewerkstelligen van actief en goed burgerschap bij kinderen.
Door de juiste interventies, gedegen curriculum en pedagogisch tact willen we onze leerlingen
sociaal redzaam maken en voorbereiden op de snel veranderende maatschappij.
We leren van en met elkaarbinnen te halen. We willen onze leerlingen zodanige mediawijsheid
bijbrengen dat zij in staat zijn hun weg te vinden. Zij leren keuzes maken uit de immense
hoeveelheid informatie die voorhanden is. We zijn er ons hierbij van bewust dat we onze
leerlingen scholen voor een aantal banen die nu nog niet eens bestaan. .
“Samen” houdt voor ons niet op bij het kind en de leerkracht. We kunnen niet zonder
samenwerking en steun van de ouders als we samen een krachtige drie-eenheid willen vormen.
Ouders en kind zijn bij ons partners die we serieus nemen. Full partnership, afhankelijk is van
mogelijkheden en attitude van ouder en leerling. Toch willen we graag de ouders zien als
deskundige waar het hun eigen kind betreft. Een heldere structuur, draagvlak, vakmanschap bij
professionals en hun betrokkenheid zien we als voorwaarden om onze leerlingen te laten
groeien in kennis, kunde en als autonoom individu. Een heldere structuur, draagvlak,
vakmanschap bij professionals en hun betrokkenheid zien we als voorwaarden om onze
leerlingen te laten groeien in kennis, kunde en als autonoom individu.
Naar de toekomst toe zullen we de mening en ideeën van kinderen en hun ouders meenemen
in de vormgeving van het onderwijs en het programma-aanbod. Ouders en kinderen kunnen
hun mening en / of ideeën aangeven middels enquêtes, polls en in gesprekken. De hierdoor
verkregen informatie zal nadrukkelijk mee gaan wegen in beslissingen die we als team nemen
ten behoeve van de vormgeving van ons onderwijs- en programma-aanbod. Hierbij hebben we
hoge verwachtingen richting onszelf, onze leerlingen en alle betrokken partners. We stellen ons
realistische doelen, en kijken of er trends inzitten. Na analyse worden deze omgezet in acties
welke zichtbaar zijn in het onderwijsaanbod.
Anderzijds zullen we in bepaalde gevallen ook van ouders meer gaan verlangen als het gaat om
betrokkenheid bij het schoolse functioneren van hun kinderen. Het kan zijn dat buiten schooltijd
nadrukkelijker de medewerking van ouders wordt gevraagd, zeker in die situaties waarbij
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specifieke leerlingenzorg aan de orde is. Aan ouders zal hierbij dan ook worden gevraagd hun
eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Van de leerkracht wordt op onderwijskundig vlak natuurlijk vakmanschap verwacht. Hij of zij is
namelijk degene die het onderwijs voor de kinderen op het juiste niveau uitdagend moet
kunnen laten zijn. We zijn ons er van bewust dat de vakman of vrouw het verschil maakt. Hij of
zij moet de kinderen ruimte kunnen bieden om hun creativiteit te kunnen ontwikkelen. We
moedigen en bieden hierbij creatieve en innovatieve denk- en handelwijzen aan.
Naast ‘eigenaarschap’ leggen we in ons onderwijsaanbod steeds meer de focus op het aanleren
van zgn. 21st Century Skills, met meer aandacht voor sociale vaardigheden, communiceren,
samenwerken, probleem oplossend denken, creativiteit, kritisch denken en ICT-geletterdheid.
Vakmanschap is op deze punten dan ook niet iets dat wordt behaald en dat daarna alom
aanwezig is en blijft. Onze didactische en pedagogische kwaliteiten moeten onderhouden
blijven. Dit is ook een proces dat we samen oppakken, hetzij door teamscholing, hetzij door
individuele scholing in afstemming op wat we als school samen voor ogen hebben.
In ons schoolplan (2015-2019) zijn helder de koersuitsprakenmaken we kinderen eigenaar van
hun eigen leren (intrinsiek), gebruikmakend van eigentijdse middelen en mogelijkheden?ijdse
middelen en mogelijkheden?
De school kent een heldere managementstructuur van een directeur die een MT aanstuurt. Het
MT werkt planmatig vanuit een visie die in samenspraak met het team is weggezet. Onder de
verscheidenheid aan werkzaamheden ligt een heldere taakomschrijving die zorgt voor gedeelde
verantwoordelijkheid en verantwoording. Samen weten we wat we willen en het MT draagt er
zorg voor dat de goede voorwaarden worden gecreëerd om daar te komen waar we willen zijn,
om dat te bereiken wat we als team voor ogen hebben.
Hiervoor is het van belang dat het MT hoort, ziet en voelt, zodat het weet wat er leeft, weet
waar een ondersteuning of feedback moet worden gegeven.
Het MT wil zowel een sturende als een dienende rol spelen, naar gelang de situatie daarom
vraagt. Het stelt zich daarbij leerbaar op en is veranderingsbereid.
Het schoolteam daagt kinderen en zichzelf uit om talenten en competenties veelzijdig te
ontwikkelen. Tenslotte sluit dit aan bij onze collectieve ambitie om samen te ontwikkelen:

“Ontwikkelen doen we samen: onze school stemt af op de leermogelijkheden van eenieder en
daarbij dragen we verantwoording voor en met elkaar.”
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5. Wat willen we bereiken?
De doelstellingen van de school proberen we op de volgende gebieden te verwezenlijken:
- cognitieve ontwikkeling;
- sociaal-emotionele doelstelling;
- zintuiglijke en motorische ontwikkeling;
- creativiteitsontwikkeling;
- intercultureel onderwijs.
De cognitieve ontwikkeling
Dit heeft betrekking op het verkrijgen en toepassen van kennis door bijv. informatie te
verwerken. Je kunt iets zien, waarnemen, begrijpen, ontdekken en onthouden. Het verkrijgen
van kennis is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het kind kan de wereld beter
leren begrijpen, betekenis geven aan de dingen, het kind kan met anderen leren omgaan. Op
school proberen we dit aan te leren door middel van onze onderwijsprocessen.
Hierbij geven we aan dat de geleidelijke, inzichtelijke en stapsgewijze verwerving van kennis de
voorkeur verdient, dat veel en gevarieerd oefenen nodig is, dat we niet alleen leren inprenten
en van buiten leren, maar dat we proberen relaties te leggen tussen de verschillende
vakgebieden, zodat we de aangeleerde kennis kunnen toepassen.
De sociaal emotionele ontwikkeling.
Dit heeft betrekking op het krijgen van kennis, inzicht en vaardigheden/ houdingen bij de
kinderen bij datgene wat zich afspeelt bij anderen om hen heen. Voor de ontwikkeling van een
kind naar een persoonlijkheid is dit van groot belang. Zijn er problemen in de sociaalemotionele sfeer, dan treden er doorgaans storingen of remmingen op bij andere
ontwikkelingsgebieden.
* We leren kinderen omgaan met hun eigen gevoelens en emoties (o.a. door die te leren
verwoorden) en met die van anderen bijv. bij catecheselessen, dramatische expressie,
kringgesprekken en de sociaal emotionele methode (Goed Gedaan).
* We leren hen sociale vaardigheden die nodig zijn om samen met andere kinderen te leren
werken en spelen met behulp van de methode ‘Goed Gedaan’ en de dagelijkse inzet van
coöperatieve werkvormen.
* De school gebruikt het leerlingvolgsysteem ‘Zien” in voor de leerlingen van groep 3 t/m 8,
waarbinnen observatiegegevens m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling worden
geregistreerd.
De zintuiglijke- en motorische ontwikkeling.
Deze staan in nauw verband met de reeds eerder genoemde ontwikkelingen. De zintuigen en
de motoriek in relatie met de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling worden verder tot
ontwikkeling gebracht door: spel, muziek, beweging, omgaan met materialen, schrijfpatronen
en leren omgaan met ontwikkelingsmateriaal (kralenplank, mozaïek, puzzels, domino’s enz.)
De creativiteitsontwikkeling
Dit kennen we in de beperkte en ruimere zin. In beperkte zin praten we over de zgn.
expressievakken, terwijl het in de ruime zin gaat om een leerproces waarbij kinderen
gestimuleerd worden zelf oplossingen te zoeken, van gewoonten af te wijken, nieuwe regels te
vinden of bestaande regels zelf te ontdekken. Dit proberen we door bijv. opdrachten te geven
waarbij meerdere oplossingen gezocht kunnen worden, kinderen presentaties te laten maken
en open leersituaties te creëren.
Intercultureel onderwijs.
Ook het intercultureel onderwijs heeft zijn waarde. Kinderen groeien op in een multiculturele
samenleving. Intercultureel onderwijs draagt bij aan het bereiken van gelijkwaardigheid.
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Daarvoor is nodig dat we meer kennis over elkaar krijgen en daardoor meer begrip. We
besteden op school aandacht aan allerlei thema’s op het gebied van intercultureel onderwijs.
We erkennen dat er een kloof is tussen gezin- en schoolmilieu en dat we er rekening mee
moeten houden. We stellen duidelijk dat we racisme en discriminatie willen bestrijden.
Visie op actief burgerschap￼ vanuit Leerrijk!.
Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en
willen leveren aan een duurzame leefbare wereld.
Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen dus degene zijn die de
maatschappij draaiende moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en
vaardigheden moeten hebben en een actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig
in de wereld moeten staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn.
Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en
zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn te accepteren. Door afspraken centraal te
stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om
een veilige maatschappij te realiseren.
Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een
eigen mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren
en onverdraagzaamheid en discriminatie leren af te wijzen.
Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en
vooral hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en degene die na
hen komen leefbaar blijft.
In korte bewoordingen uitgedrukt geven we in 10 statements aan wat onder actief burgerschap
verstaan kan worden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Actieve betrokkenheid; mee willen doen, er bij willen horen.
Bewust zijn van je gedrag en daar de verantwoordelijkheid voor willen nemen.
Denken in overeenkomsten en niet in verschillen.
Initiatieven nemen in het leveren van een bijdrage aan het welzijn van anderen.
Vertrouwen hebben in jezelf en de ander.
Weten dat je voor de ander iets kunt betekenen en er plezier aan beleven dat te doen.
Erkennen dat iedereen er toe doet; niemand buiten sluiten.
Nieuwsgierig zijn naar wat de ander beweegt door de dialoog aan te gaan.
Willen, kunnen en durven luisteren.
Aangeven van je eigen grenzen zonder over die van de ander heen te gaan.

De activiteiten rond actief burgerschap zijn omschreven in een document dat ter inzage op
school ligt.
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6. De kwaliteit van onze school
In het onderwijs werken we met een kwaliteitswet. Alle scholen moeten aan bepaalde eisen
voldoen. Een van die eisen is het samenstellen van een schoolgids.
Het begrip “onderwijskwaliteit” zegt niets over de manier waarop een school aan kwaliteit
werkt. Het zegt ook niets over wat een school met de gegevens doet of gaat doen. Spreken
over kwaliteit is daarom alleen maar zinvol als er naast discussie over kwaliteit (Wat willen we
samen en waarom willen we dat?) over kwaliteitszorg gesproken wordt:
- hoe willen we dat bereiken?
- hoe weten we dat we het bereikt hebben ?
- hoe houden we ons niveau vast?
Kwaliteitszorg voor het onderwijs kunnen we omschrijven als:
Het proces waarin de school haar doelstellingen bepaalt, de doelstellingen weet te realiseren en
de kwaliteit ervan weet te handhaven en te borgen.
Achtereenvolgens willen we even stilstaan bij de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

aandacht voor de individuele leerling;
omgangsstijlen en interactie;
aandacht voor onderwijsmethoden;
wat de kinderen op school leren;
eventuele vrijstelling t.a.v. lesrooster;
lesrooster;
aandacht voor de begeleiding;
dossiervorming;
passend onderwijs;
passend onderwijs in de dagelijkse praktijk;
zorgprofiel van onze school;
intern begeleider;
toetslijn;
rapportage;
doorstroming van groep 2 naar groep 3;
doublure en versnelling vanuit Leerrijk!;
hoe gaan we bij ons op school om met dyslexie?;
onderwijs aan anderstalige kinderen;
aandacht voor begaafde kinderen;
overgang naar voortgezet onderwijs;
informatie over de resultaten;
klachtenregeling vanuit Leerrijk;
belevingsonderzoek;
deskundigheid van de leerkrachten;
onderwijs aan zieke kinderen;
hoe te handelen bij ziekte op school, medicijngebruik, medische handelingen;
onze grenzen;
Brabants Verkeersveiligheidslabel.

1. Aandacht voor de individuele leerling.
Elk kind is er een. Wij proberen elk kind die aandacht te geven die het nodig heeft. Dat
betekent dat we onderlinge verschillen tussen kinderen erkennen waarmee wij zo goed mogelijk
omgaan. Er wordt veel zorg besteed aan kinderen met leerproblemen en gedragsproblemen.
T.a.v. laatstgenoemde ruimen we tijd in voor observaties in de groep en hanteren we een
leerlingvolgsysteem dat gedragsproblemen bij kinderen in kaart brengt.

Schoolgids b.s. De Lage Weijkens schooljaar 2018-2019

18

Bij leerproblemen werken we eveneens met observaties, analyseren we toetsgegevens, voeren
we gesprekken met collega’s over deze problemen en bespreken we eventuele
leermoeilijkheden van leerlingen met de intern begeleider. Hierbij dragen we zorg voor een
duidelijke communicatie met u als ouders.
We maken als school gebruik van ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband.
We proberen, indien noodzakelijk, samen met ouders te komen tot het opstellen van een
handelingsplan. In de groepen komen we tot uitvoering van de plannen. Ook maken we gebruik
van specifieke ondersteuning bij de begeleiding van individuele leerlingen door onze IB en RT.
2. Omgangsstijlen en interactie.
Wij stellen het als school op prijs dat er tijdens de onderwijsleerprocessen gestructureerd
gesprekken tussen kinderen plaatsvinden. Het onderling met elkaar discussiëren en het elkaar
helpen is een enorm belangrijke vaardigheid. Hiertoe worden coöperatieve werkvormen ingezet.
Deze werken tevens sfeer bevorderend en komen de sociale contacten ten goede. De slogan
van onze school is niet voor niets: “Ontwikkelen doen we samen”: onze school stemt af op de
leermogelijkheden van eenieder en wij voelen ons verantwoordelijk voor en met elkaar”.
Met het team en ouders is een gedragsprotocol opgesteld waarin we de sfeer aangeven
waarbinnen we op school met elkaar willen werken en omgaan. Hier staat vermeld wat we als
school, kinderen en ouders van elkaar mogen verwachten.
Dit gedragsprotocol is terug te vinden op onze website.
3. Aandacht voor onderwijsmethoden
Op school hebben we voor de meeste vakgebieden actuele methoden in gebruik.
Groep 1-2:
We werken vanuit basisontwikkeling en vanuit projecten Kleuteruniversiteit
Groep 3:
Lezen: ‘Veilig Leren Lezen’
Groep 3 t/m 8:
Rekenen: ‘De Wereld in Getallen’
Natuurkunde: ‘Natuniek’
Schrijven: ‘Pennenstreken’
Sociale en emotionele ontwikkeling: ‘Goed gedaan’
Groep 4 t/m 8:
Voortgezet technisch lezen: ‘Station-Zuid’ (groep 4 t/m 8).
Begrijpend lezen (groep 5 t/m 8): ‘Leeslink ’
Taal (taalvaardigheden en spelling): ‘Staal’
Aardrijkskunde: ‘Wijzer door de wereld’
Geschiedenis: ‘Tijdzaken’
Groep 7 en 8:
Engels: The team.
Voor de expressievakken (handvaardigheid en muziek) hebben we o.a. de methode ‘Moet je
doen’ in gebruik.
4. Wat de kinderen op school leren
In de groepen 1-2 proberen we de kinderen zoveel mogelijk spelend te laten ontdekken en
leren. We werken voornamelijk met thema’s bv seizoenen, Sinterklaas, dieren, vervoer enz. We
maken gebruik van de thema’s van kleuteruniversiteit. Naast kleuteruniversiteit werken we ook
nog volgens de principes van basisontwikkeling. Ook het eigenaarschap van kinderen staat
centraal.
Door met thema’s te werken wordt de betrokkenheid en het eigenaarschap van de kinderen
vergroot. Tijdens de thema’s proberen we alle ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen.
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Er wordt voor de kinderen een rijke leeromgeving gecreëerd om zo de nieuwsgierigheid te
prikkelen. Samen met de kinderen wordt bij ieder thema opnieuw een themahoek ingericht;
kinderen mogen en kunnen zelf meedenken en meebeslissen hoe deze hoek ingericht wordt.
Vaak brengen kinderen van thuis spullen mee om deze hoek in te richten en om mee te spelen.
Dit bevordert de betrokkenheid van de kinderen.
Activiteiten die je in deze groepen ziet zijn o.a. kringgesprekken/ muziek/ rekenactiviteiten/
taalactiviteiten/ verkeer/ expressie/ catechese/ wereldoriëntatie/ coöperatieve activiteiten/
buitenspelen/ bewegingsonderwijs in de speelzaal.
Om er zeker van te zijn dat alle gestelde doelen voor het jonge kind aan bod komen, is ervoor
gekozen om in de groepen 1/2 te werken met een basisaanbod en projecten van
Kleuteruniversiteit. De gedane activiteiten en de daarbij behorende doelen worden bijgehouden
op de daartoe bestemde formulieren.
Nagaan of dat wat aangeboden is ook door de kinderen wordt beheerst, doen we op de
volgende manieren (opbrengstgericht werken
bservaties, bekijken en bespreken van gemaakt werk, gesprekken met kinderen en ouders. .
2. Groepsplannen zowel voor kinderen die nog extra oefening kunnen gebruiken als voor
kinderen die extra uitgedaagd willen worden.
3. Uit het leerlingvolgsysteem KIJK.
4. Niet Methode toetsen. (CITO)
5. Zien!
Op basis van de uitslagen van CITOn geanalyseerd op individueel, groeps- en schoolniveau en
worden op basis daarvan doelen opgesteld voor de hele groep of subgroepen voor de komende
periode. Op deze manier wordt er gewerkt met twee planperiodes per schooljaar die uiteraard
ook afgesloten worden met een evaluatie van de doelen. Op deze manier is de cirkel rond:
plannen, uitvoeren, checken en evt. aanpassen van aanbod/perspectief.
Wanneer uw kind de overstap maakt naar groep 3 komen de methodische aanpakken van
lezen, rekenen en schrijven meer in beeld. In groep 3 sluiten we bij het werken aan op de
thema’s die aan de orde komen bij het lezen.
Deze thema’s kunnen ook terugkomen bij vakken als wereldoriëntatie, handvaardigheid etc.
Bij het lezen is gekozen voor de methode Veilig Leren Lezendrie verschillende niveaus. Na een
centrale instructie kan een aantal kinderen zelfstandig verder de stof verwerken en uitdiepen.
Andere leerlingen krijgen verlengde instructie en starten daarna met de verwerking van de
aangeleerde stof. verschillende niveaus. Na een centrale instructie kan een aantal kinderen
zelfstandig verder de stof verwerken en uitdiepen. Andere leerlingen krijgen verlengde
instructie en starten daarna met de verwerking van de aangeleerde stof.
Na de verplichte schriftelijke opdracht werken de kinderen zelfstandig verder met allerlei, aan
de methode gerelateerde, materialen en opdrachten.
Na kern 6 vindt er groepslezen plaats onder begeleiding van ouders. Ook wordt het
maatjeslezen ingezet, waarbij de kinderen lezen met een leesmaatje uit groep 8.
Ten aanzien van het rekenonderwijs werken we met de methode De Wereld In Getallen de
mogelijkheid om op drie niveaus te werken. de mogelijkheid om op drie niveaus te werken.
In de groepen 4 t/m 8 wordt bij rekenen gewerkt met effectieve instructieevt. de werkwijze
met ‘compacten en verrijken￼. De middengroep volgt de reguliere instructie en verwerkt de
taak ruwweg zoals hij omschreven staat in de methode. De zwakkere kinderen vormen een
groep voor verlengde instructie￼ aan de instructietafel en maken de veelal beperkte taak onder
begeleiding van de groepsleerkracht. Het streven is om alle kinderen minimaal toe te laten
komen aan het aan de instructietafel en maken de veelal beperkte taak onder begeleiding van
de groepsleerkracht. Het streven is om alle kinderen minimaal toe te laten komen aan het goed
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verwerken van de basisstof. Deze instructievorm wordt bij het vak rekenen het meest toegepast
en voor de andere vakken wordt naar de geschikte momenten gekeken om op deze manier
instructie te geven.
In groep 4 doet de spreekbeurt zijn intrede.
In groep 5 en 6 zijn bijna alle schoolvakken te herkennen. De kinderen leren al omgaan met
het geven van presentaties.
In groep 7 komt er het vak Engelsgroep 8 jeugd EHBO met afrondend diploma. Ook
huiswerk￼ speelt een rol in de groepen 7 en 8. In het kader van de voorbereiding naar het
voortgezet onderwijs proberen we leerlingen te laten plannen en uitvoeren. De hoeveelheid
huiswerk is beperkt.
In groep 8 gaan we uit van gemiddeld ca. 15 minuten huiswerk per dag, naast het maken van
een boekbespreking en een presentatie.
In de Wet op het Primair Onderwijs staat beschreven welke vakken de kinderen moeten leren.
Voor elk vak staan de kerndoelenoverzicht van de te behandelen leerstof.
In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met de taakbrief De verwerking van de aangeboden
leerstof gebeurt soms klassikaal, soms in groepjes of naar aanleg en tempo van de individuele
leerling. Daardoor kan het gebeuren dat de ene leerling bij een bepaald leerstofonderdeel meer
moet verwerken dan de andere. Als een leerling meer leerstof aankan, dan stellen we meer
eisen aan hem of haar. Wij proberen iedere leerling zich op deze wijze te laten ontplooien,
waarbij we tevens onderling respect verwachten voor die leerling die minder leerstof aankan.
De verwerking van de aangeboden leerstof gebeurt soms klassikaal, soms in groepjes of naar
aanleg en tempo van de individuele leerling. Daardoor kan het gebeuren dat de ene leerling bij
een bepaald leerstofonderdeel meer moet verwerken dan de andere. Als een leerling meer
leerstof aankan, dan stellen we meer eisen aan hem of haar. Wij proberen iedere leerling zich
op deze wijze te laten ontplooien, waarbij we tevens onderling respect verwachten voor die
leerling die minder leerstof aankan.
De kinderen werken met computers, chromebooks (vooral midden en bovenbouw) en Ipads
(onderbouw). werken met diverse oefenprogramma’s die een aanvulling zijn op het
lesprogramma, bijvoorbeeld voor taal, spelling, rekenen en topografie. Soms met behulp van
ouders, in tweetallen of alleen. De school beschikt hiertoe over een netwerk, zodat alle
gegevens veilig en centraal worden verwerkt en opgeslagen..
Aan het einde van de basisschool hebben nagenoeg alle leerlingen de verplichte leerstof
doorgewerkt. Sommige kinderen lukt dat niet, daar leest u meer over in het volgende
hoofdstuk.
Het leren vindt meestal plaats op school, want thuis moet er nog sprake kunnen zijn van
spelen. Het is echter wel van belang dat er thuis tijd vrijgemaakt wordt om wat extra’s te leren,
bijvoorbeeld voor de huiswerkmomenten in de groepen 7 en 8. Maar ook in de andere groepen
met bijv. thuis lezen om aan de leeskilometers te komen.
5. Eventuele vrijstelling t.a.v. het lesrooster
Dit kan slechts bij hoge uitzondering worden verleend. Het betreft soms activiteiten op het
gebied van de eigen levensbeschouwing van kinderen. Deze leerlingen krijgen vervangende
lesactiviteiten.
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6. Lesrooster
Lich. Oefening

Gr 1-2
7

Gr 3
1,5

Gr 4
1,5

Gr 5
1,5

Gr 6
1,5

Gr 7
1,5

Gr 8
1,5

Nederlandse taal

3

2,5

4,75

4,25

4,25

4

4

5,25
2
2

4,5
1
2

3,5
0,75
2

3,5
0,75
2,0

3,5
0,5
2,0

3,5
0,5
2,0

1

1

Lezen
Schrijven
Zelfst. Werk
Engelse taal
Rekenen en wisk.

2,0

Ontw. Materiaal

8,75

Kennisgebieden
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur
Wereldoriëntatie

5

5

4,5

4,5

4,5

4,5

1
1
1

1
1
1

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,75
0,5

0,75
0,25

Soc. Redzaamheid,
godsdienst en
1
burgerschap

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Verkeer

0,5

0,75

0,5

0,75

0,75

1

1

0,5

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Expressie
Muziek
Handvaardigheid
Spel / beweging
Tekenen

0,5

Pauze

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Totaal.

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

* dit lesrooster is een indicatie en zal naar behoefte van het kind of de groep aangepast
worden.
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7. Aandacht voor de begeleiding.
Het team van onze school wordt zowel in- als extern begeleid. Voor de interne begeleiding
werken de directeur en de IB-er zeer nauw samen. Zij zijn met het team bezig met
onderwijsinhoudelijke veranderingen binnen onze school. Voor elk schooljaar wordt een
schooljaarplan opgesteld met vernieuwings /veranderingsactiviteiten. Er is ook sprake van
interne begeleiding door een leerkracht (de ICT-er) op het gebied van automatisering en
informatisering. Hieronder valt ook het werken met de digitale schoolborden, chromebooks,
Ipads, de bijbehorende software en didactiek.
8. Dossiervorming.
Van elke leerling van onze school wordt een (digitaal) dossier bijgehouden. Hierin bevinden zich
het inschrijfformulier, de voortgang van het onderwijsleerproces, alle rapporten, CITO-toetsen,
gespreksformulieren en andere relevante zaken omtrent de leerling. Het dossier van de leerling
valt onder de wet persoonsregistratie(ParnasSys) zijn wij in de mogelijkheid geweest om voor
alle kinderen een digitaal dossier aan te maken waarin: verzuim, toetsgegevens, resultaten,
zorgverslagen, etc. worden gedocumenteerd. Een deel hiervan treft u aan in het ouderportaal.
9. Passend onderwijs
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het
samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena. Het samenwerkingsverband adviseert
en ondersteunt ook onze school bij het vormgeven van passend onderwijs. Onder de titel
‘Kracht door verbinding’ is een ondersteuningsplan vastgesteld dat instemming heeft gekregen
van de ondersteuningsplanraad (het medezeggenschapsorgaan van het
samenwerkingsverband). Dit plan kunt u via onze schoolsite of op school inzien.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.samenwerkingsverbandlha.nl
Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind.
Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist, of omdat extra
begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met (zo) wenselijk extra
begeleiding kan onze school vaak prima passend onderwijs bieden. Is een kind hier - of
eventueel op een andere ‘gewone’ basisschool - echt niet op zijn of haar plek, dan is er speciaal
(basis-) onderwijs dat passend onderwijs kan bieden.
Om ervoor te zorgen dat ieder kind inderdaad dat passende ‘onderwijsarrangement’ krijgt, is
passend onderwijs landelijk ook wettelijk geregeld. Elk bestuur heeft hierbij een ‘zorgplicht’ en
heeft de school de taak om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school,
of op een andere school in het reguliere onderwijs of het speciaal (basis)onderwijs.
Zorgoverleg
Elke school van Leerrijk! heeft zorgoverlegDe intern begeleider is daarbij de spin in het web.
Wij maken gebruik van de volgende overlegstructuren: De intern begeleider is daarbij de spin in
het web. Wij maken gebruik van de volgende overlegstructuren:
- Groeps-/leerlingbespreking: daarbij wordt de cyclus van het handelingsgericht
werken door de interne begeleider samen met de leraren vormgegeven. Hierbij
wordt besproken of er leerlingen zijn waar zorgen om zijn. De groep wordt in kaart
gebracht en resultaten worden besproken. Er wordt bekeken wat elke leerling van
ons vraagt.
- Zorg Advies Team: 5x per jaar vindt er overleg plaats met de schoolmaatschappelijk
werker, schoolverpleegkundige en intern begeleider.
- Overleg met de ambulant begeleider: het accent in de bespreking ligt op het
vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en worden afspraken
gemaakt over de inzet van extra en aanvullende activiteiten door de school vallend
binnen de basisondersteuning. Samen met ouders, ambulant begeleider, leerkracht
en intern begeleider wordt vastgesteld voor welke leerlingen geldt dat zij, ondanks
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-

alle ondersteuning door de school, de basisondersteuning dreigen te overstijgen en
waarbij de continuïteit van de schoolloopbaan in het geding komt.
Werkgroep sociale veiligheid: aangestuurd door een gedragsspecialist bijgestaan
door 2 andere leerkrachten (waarvan 1 intern contactpersoon) en de intern
begeleider.

Voor de meeste leerlingen geldt dat wij voldoende deskundigheid en mogelijkheden in huis
hebben om goed onderwijs te bieden. Voor die kinderen die hulp ‘van buiten’ nodig hebben,
heeft Leerrijk! een bovenschools deskundige die samen met het ondersteuningsteam het Multi
Disciplinair Overleg (MDO) vormt.
Multi disciplinair Overleg
De bovenschools deskundige voert een professionele dialoog met de intern begeleider van de
school en de ouders over de ondersteuningsvraag van de leerling. Wordt besloten tot een
aanvraag bij de Toelatings- en Advies Commissie (TAC) dan wordt een startdocument
‘Ontwikkelingsperspectief’ opgesteld. Dit perspectief wordt samen met de
Arrangementsaanvraag opgestuurd naar de TAC. De intern begeleider van de school is
verantwoordelijk voor beide documenten. dan wordt een startdocument
‘Ontwikkelingsperspectief’ opgesteld. Dit perspectief wordt samen met de
Arrangementsaanvraag opgestuurd naar de TAC. De intern begeleider van de school is
verantwoordelijk voor beide documenten.
In het aanvraagformulier staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het kind.
Tevens wordt aangegeven hoe de extra ondersteuning ingericht zou moeten worden en voor
welke periode.
De TAC beoordeelt de aanvraag op inhoud en of de aanvraag voor extra ondersteuning
gegrond is en formuleert een advies, kent een arrangement toe en indien nodig geeft zij een
toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal (basis-)onderwijs.
Secretariaat TAC:
dkloosterman@samenwerkingsverbandLHA.nl
Eén loket voor scholen en ouders
Als ouders vragen hebben over de onderwijszorg voor hun kind, dan is de leerkracht het eerste
aanspreekpunt. Ook de intern begeleider kan veelal antwoord geven op vragen.
Indien ouders toch nog vragen hebben kan ook met de bovenschools deskundige gebeld
worden, die bereikbaar is via: 0416-339944 of dbg@leerrijk.nl.
10. Passend onderwijsin de dagelijkse praktijk..
Op onze school zitten ruim 200 kinderen. Alhoewel deze leerlingen in groepen zijn geplaatst, wil
dat nog niet zeggen dat ze alleen als groep worden gezien. Wij vinden het belangrijk dat ieder
kind wordt gezien als individu en gerespecteerd wordt. Dit betekent dat we willen proberen
zorg op maatte geven. We werken in principe met een jaarplan, waarin staat welke leerstof in
welke groep wordt aangeboden en op welke manier dat mogelijk is. Toch kan het betekenen
dat een kind bepaalde leerstof (nog) niet aan kan of juist snel leert, zodat sneller (of
verdieping) door de leerstof heen gaan, gewenst is. Dit zou kunnen blijken op verschillende
manieren:Dit zou kunnen blijken op verschillende manieren:
 op grond van observaties van de groepsleerkracht en besprekingen in de teamvergadering
 bij de diverse toetsmomentenadministratiesysteem worden opgenomen en de resultaten te
laag zijn of alleen maar hoog zijn.worden opgenomen en de resultaten te laag zijn of alleen
maar hoog zijn.
In dit soort situaties wordt de leerling besproken met de IB -er van de school. Er volgt een
hulp/ adviesgesprek en daarna kan er een aanpassing in het groepsplan of een handelingsplan
gemaakt worden door de leerkracht en de IB -er. Dit houdt concreet in dat er gedurende een
bepaalde tijd/ periode gewerkt wordt aan speciale leerdoelen. In de bovenbouwgroepen kan
het voorkomen dat extra hulp geboden wordt via een huiswerkopdracht.
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Als we dan na enige tijd niet de noodzakelijke oplossing kunnen aanreiken, volgen we het
volgende schema:
 De ouders worden op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht en de IB -er tijdens een
daarvoor geregeld gesprek;
 Aan hen wordt een voorstel gedaan over een vervolgprocedure, er wordt gevraagd of de
leerling gespreksonderwerp mag bij de ambulante begeleider vanuit het
samenwerkingsverband.
 Als de ouder ermee instemt volgt een van deze aangeduide mogelijkheden:
Het verslag van de observatie en/of psychologische test wordt met de ouders
doorgesproken en er wordt een handelingsplan opgesteld.
Ook is er een mogelijkheid om de TAC (toelatingsadviescommissie) - van het SWV te
raadplegen voor advies m.b.t. een onderwijsarrangement / schoolkeuze (speciale
basisschool Het Zilverlicht of Speciaal Onderwijs).
Blijkt uiteindelijk nog niet alle hulp tot resultaat te leiden, volgt er een oudergesprek.
Nb. In alle gevallen wordt u als ouder erbij betrokken, wij doen niets achter uw rug om. We
willen graag in alle openheid en wederzijds vertrouwen handelen in het belang van de kinderen.

Ambulante begeleiding.

Iedere school heeft een aantal uren ambulante begeleiding toegewezen gekregen. Deze wordt
ingezet om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten en om de begeleiding van speciale
leerlingen te optimaliseren. Het kan zijn dat de ambulant begeleider hiervoor in de groepen
observeert, gesprekken met leerlingen voert of onderzoeken verricht.
De Lage Weijkens wil zich niet specialiseren in een specifiek begeleidingsaanbod. Dit verstoort
volgens ons de integratie van kinderen binnen de schoolomgeving. We vinden het als team juist
belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen in een normale sociale omgeving. Hierbij vinden
wij het acceptabel dat een leerling met specifieke onderwijsbehoeften niet aan alle kerndoelen
zal voldoen. Wel willen we eruit halen wat erin zit.

Onze oriëntatie op zorg.

Ten aanzien van leerlingen met een specifieke hulpvraag / handicap nemen we de
mogelijkheden en hulpvragen als uitgangspunt. Hulpverlening is niet gericht op aanpassing aan
het algemene, maar op recht doen aan verschillen in basisbehoeften. We proberen een
dusdanig programma op te stellen, waarin er een evenwicht is tussen welbevinden en leren.

Aandacht voor begaafde kinderen.

Binnen onze school werken wij met Levelwerk. Als een leerling hiervoor in aanmerking komt
overlegt de leerkracht dit met de talenten coördinator. Als leerlingen aan bepaalde criteria
voldoen mogen zij starten met Levelwerk. Uiteraard na overleg met ouders en leerling.
Naast Levelwerk realiseert Leerrijk! in het kader van de Wet Passend Onderwijs een
leeromgeving voor cognitief getalenteerde en (hoog)begaafde kinderen met hun specifieke
onderwijsbehoeften.
Met de bovenschoolse plusklassen (Breinrijk)nu een derde niveau van verrijking voor deze
doelgroep gerealiseerd: het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken. Breinrijk is ingericht voor
leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7. Eén groep is gevestigd in de gemeente Loon op Zand in
basisschool De Kinderboom en één in de gemeente Waalwijk in basisschool Pieter Wijten. Beide
groepen werken onder leiding van leerkrachten, die zich gespecialiseerd hebben in
hoogbegaafdheid.Eén groep is gevestigd in de gemeente Loon op Zand in basisschool De
Kinderboom en één in de gemeente Waalwijk in basisschool Pieter Wijten. Beide groepen
werken onder leiding van leerkrachten, die zich gespecialiseerd hebben in hoogbegaafdheid.
Informatie over de mogelijkheid van Breinrijk kunt u verkrijgen via de talentcoördinator van de
school.
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Voor de leerlingen van groep 8 maken wij gebruik van de verrijkingsochtenden op verschillende
middelbare scholen.
TaalklasWaalwijk Taalklas Waalwijk is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen
Waalwijk Taalrijk (gemeente Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), cluster 2 school
Auris Florant en Kentalis vroegbehandeling
Taalklas Waalwijk is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Waalwijk Taalrijk
(gemeente Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), cluster 2 school Auris Florant en
Kentalis vroegbehandeling.
De taalklas is samengesteld met leerlingen die een cluster 2-arrangement hebben. Daarnaast
zijn er leerlingen geselecteerd die ook gebaat zijn bij zeer intensief onderwijs op taalgebied.
Wanneer blijkt dat leerlingen onvoldoende vooruit gaan nadat ze bijv. het project Taalimpuls
gevolgd hebben, logopedie of een arrangement cluster 2 hebben toegewezen gekregen,
kunnen ze deelnemen aan Taalklas Waalwijk. Auris Florant en Leerrijk! / SBO Het Zilverlicht zijn
namelijk gaan kijken hoe we aanbod kunnen verzorgen waarbij leerlingen individueel worden
geholpen, maar waarbij ook een duidelijk transfer komt naar de klas / school waar de leerling
op zit. Het is de bedoeling om hetgeen wat in de setting wordt aangeboden / geoefend in de
klas neer te zetten zodat alle leerlingen hier profijt van gaan krijgen.
Op de Facebooksite kunt u ons volgen: https://www.facebook.com/taalklaswaalwijk/.
Taalklas Waalwijk vindt het gehele schooljaar plaats op maandag- en donderdagochtend van 09.00 uur
tot 11.30 uur in SBO Het Zilverlicht in Waalwijk.
Taalklas Waalwijk wordt verzorgd door een leerkracht en een logopedist.
Heeft u vragen over het dagelijkse aanbod van Taalklas Waalwijk (alleen wanneer uw leerling deelneemt
aan de taalklas), dan kunt u contact opnemen met Mayke van Hees (m.vanhees@auris.nl.)
Heeft u algemene vragen over Taalklas Waalwijk, dan kunt u contact opnemen met de directie van SBO
Het Zilverlicht (info@sbozilverlicht.nl).

11. Zorgprofiel van onze school.
Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een
schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt
omschreven: ‘een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning
van leerlingen die extra ondersteuning behoeven’.
In het profiel geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend onderwijs biedt,
rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften en waar wij momenteel
handelingsverlegen zijn in het realiseren van een passend onderwijsaanbod. We geven aan wat
onze visie en ambities aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te
realiseren.
Het profiel is, samengevat, hieronder te vinden, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en
andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra
ondersteuning.
“Ontwikkelen doen we samen, onze school stemt af op de mogelijkheden van eenieder en
wij voelen ons verantwoordelijk voor en met elkaar”.
Wij hebben de ervaring dat de meeste kinderen goed leren in een omgeving waarin
structuur geboden wordt en waarbinnen duidelijke afspraken gelden. We hanteren hierbij
een systeem van:
Basiszorg :
Daarom zie je op de Lage Weijkens in groep 1-2:
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dat er spelend geleerd wordt.
dat er gewerkt wordt binnen thema’s.
dat er gewerkt wordt vanuit Schatkist, gecombineerd met coöperatieve werkvormen
en ideeën vanuit basisontwikkeling.
dat er gebruik wordt gemaakt van dagritmekaarten.
dat kinderen in groep 2 gestimuleerd worden zelf een taak te plannen middels een
weektaak.
dat er getoetst wordt middels CITO LOVS toetsen.
het leerlingvolgsysteem KIJK! wordt ingevuld.
het sociaal emotioneel volgsysteem ZIEN wordt welbevinden en betrokkenheid
ingevuld. Wanneer blijkt dat er iets aan de hand kan zijn, wordt voor het kind de
gehele vragenlijst ingevuld.

Daarom zie je op De Lage Weijkens in groep 3 t/m 8:
 reguliere jaargroepen.
 gedifferentieerde instructiemomenten.
 verschillende vormen van differentiatie; tempo, tijd, hoeveelheid, aard van oefenstof.
 aandacht voor leerstrategieën en leerstijlen.
 het dagprogramma op het bord staan (kinderen weten waar ze aan toe zijn,
wat hen te wachten staat).
 een protocol waarop omgangsregels en afspraken staan die leerkracht en
kinderen samen hebben afgesproken en ondertekend.
 dat er gewerkt wordt met het zgn. directe instructiemodel bij rekenen en
lezen. Hierbij wordt rekening gehouden met instructie- en
verwerkingsbehoeften van kinderen.
 coöperatieve werkvormen waarbij kinderen in groepjes samenwerken en
ieder kind een taak heeft.
 momenten waarop de kinderen zelfstandig werken, en de leerkracht zich
richt op een klein groepje of individueel kind.
 dat er getoetst wordt middels methodegebonden toetsen en CITO LOVS toetsen.
om de resultaten te meten.
 dat de kinderen een rapport krijgen met daarop een woordwaardering én
(toenemend in de hogere groepen) een puntenwaardering, waarbij het hoogste
cijfer een 10 is en het laagste cijfer een 4.
 dat iedere leerkracht in het volgsysteem Zien welbevinden en betrokkenheid invult.
Wanneer blijkt dat er iets aan de hand kan zijn, wordt voor het kind d e gehele
vragenlijst ingevuld.
 dat er gewerkt wordt met aparte methodes voor de vakgebieden.
We werken met 5 niveaus van zorg voor leerlingen.
Algemene zorg:

Niveau 1: Algemene zorgin de groep.in de groep.

De leerkracht is op de hoogte van het dossier van de leerling en signaleert in de groep.
Hierbij is sprake van het basisaanbod voor alle leerlingen. Er wordt al rekening gehouden
met verschillen in kennis, vaardigheden, gedrag en ontwikkel- en onderwijsbehoeften.
Afhankelijk van deze behoeften en op grond van toetsresultaten en observatie, wordt het
handelen van de leerkracht toegespitst. De methodes worden gevolgd wat betreft planning
en tips voor re-teaching en pre-teaching.

Niveau 2: Extra zorg in de groep.

Algemene zorg is niet toereikend. De leerkracht gaat op zoek naar extra mogelijkheden en
maatregelen. In het groepsplan worden extra activiteiten voor de leerling opgenomen of er
wordt handelingsplan voor 6 weken opgesteld.
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Je moet hierbij denken aan: extra tips uit de methode uitvoeren, inzet van andere
materialen, inschakelen van ouderhulp of hulp van oudere leerlingen, extra oefenen op de
computer.
In dit niveau gaat het om de extra zorg (buiten het basisaanbod) die wordt gegeven in de
groep door de leerkracht.
Breedtezorg:

Niveau 3: Speciale zorg na intern onderzoek

Als er behoefte is aan meer informatie of er zijn onvoldoende mogelijkheden om aan te
sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling, dan is er sprake van
handelingsverlegenheid. Dan kan de leerkracht een beroep doen op de intern begeleider
voor observatie en/of onderzoek. Hierover wordt verslag gedaan aan de leerkracht en de
ouders. Daarna wordt een handelingsplan opgesteld (smart) en uitgevoerd.
Er wordt geëvalueerd en afhankelijk van het behalen van de doelen /prognose kan het plan
worden beëindigd of komt er een vervolgplan.

Niveau 4: Speciale zorg na extern onderzoek en/of externe advisering en ondersteuning.

Indien er onvoldoende ontwikkel -/ leerrendement is, kan in overleg met de interne
begeleider besloten worden om een externe specialist te raadplegen. Indien een
diagnostisch onderzoek gewenst is, kunnen de school of ouders dat laten uitvoeren.
Hiervoor moeten alle gegevens over een kind worden verzameld in een leerlingdossier.
Soms gaat een kind voor een bepaald vak werken vanuit een eigen ontwikkelperspectief.
Dat houdt in dat de einddoelen naar beneden of in de breedte bijgesteld worden.
Soms wordt door ouders (in overleg met school) externe RT ingeschakeld. Wij willen dat
zoveel mogelijk buiten de schooltijden.
Voor een beperkt aantal leerlingen is RT buiten de groep mogelijk.
Dieptezorg :

Niveau 5: Speciale zorg voor leerlingen met speciale hulpvragen. Onze school doet een

beroep op expertise van het SWV PO LHA om de handelingsverlegenheid om te kunnen
zetten in handelingsbekwaamheid. Soms is er extra formatie om de leerling intensief (ook
buiten de groep) te kunnen begeleiden. Deskundigen leveren een bijdrage om het onderwijs
passend te maken voor deze leerlingen. Er wordt een ontwikkelingsperspectief +
handelingsplan voor deze leerlingen opgesteld.
We doen er alles aan om leerlingen die extra zorg nodig hebben zo goed en zo lang
mogelijk op onze school te helpen en te begeleiden.
Belangrijk hierbij vinden wij het welbevinden van de leerling, maar ook de belastbaarheid
van de leerkracht en de groep medeleerlingen. Als er een grens bereikt wordt zullen we in
overleg met ouders naar een passende oplossing zoeken.
We stemmen af op de mogelijkheden van eenieder!
12. Interne begeleider..
Op onze school hebben we 1 leerkracht die zich bezig houdt met de interne leerlingenzorg.
Christine Robben heeft een aantal specifieke taken m.b.t. individuele leerlingen:
 Zij zorgt voor de bewaking van afspraken m.b.t. leerlingenzorg.
 Zij voert gesprekken met leerkrachten over de individuele leerlingenzorg.
 Zij beheert de zorgdossiers.
 Zij houdt gesprekken met de leerkrachten over de toetsresultaten van de groep.
 Zij voert, waar nodig, de oudergesprekken over de zorgleerlingen.
 Zij coördineert aanpak en aanpassing van materiaal bij leerproblemen (dyscalculie, dyslexie
of schrijfmotoriek)
 Zij onderhoudt contacten met de externen (bijv. speciaal basisonderwijs, SWV, Jeugdarts,
Jeugdverpleegkundige, ambulant begeleider en Schoolmaatschappelijk werker).
 Zij bewaart overzicht van resultaten op individueel, klas- en schoolniveau.
28
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13. Toetslijn.
Op onze school worden alle leerlingen regelmatig getoetst. We gebruiken daarvoor de toetsen
die in de diverse methoden worden aangereikt: de methodegebonden toetsen￼￼ voor de
gehele school. voor de gehele school.
Voor leerlingen van groep 7 hanteren we in het voorjaar de Entreetoets. Deze toets onderzoekt
de hoofdvakken rekenen, taalverzorging en lezen. Daarnaast worden begrijpend luisteren,
schrijfvaardigheid, woordenschat en wereldoriëntatie getoetst. De uitslag van deze toets laat
een tussenbalans zien op grond waarvan leerlingen gedurende het resterende deel van groep 7
en groep 8 extra aandacht kunnen krijgen op onderdelen van de toets, waarop de leerling
uitviel. Over de toets wordt u als ouder schriftelijk geïnformeerd. In groep 8 volgt uiteindelijk de
eindtoets.
Voor alle overige informatie over de toetslijn die op onze school wordt gehanteerd verwijzen wij
u graag naar de bijlage achter in deze schoolgids. Daar treft u een uitgebreide toelichting bij
het LOVS (leerlingvolgsysteem) aan. Naar deze toelichting zal ook worden verwezen op het
moment dat uw kind, bij het eerste en tweede rapport, een uitdraai van zijn of haar CITOgegevens mee naar huis krijgt.
14. Rapportage.
Op de Lage Weijkens vinden we het belangrijk dat we de prestaties van de kinderen regelmatig
meten op basis van gedegen / gestandaardiseerde toetsen en een representatief aantal
toetsmomenten. Hierbij hanteren we consequent een vaste norm, waarbij we uitgaan van het
70%-criterium (70% goed is voldoende, een 6). Ook zoeken we in onze normering afstemming
met de toetsen van CITO leerlingvolgsysteemtweemaal per jaar een rapport mee naar huis.
Ouders hebben enkele dagen voorafgaand aan het rapportgesprek inzage in het rapport.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 x per schooljaar een rapport, in februari en de
laatste schoolmaand, waarin de leerkracht mededelingen doet over de prestaties van elk kind.
Wij gebruiken op deze rapporten cijfers, woordwaarderingen en tekst. Het rapport bestaat uit
een uitdraai van ons digitaal registratiesysteem, met daarbij een uitleg met betrekking tot het
rapport. Het rapport is bedoeld voor de ouders, maar we streven ernaar ook voor leerlingen
herkenbare taal te gebruiken.
Bij het eerste rapport is het gebruikelijk dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de
betreffende leerkracht(en). De ouders van groep 8 krijgen vóór het eerste rapport en de
eindtoets rapport geschiedt niet structureel, maar op specifiek verzoek van de leerkracht of
ouder. De ouder levert hiertoe dan, op uitnodiging van school, een aanvraag tot gesprek in
waarbij een specifiek gesprekspunt dient te worden aangegeven.
De rapporten gaan op vrijdag mee naar huis. In de weken hierop volgen de zogenaamde 10minutengesprekken. In het tussenliggende tijd kunt u in alle rust het rapport van uw kind
bekijken en uw vragen voorbereiden.
Naast de hier genoemde 10-minutengesprekken houden we ook kennismakingsgesprekken). De
leerkrachten maken kennis met de ouders en wordt samen gekeken welke onderwijsbehoefte
het kind heeft.). De leerkrachten maken kennis met de ouders en wordt samen gekeken welke
onderwijsbehoefte het kind heeft.
We volgen de ontwikkeling van de kleuters door gebruik te maken van het instrument KIJK,
Citotoetsen en observaties.
KIJK is een observatie-instrument dat verschillende relevante ontwikkelingsgebieden van
kinderen screent. In groep 1 gebeurt dit één keer per jaar, in maart/april. In groep 2 gebeurt
dit in december/januari. Voor kinderen waar we dit voor nodig achten volgt nog een extra
screening in juni.
De citotoetsen worden eind groep 1 afgenomen voor groep 1 kinderen en herfstleerlingen
(kinderen die ingestroomd zijn in oktober, november en december). De citotoetsen voor groep
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2 worden in januari voor alle kinderen afgenomen en in juni de kinderen die in januari laag
gescoord hebben.
In juni krijgen de ouders van groep 2 een uitdraai van de KIJK die gedurende de kleuterperiode
is ingevuld. We willen benadrukken dat deze uitdraai een observatie is van de ontwikkeling van
het kind voor ouders. Uiteraard krijgt groep 2 aan het eind van het schooljaar een map met
werkjes mee naar huis.
De ouders met kinderen in groep 1 worden in november uitgenodigd voor een gesprekje over
de algemene ontwikkeling van het kind. Om de KIJK te bespreken met de ouders, ontvangen zij
in maart / april een uitnodiging. In juni krijgen de ouders van onze leerlingen uit groep 1 (niet
de jongsten) de uitslagen van de Cito-toetsen schriftelijk medegedeeld.
De ouders van kinderen uit groep 2 worden in januari uitgenodigd voor een gesprekje over
KIJK. In juni zijn de gesprekken facultatief.

15. Doorstroming
Op onze school zitten kinderen ongeveer 2 jaar in de zogenaamde kleuterperiode. Echter, niet
alle kinderen stromen tegelijkertijd in. Alle kinderen die tussen augustus en januari 4 jaar
worden stromen in, in groep 1. Aan het einde van het schooljaar wordt op grond van de
observatie KIJK en de CITO bepaald of een kind door kan stromen naar groep 2 of nog een jaar
groep 1 verlengt.
Indien een leerling doorstroomt naar groep 2 betekent dit niet dat deze leerling het jaar daarop
automatisch doorstroomt naar groep 3. In groep 2 wordt bepaald of verlenging of verkorting
plaatsvindt. Hierbij zijn de volgende kindkenmerken van belang:
- zelfstandigheid
- taakgerichtheid
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- motorische ontwikkeling
- vorderingen op het gebied van beginnende geletterdheid en gecijferdheid
Dit alles gebeurt in overleg met de ouders en de IB-er. Uiteindelijk ligt de beslissing bij de
directie (zie hiervoor de toelichting onder doublure en versnelling).
16. Doublure￼ vanuit Leerrijk!
Er zijn geen wettelijke regels of richtlijnen voor het wel of niet laten overgaan van een leerling
naar een volgende groep. Als ouder kunt u wel uw wensen kenbaar maken, maar de school
neemt uiteindelijk de beslissing. De school heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid.
Als u het niet eens bent met de beslissing om uw kind wel of niet over te laten gaan, kunt u
volgens de klachtenprocedure van de school bezwaar maken.
De school moet zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van uw kind en rekening houden
met de voortgang van uw kind.
Als er duidelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, doordat het kind duidelijk aangeeft
dat het lesprogramma niet aansluit bij zijn interesses en ontwikkeling kan, in een incidenteel
geval, een klas overslaan een goede optie zijn. Versnellen betekent in de regel wel dat het kind
jong in het voortgezet onderwijs terecht zal komen.
De keuze voor versnellen wordt hier en nu gemaakt en heeft consequenties voor de toekomst.
Versnellen alleen is geen optie, er moet ook sprake zijn van verrijken en verdiepen vanwege de
mogelijkheid dat na een half jaar (of eerder) de leerling aan de volgende versnelling toe is.
Het komt dus incidenteel voor dat kinderen een klas overslaan, wij doen dat echter niet zomaar.
Doubleren.
Ingeval van ‘zittenblijven’ wordt dit alleen gedaan als de leerresultaten en ontwikkeling
opvallend achterblijven. Hierbij spelen niet alleen de toets scores een rol, ook andere zaken
30
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zoals: Is het kind faalangstig, heeft het weinig zelfvertrouwen, is het nog erg jong, speels of
vaak ziek? Om een goede beslissing te kunnen nemen, wordt ten alle tijden met u als
ouders/verzorgers overlegd.
Hoewel objectieve criteria voor het wel of niet overgaan naar een andere groep moeilijk te
geven zijn, volgt hieronder hoe wij bij ons op school in dit kader handelen.
Het kind blijft dan in dezelfde jaargroep. Er moet dan wel reden zijn om aan te nemen, dat het
kind in dat schooljaar de ontstane achterstand inloopt.
Doubleren in de bovenbouw moet duidelijk toegevoegde waarde hebben en is afhankelijk van
individuele omstandigheden. Doubleren houdt niet automatisch in dat een kind de hele leerstof
weer moet overdoen. Er wordt zorgvuldig besproken waar deze leerling behoefte aan heeft en
er wordt een plan van aanpak opgesteld.
De eindverantwoording ligt bij de directie van de school, die in overleg met de leerkracht en de
IB-er, de uiteindelijke beslissing neemt. De directie bepaalt de groepsindeling en de plaatsing
van leerlingen.

17. Hoe gaan we bij ons op school om met dyslexie/ dyscalculie?
Dyslexie of dyscalculie wordt vastgesteld door psychologen en orthopedagogen. Aan
onderzoek en diagnose zijn kosten verbonden. Deze worden niet vanzelfsprekend door de
school betaald. Er kan sprake zijn van een lichte vorm of een ernstige vorm.
Beleid m.b.t. dyslectische kinderen:
De wet bepaalt dat bij kinderen met een ernstige, enkelvoudige dyslexie het onderzoek en
behandeling vergoed wordt door de gemeente.
Voorwaarden hiervoor: 3 x een E-score bij het Cito leerlingvolgsysteem bij lezen en/of spelling
ondanks intensieve begeleiding vanuit een groeps- of handelingsplan.
De behandeling bestaat dan uit een intensieve, individuele training buiten de lessen om door
een dyslexiespecialist (meestal 40 behandelingen), waarbij ook opdrachten voor in de klas en
thuis worden verstrekt.
Hoe gaan we bij ons op school om met dyslexie?
1. Leerlingen die dyslectisch zijn krijgen per week 1 uur meer instructietijd. Ook leerlingen
met leesproblemen (waarbij dyslexie nog niet is vastgesteld) krijgen deze
aanvullende/extra instructietijd. Dit wordt in het groepsplan opgenomen.
2. Er worden geen toetsen voorgelezen (dit toetst begrijpend luisteren).
3. De te maken toets mag voor dyslectische leerlingen (met dyslexieverklaring) wel worden
opgedeeld in meerdere momenten.
4. De leerlingen krijgen meer tijd voor het maken van toetsen.
5. Bij lessen taal, begrijpend lezen of wereldoriëntatie kan de tekst voorgelezen worden
door de leerkracht of een maatje.
6. Thuis vooraf lezen van de leesstof van de lessen die de dag erna behandeld worden.
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7. Boeken mogen in overleg mee naar huis genomen worden. Het is niet de bedoeling dat
de boeken structureel thuis worden gehouden.
8. Soms worden het aantal oefeningen gereduceerd.
9. Soms worden teksten vergroot.
10. Spellingfouten worden bij stellen en Engels minder zwaar mee gerekend.
Voor de punten 3 t/m 9 geldt dat dit mogelijke maatregelen zijn. Het staat niet bij voorbaat
vast dat deze allemaal ingezet worden. We kijken per leerling wat nodig is en helpt.
Eindtoets groep 8:
Wanneer een leerling in groep 8 een dyslexieverklaring (op het gebied van lezen)
heeft, mag de eindtoets met gesproken versie gemaakt worden.
Voor de punten 3 t/m 6 geldt dat dit mogelijke maatregelen zijn. Het staat niet bij voorbaat
vast dat deze allemaal ingezet worden. We kijken situationeel wat nodig is en helpt.
Wanneer een leerling een dyslexieverklaring (op het gebied van lezen) heeft, mogen de
entreetoets en de eindtoets (volgens richtlijn van inspectie en Cito) wel met behulp van een
ingesproken versie gemaakt worden.
Beleid m.b.t. kinderen met dyscalculie:
Hoe gaan we bij ons op school om met ernstige rekenwiskunde problemen en dyscalculie?
1. Leerlingen die dyscalculie hebben krijgen per week 1 uur meer instructietijd. Ook
leerlingen met ernstige rekenproblemen (waarbij dyscalculie nog niet is vastgesteld)
krijgen deze aanvullende/extra instructietijd. Dit wordt in het groepsplan opgenomen
(maatjes / 1*).
2. Er wordt gewerkt met directe instructie waarbij de leerstappen extra klein zijn, er meer
structuur en herhaling geboden wordt.
3. Er wordt gewerkt met het aanleren van een vaste oplossingsstrategie.
4. Toepassen Sticordi-maatregelen:
o Stimuleren: ondersteunen van de affectieve component door begrip te tonen
en de leerling voortdurend aan te moedigen
o Compenseren: maatregelen ter compensatie om tekorten of problemen die
inherent zijn aan dyscalculie te omzeilen en opgenomen zijn in de
dyscalculie-verklaring: extra tijd bij toetsen, gebruik rekenmachine, gebruik
stappenplan, opzoekboekje, gebruik visuele ondersteuning als kladpapier,
tafelkaart e.d.
o Remediëren
o Dispenseren: dispenserende maatregelen kunnen nodig zijn om te
voorkomen dat een leerling afhaakt wanneer een situatie te frustrerend
wordt. Dispensaties kunnen zijn: vermindering of vereenvoudiging van een
aantal opgaven; laten werken op het passende referentieniveau; het
beoordelen van de berekening niet alleen op basis van de uitkomst;
mondeling laten toelichten van de berekening
5. Psycho-educatie: Hiervoor wordt ingespeeld op het positief benaderen van de leerlingen,
samen deelstappen nemen, denken in mogelijkheden, tafelkaart durven te gebruiken
etc.
18. Onderwijs aan anderstalige kinderen.
Mede dankzij subsidie van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Aalburg wordt aan
leerlingen van 4 t/m 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen en niet of nauwelijks in
de Nederlandse taal aanspreekbaar zijn, taalondersteuning geboden.
Voor verdere informatie zie www.leerrijk.nl onder kopje Leer meer!, Taalondersteuning,
Nieuwkomers.
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19. Aandacht voor begaafde leerlingen
Er zijn twee bovenschoolse plusklassen voor leerlingen vanaf groep 5 van scholen binnen
Leerrijk!. Eén klas in de gemeente Loon op Zand en één in de gemeente Waalwijk. Beide
groepen werken onder leiding van leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in
hoogbegaafdheid.
De leerlingen van groep 8 kunnen komend schooljaar gebruik maken van een aantal dagdelen
met een speciaal voor hen ontwikkeld programma op het Dr. Mollercollege te Waalwijk, de
groep 8+. Stichting Leerrijk! gaat in de periode dat het Dr. Mollercollege geen aanbod biedt,
een doorgaande lijn creëren voor deze Breinrijk!-leerlingen door hen een dagdeel per week bij
elkaar te laten komen in Waalwijk.
Voor de huidige deelnemers betekent dit dat ze volgend schooljaar in Breinrijk! blijven als uit de
evaluaties blijkt dat dit de passende plek is voor de leerling. Scholen kunnen gedurende het
schooljaar 2018-2019 kinderen aanmelden voor een plaats in de bovenschoolse plusklas
Breinrijk!. Het aantal aanmeldingen per school wordt door de werkgroep in overleg met het
bestuur bepaald. Ouders worden zo spoedig mogelijk op de hoogte
gebracht in welke groep, op welk dagdeel en op welke locatie hun kind
geplaatst is.
Er kan contact gelegd worden met de werkgroep Breinrijk! via de
intern begeleider of de talent-coördinator van de school.
De lessen worden gegeven op de twee onderstaande locaties:
Basisschool Kinderboom
Vecht 15
5172 BS Kaatsheuvel
Basisschool Besoyen
van Duvenvoordestraat 13 5141 BP Waalwijk
20. De overgang naar het voortgezet onderwijs.
De keuze die u als ouder met uw zoon/dochter moet maken wanneer de aanmelding voor het
voortgezet onderwijs voor de deur staat, is niet eenvoudig. Bovendien speelt dit al vroeg in de
achtste groep, omdat de scholen voor voortgezet onderwijs de aanmeldingen al in maart willen
hebben. Een aantal gegevens spelen bij deze keuze een rol:
 Advies basisschool / voortgezet onderwijs.
In groep 8 wordt, jaarlijks voor 1 maart, het schooladvies verstrekt. Dit advies geeft het
onderwijstype aan dat, in onze optiek, de beste kans biedt op een succesvol vervolg van de
onderwijsloopbaan op een nieuwe school. Het advies houdt niet per definitie het hoogst
haalbare voor uw kind in, maar wel het niveau waarop aansluiting reëel en verantwoord is.
We komen tot een schooladvies middels een vast traject, dat begint in groep 7. Medio groep 7
komt de adviescommissie, bestaande uit leerkrachten groep 7 en 8, aangevuld met de directeur
en intern begeleider, bijeen. Op basis van het leerlingvolgsysteem, rapporten en
leerlingkenmerken wordt dan, in overleg, het preadvies bepaald dat aan u wordt medegedeeld.
Medio groep 8 komt de adviescommissie weer bijeen en bepaalt, wederom op basis van meest
actuele gegevens uit leerlingvolgsysteem, rapporten, entreetoets en werkhouding, het
uiteindelijke schooladvies. Dit advies krijgt u tijdens het adviesgesprek in februari. Het
schooladvies is leidend bij de toelating van uw kind op het door hem of haar gewenste
schooltype.
Dan wordt medio april de eindtoets basisonderwijs afgenomen en sinds 2017 hebben wij een
keuze gemaakt voor de afname van de IEP-toets. De uitslag hiervan, ook een niveau-indicatie,
is veelal in overeenstemming met het reeds uitgebrachte schooladvies. Mocht dat niet het geval
zijn, dan zijn er 2 mogelijkheden bij een hogere score:
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We houden het advies gewoon zoals het is. In de meeste gevallen is dit de situatie,
aangezien het schooladvies gebaseerd is prestaties gedurende een jarenlange periode
op de basisschool. Men neemt hierbij een piekscore niet als maatstaf.
- Ouders vragen om een heroverweging van het schooladvies. Dit is wettelijk zo geregeld,
u heeft hier als ouders en kind recht op. Echter, een heroverweging is niet meer of
minder dan opnieuw overwegen. Het leidt niet per definitie tot aanpassing van het
schooladvies. Als wij van mening zijn dat het advies, op basis van de laatste gegevens
en een hernieuwde kijk, bijgesteld kan worden, gaan we hierin mee. Als we niet
ophogen, zullen we u met redenen aangeven waarom we dit niet doen.
N.B. Scoort een kind lager op de IEP-toets, dan blijft het schooladvies gewoon staan.
-

 Indien door ouders gewenst een evt. psychologisch onderzoekCompaz.
Wij spreken liever van een schoolkeuzeonderzoek. Dit onderzoek kan door u zelf en op uw
kosten worden aangevraagd indien u een second-opinion wenst. De kosten van dit onderzoek
bedragen circa € 300,21. Informatie over de resultaten
Hieronder treft u de uitslagen aan van de eindtoetsen basisonderwijs (CITO) van de laatste
jaren. In de tabel wordt de score van De Lage Weijkens verder uitgesplitst in een gemiddeld
percentage goed gemaakte opgaven per onderdeel.
Score
2012
2013
2014
2015
2016

538,7
539,3
540,9
536,7
535,7

Taal
77%
77%
79%
74%
72%
De landelijke

Rekenen

Studievaardigh. Wereldoriëntati
e
76%
79%
77%
77%
73%
73%
79%
81%
75%
n.v.t.
74%
66%
73
score is in 2016 uitgekomen op 534,5

Sinds schooljaar 2016-2017 gebruikt de school de IEP toets als eindtoets.
Hieronder de uitslag:
Klas 2017
Landelijk 2017
Klas 2018
Landelijk 2018

Taal
84%
91%
83%
82%

Lezen
86%
84%
86%
84%

Rekenen
82%
87%
77%
78%

Totaal
85,7%
80,6%
81,1%
81%

22. Klachtenregelingvanuit Leerrijk!anuit Leerrijk!
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school.
Klachten m.b.t. het klassengebeuren dient u in eerste instantie met de betrokken leerkracht te
bespreken. Ook kunt u spreken met de interne Vertrouwens Contact Persoon, (VCP) Will van
Hoof en Christine Robben beiden teamleden van onze school.
Indien geen oplossing wordt gevonden, kunt u zich richten tot de directie. Mocht dit ook geen
bevredigende oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur. Ook is er een
vertrouwenscontactpersoon op bestuursniveau: mevr. Irma van Hezewijk, bereikbaar via
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl en 06-54647212. Voor meer informatie kunt u ook
terecht op www.vertrouwenswerk.nl.
Het model klachtenregeling van Stichting KOMM is voor onze school vastgelegd. Hierin is de
procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft
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betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten,
discriminatie, racisme, agressie en lichamelijk geweld en overige klachten.
De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie.
De adressering is als volgt:

Stichting KOMM p/a Mevrouw A. de Koning-Meeùs, Postbus 75, 4850 AB Ulvenhout
Tel: 06-10585367 Email: kommadk@gmail.com
De taken van de klachtencommissie zijn:
 informeren van het bevoegd gezag over een binnengekomen klacht;
 onderzoeken van de klacht;
 horen van de betrokkenen;
 formuleren van een conclusie;
 adviseren van het bevoegd gezag over te nemen maatregelen;
 ongevraagd adviseren ten aanzien van preventiebeleid.
Het bevoegd gezag kan alleen met redenen omkleed afwijken van de geadviseerde
maatregelen.
Zowel de interne als de externe vertrouwenscontactpersoon hebben een geheimhoudingsplicht.
Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.
Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? Zo
nodig bemiddelen; nadere informatie geven over de klachtenprocedure; adviseren en
ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de stichting KOMM en politie; bijstand geven
tijdens de procedure en zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening. Wanneer u van
mening bent dat uw klacht niet opgelost is, verwijzen wij u naar de inhoud van de
klachtenregeling waarvan de volledige tekst ter inzage ligt op school en bij het bestuur. Deze
klachtenregeling is in overeenstemming met de landelijke door besturen en vakorganisaties
vastgestelde klachtenregeling.
Cameratoezicht
Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid voor om tijdelijk heimelijk cameratoezicht in te
zetten, ingeval er ondanks allerlei inspanningen het niet gelukt is om een eind te maken aan
diefstal of fraude. Hierbij wordt de inbreuk op de privacy van de leerlingen, leerkrachten en
bezoekers zo klein mogelijk gehouden. Vooraf wordt het gebruik van heimelijk cameratoezicht
gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De voorzitter van de
medezeggenschapsraad van de betrokken school wordt achteraf vertrouwelijk geïnformeerd dat
de verborgen camera is ingezet.
Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen
wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
- lichamelijk geweld;
- grove pesterijen;
- extremisme en radicalisering.
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren.
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een
formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs
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23. Belevingsonderzoek
Omdat we het partnerschip tussen ouders en school van groot belang vinden en in gesprek
willen/de mening willen weten van onze ouders en leerlingen maken wij (om de twee jaren)
gebruik van een ouder- en leerlingpeiling. Alle ouders worden hierin bevraagd en de leerlingen
van de groepen 5 t/m 8. Over de uitkomsten van deze onderzoeken wordt met ouders, MR en
OV uitvoerig gecommuniceerd. Wij proberen ontwikkelpunten dan ook door te voeren in onze
beleidsplannen.
24. Deskundigheid..
Ieder jaar opnieuw krijgen leerkrachten de mogelijkheid aangereikt om zich verder te
bekwamen in hun vak. Zij worden in de gelegenheid gesteld om bij- en nascholingscursussen te
volgen. Er wordt een beroep gedaan op interesses en talenten met betrekking tot de scholing
van ons personeel. Na ieder scholingsmoment worden opbrengsten gedeeld met het team en
wordt hiervan intern verslag gedaan.
Wat hebben we al “in school”:
1. Gediplomeerde RT-er in de persoon van Will van Hoof.
2. Gediplomeerde intern begeleider & talent coordinator: Christine Robben.
3. Gediplomeerd taalcoördinator (Magistrum) : Maarten Voesenek.
4. Rekenspecialist: Joris van den Burg.
5. Leerkracht met diploma pedagogiek: Christine Robben.
6. Gediplomeerde leerkracht voor kinderen met speciale opvoedingsbehoeften: Wendy
Sprangers.
7. Gedragsspecialist: Wendy Sprangers
8. ICT’er en basisschoolcoach (opleidingsschool Fontys PABO): Pim Smolders.
9. Directeur r.d.o. (register directeur onderwijs): John Arts.
10. Gymdocent van het “Beweegburo” met ALO eerste graadsopleiding.

25. Ondersteuning onderwijs aan zieke kinderen..
Iedere school krijgt wel eens te maken met een leerling die ziek is. Meestal komt een zieke
leerling binnen afzienbare tijd weer terug naar school. Soms is dat echter niet het geval en blijft
de leerling langere tijd afwezig of is hij / zij vaker kort of chronisch ziek. Wettelijk gezien is de
school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor de voortgang van het
onderwijsprogramma, ook gedurende de periode van ziekte. Ze kan daarbij ondersteuning
aanvragen bij OZL Midden- en Oost-Brabant (www.ozl.nu).
Procedure
Zo spoedig mogelijk nadat een zieke leerling is aangemeld bij OZL Midden- en Oost-Brabant,
maakt de consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen afspraken met de school. Er wordt
gekeken naar aanpassingen in organisatie en aanpak van het schoolwerk, prioriteiten in
vakinhouden, leerstofspreiding op langere termijn, de wijze waarop contacten met klasgenoten
onderhouden kunnen worden, enzovoorts.
Indien ouders en / of de school daar behoefte aan hebben, kan de consulent voorlichting geven
over:
- het ziektebeeld van een leerling;
- de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling op het leren en het gedrag;
- de opvang van de zieke leerling bij terugkeer naar school;
- de opvang van medeleerlingen, eventuele broer(s) en/of zus(sen), enz.
De onderwijsondersteuning wordt verzorgd door de consulent ondersteuning onderwijs zieke
leerlingen van OZL Midden- en Oost-Brabant. Daarnaast kunnen ambulante begeleiders van de
Mytylschool Tilburg ingeschakeld worden.
De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen brengt voor de school en voor ouders
/ verzorgers geen kosten met zich mee.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of met de consulent
ondersteuning onderwijs zieke leerlingen van OZL Midden- en Oost-Brabant (telefoon: 06Schoolgids b.s. De Lage Weijkens schooljaar 2018-2019
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20557180). Ook op de website www.ozl.nu/regio/midden-en-oost-brabantvindt u informatie
over de ondersteuning onderwijs zieke leerlingen.
26. Hoe te handelen bij ziekte op school, medicijngebruik￼?
Leerkrachten worden op onze school soms geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn
die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn
ten gevolge van een insectenbeet.
Ook krijgen leerkrachten soms het verzoek om kinderen de door een arts voorgeschreven
medicijnen toe te dienen of een medische handeling uit te voeren.
Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid,
is het van groot belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Vandaar dat er
op alle scholen van Leerrijk! een protocol wordt gehanteerd hoe er met zieke kinderen wordt
omgegaan en onder welke voorwaarden eventuele medicatie wordt toegediend of een medische
handeling wordt uitgevoerd.
Er worden hierbij drie situaties onderscheiden:
1. Het kind wordt ziek op school. Uitgangspunt is dat een kind dat ziek wordt naar huis
gaat en dat zonder overleg met de ouder(s)/verzorger(s) of een arts geen medicijnen
worden verstrekt. In geval van ziekte zal er altijd contact opgenomen worden met u als
ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wat er moet gebeuren: Is er iemand thuis om
het kind op te vangen en kan het kind gehaald worden?
Uw kind gaat nooit onder schooltijd zonder begeleiding door een volwassene naar huis !
2. Kinderen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij tijdens de schooluren moeten
gebruiken. Te denken valt aan pufjes tegen astma, medicatie voor ADHD/ADD en
antibiotica. In dit geval is het van belang dat uw toestemming voor het verstrekken van
medicijnen schriftelijk wordt vastgelegd, maar ook om welke medicijnen het gaat, hoe
vaak, welke hoeveelheid en op welke wijze. Onjuist gebruik kan immers leiden tot
schade aan de gezondheid.
3. Het is van groot belang dat een langdurige ziek kind of een kind met een bepaalde
handicap zoveel mogelijk naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdgenootjes,
neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele
dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Maar omdat deze kinderen vaak heel
specifieke verzorging nodig hebben en dit bijzondere verantwoordelijkheden met zich
meebrengt (bijv. het toedienen van insuline of het checken van de suikerspiegel), vergt
de toelating een zorgvuldige afweging. Het is niet altijd mogelijk op school de
noodzakelijke medische handelingen uit te voeren, omdat er bijvoorbeeld niet altijd een
zich bekwaam voelende en/of bevoegd verklaarde leerkracht aanwezig is.
De school heeft daarbij wel een zorgplicht en zal dan samen met de ouder(s)/
verzorger(s) naar een alternatief zoeken.
Op onze website treft u de richtlijnen aan.
27. Onze grenzen.
Natuurlijk heeft iedere school haar grenzen als het gaat om het kunnen aanbieden van zorg.
Deze grenzen willen we in het belang van de school en iedereen die er werkt en leert niet
overschrijden. De volgende grenzen kunnen we hierbij vooraf aangeven:
-

verstoring van rust en veiligheid;
interferentie van zorg en/ of behandeling aan de ene kant en onderwijs aan de andere kant;
verstoring van het leerproces van andere leerlingen;
het niet beschikbaar zijn van noodzakelijke thuiszorghulp/ materialen;
als de school, ondanks aantoonbare inspanningen, begeleiding en coaching de zorg niet aan
kan;
ouders weigeren de grondslag van de school te accepteren;
er gebrek aan opnamecapaciteit in de school is;
dit schooljaar hanteren we een grens van maximaal 32 kinderen per groep;
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-

evt. andere grenzen worden door de school met argumenten aangegeven.

Behalve kijken naar wat we intern kunnen, is het voor ons ook zaak te onderzoeken wat er
extern aan bronnen en mogelijkheden kan worden gezocht. In een feitelijke situatie zullen we
aan de hand van onderstaande punten nagaan waar we extra faciliteiten op kunnen vragen.
Op het terrein van personeel bekijken we:
- of ambulante begeleiding kan worden ingeroepen;
- of er extra inzet mogelijk is vanuit het samenwerkingsverband;
Op
-

het terrein van huisvesting bekijken we:
welke aanpassingen er nog mogelijk zijn aan het gebouw;
of er nog ruimte is in het budget van de gemeente;
of er via andere bronnen dan het AWBZ of verzekering nog een aanvulling kan worden
gegeven;
of het mogelijk is om bij de cluster 2 , 3 of 4 scholen* of bij de speciale school voor
basisonderwijs aanpassingen te lenen.
*Cluster 2 = school voor onderwijs aan slechthorende en dove kinderen
*Cluster 3 = school voor onderwijs aan verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapte
kinderen.
*Cluster 4=school voor onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen.

Op het terrein van materieel bekijken we:
- of het mogelijk is om bij andere scholen materiaal te halen;
- of een cluster 2, 3 of 4 school of speciale school voor basisonderwijs materialen kan
uitlenen.
28. Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)
Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de
praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de
provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 12 jaar.
Bewezen inspanningen door onze school op het gebied van verkeereducatie resulteerden voor
ons in de toekenning van het label dat u naast de ingang op de speelplaats aantreft.
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7. Niet alleen kennis op onze school.
Kennisoverdracht op school is natuurlijk belangrijk, het gaat echter niet alleen daarom. Het met
elkaar omgaan, iets te vieren hebben, samen aan iets werken is minstens van even grote
waarde. Daarom hebben we op school verschillende activiteiten voor onze leerlingen. U wordt
hiervan verder op de hoogte gebracht in de kalender en de nieuwsbrieven. Denk aan:













Sinterklaasfeest. De Sint komt op bezoek in de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8
maken surprises.. De Sint komt op bezoek in de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8
maken surprises.
Kerstviering Elementen als een gezamenlijke viering (of in de klas of met de gehele
school) en een maaltijd worden wel steeds in programma opgenomen. In de kalender
en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de precieze details m.b.t. datum,
locatie e.d.In de kalender en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de
precieze details m.b.t. datum, locatie e.d.
CarnavalDit vieren we op vrijdag voor carnaval. De kinderen mogen dan verkleed op
school komen. Meestal organiseren we samen met de oudervereniging leuke carnavals
activiteiten. Daarna is er muziek, dans, iets om te eten, allerlei spelletjes etc. Dit vieren
we op vrijdag voor carnaval. De kinderen mogen dan verkleed op school komen. Meestal
organiseren we samen met de oudervereniging leuke carnavals activiteiten. Daarna is er
muziek, dans, iets om te eten, allerlei spelletjes etc.
Jaarlijks bezoek EftelingEenmaal per jaar gaan we naar de Efteling. De Efteling
hanteert een speciale regeling voor de Loonse scholen. Eenmaal per jaar gaan we naar
de Efteling. De Efteling hanteert een speciale regeling voor de Loonse scholen.
Schoolkamp Aan het einde van groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. De
bedoeling van de kampdagen is een afscheid van de basisschool waarbij we grote
aandacht geven aan saamhorigheid. De kosten hiervoor proberen we zo laag mogelijk te
houden, doch we kunnen niet ontkomen aan een ouderbijdrage van u ter grootte van
zo’n € 75,- per leerling, afhankelijk van de gekozen kamplocatie. Voor het nieuwe
schooljaar zal de hoogte van de ouderlijke bijdrage voor het kamp definitief worden
vastgesteld.,- per leerling, afhankelijk van de gekozen kamplocatie. Voor het nieuwe
schooljaar zal de hoogte van de ouderlijke bijdrage voor het kamp definitief worden
vastgesteld.
Kinderboekenweek Onze school doet jaarlijks mee aan het project
Kinderboekenweek. Onze school doet jaarlijks mee aan het project Kinderboekenweek.
De “Wij-kensdagkoningsdag￼” en schoolreis
Onze schoolnaamdag: Wij-kens dag vieren we het ene jaar op Koningsdag in de vorm
van een spelletjesochtend en het andere jaar in de vorm van een schoolreis.
Afsluitdag Op de laatste donderdag van het schooljaar. De hoogste groepen gaan op
deze dag indien mogelijk zwemmen. De lagere groepen hebben de laatste jaren
“tentjesdag”.De lagere groepen hebben de laatste jaren “tentjesdag”.
Afscheidsavond groep 8 Traditioneel wordt op de vrijdag van de voorlaatste
schoolweek een afscheidsavond georganiseerd voor onze schoolverlaters. Traditioneel
wordt op de vrijdag van de voorlaatste schoolweek een afscheidsavond georganiseerd
voor onze schoolverlaters.
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8. School en thuis
Ouders als full-partner .
Uitgangspunten betreffende de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) vanuit Leerrijk!
Binnen onze school hanteren wij de volgende uitgangspunten zoals deze gelden in de
communicatie tussen ouders en school, met name als het gaat om de communicatie omtrent
welbevinden en (school)prestaties:
 school en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: het zorg dragen voor optimale
omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen;
 school en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De
ouders zijn daarbij eindverantwoordelijk, de school draagt verantwoordelijkheid voor
hetgeen binnen haar wettelijke opdracht besloten ligt;
 de dialoog tussen school en ouders is een noodzakelijke vanzelfsprekendheid, de daar bij
horende investering van school en ouders ook;
 wederzijds respect, betrokkenheid en vertrouwen tussen school en ouders is een
voorwaarde;
 scholen benutten de expertise en meedenkkracht van de ouders betreffende hun kind;
 scholen leggen gevraagd en ongevraagd verantwoording af aan de ouders over het welzijn
en de prestaties van hun kind;
 scholen geven de ouders informatie over de individuele ontwikkeling (welzijn en prestaties)
van hun kind als ook over de wijze waarop deze informatie verkregen is. Daarnaast wordt
desgewenst (en daar waar dat mogelijk is) ook de positie van het kind ten opzichte van de
groep alsmede de vergelijking met “het landelijk gemiddelde” toegelicht;
 scholen evalueren de oudertevredenheid over de wijze van communiceren en passen deze
aan indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft.
Dat betekent eigenlijk dat wij:
 altijd bereid zijn tot een gesprek met de ouders als zij daarom verzoeken. We zoeken
hiervoor wel een geschikt moment uit. Dit geldt ook bij alle overige gesprekken. Wij willen
graag dat we onze lessen kunnen starten om 8.30u. Blijft u a.u.b. niet langer op school dan
nodig is;
 voorstander zijn van ouderparticipatie, zowel ondersteunend in de onderwijssituatie als voor
de diverse andere vormen van organisatiehulp;
 U op de hoogte willen houden van de vorderingen van uw kind met behulp van de 10
minutengesprekken en de Kijk! gesprekken.
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De betrokkenheid van ouders kan op onze school in verschillende vormen gestalte krijgen:
 U bent aanwezig op onze ouder informatieavonden;
 U kunt deelnemen aan gespreksgroepjes waarbij in gesprek gaat met de directeur en een
teamlid over allerlei zaken die op schoolspelen;
 U loopt wel eens met uw kind de school / klas binnen om belangstelling te tonen voor zijn/
haar werk;
 U schenkt thuis aandacht aan de meegenomen producten van school zowel op het creatieve
als op het leerniveau;
 U hebt aandacht voor extra werk en huiswerk;
 U participeert mee op school als:
- lid van de oudervereniging;
- lid van de oudergeleding van de MR/GMR;
- onderwijsassistent;
- lees en /of hulpouder;
- lid van de versiercommissie;
- lid van de luizenbrigade;



U bent bereid om incidenteel mee te werken als: -

chauffeur bij uitstapjes;
hulp bij activiteiten;
hulpouders;
hulp bij de sportdag;
de situatie zich voordoet.

De informatie die u als ouder krijgt kunnen we als volgt onderverdelen:
- via Parnassys ouderportaal.
- via de telefoon;
- via e-mail (meest voorkomend)
- via de maandelijkse nieuwsbrief;
- via de infokalender/ bijlage van de schoolgids;
- brieven die uw kind meestal op woensdag mee naar huis krijgt (1 per gezin; de
oudste);
- mededelingen op informatiebijeenkomsten;
- publicaties in de schoolgangen en bij de ingangen;
- de actuele website van de school;
- via de klasbord-app.
In het begin van het schooljaar, na een aantal weken onderwijs, krijgen de ouders een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Indien wenselijk kan dit gesprek
eerder plaatsvinden.
Verzekeringen en aansprakelijkheid
Verzekeringenvanuit Leerrijk!:vanuit Leerrijk!:
Aansprakelijkheid..
Door de school is een verzekering afgesloten voor schade die wordt veroorzaakt door het
schoolbestuur, het personeel en hulpouders. Deze verzekering keert alleen schadegeld uit,
wanneer er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid van de genoemde personen. Vaak wordt
aangenomen dat de school aansprakelijk is voor alle schade die onder schooltijd wordt
aangebracht, ook wanneer deze schade wordt veroorzaakt door een leerling. Dit is echter niet
juist.
Vanaf 1 januari 1992 geldt dat de ouders van leerlingen tot 14 jaar aansprakelijk zijn voor de
schade die door deze leerlingen wordt veroorzaakt; dit geldt ook voor schade die tijdens de
schooltijd is ontstaan. Gedacht kan daarbij worden aan schade aan andere leerlingen en
schooleigendommen. De aansprakelijkheid van de ouders gaat zelfs zover, dat zij aansprakelijk
zijn voor de schade die zij niet hebben kunnen voorkomen.
De leerlingen tot 14 jaar zijn zelf niet aansprakelijk.
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De aansprakelijkheid van de school beperkt zich in het algemeen tot gevallen waarin een
leerkracht zelf schade heeft veroorzaakt of wanneer schade ontstaat als gevolg van slecht
onderhoud van het schoolgebouw en het meubilair. Hierbij is dan sprake van verwijtbaar
handelen.
Aansprakelijkheid diversen
-Verantwoordelijkheid:
De verantwoordelijkheid van de school eindigt bij het schoolhek en einde schooltijd. Wie dan de
verantwoordelijkheid overneemt is primair een zaak van u als ouders/verzorgers. In geval van
buitenschoolse opvang heeft u als ouder/verzorger een overeenkomst met de kinderopvang
gesloten. De school heeft geen taak, bevoegdheid of plicht toe te zien op de juiste naleving van
die overeenkomst.
Vóór de eerste bel is er geen toezicht op de speelplaats, houdt u hier rekening mee?
-Verkeersbrigadiers:
Ouders/vrijwilligers die voor school als verkeersbrigadiers optreden, vallen in principe onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de school. Indien er echter een motorrijtuig bij betrokken is,
is de dekking van de verzekering uitgesloten. De eigenaar van een motorrijtuig die schade
veroorzaakt kan zelf aansprakelijk gesteld worden.
-Excursies:
De school heeft een verzekering afgesloten voor alle personeelsleden en vrijwilligers die in
opdracht van de school kinderen met een eigen auto vervoeren.
-Schoolongevallenverzekering:
Alle kinderen van onze school, het personeel, de overblijfouders en de hulpouders zijn door het
bestuur tegen ongevallen verzekerd. Beschadigingen aan kleding, brillen, fietsen e.d., vallen
niet onder de ongevallenverzekering. De verzekering geldt ook tijdens excursies, schoolkamp,
sport- en speldagen e.d.
Vervoer van kinderen in auto’s bij uitstapjes
Aangezien de school nogal eens een beroep doet om kinderen te vervoeren willen we hier nog
een aantal regels over het vervoer van onze leerlingen duidelijk maken. Dit ter bescherming van
het kind dat vervoerd wordt, maar ook ter bescherming van de ouders die kinderen vervoeren.
De wet:



In de auto: De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meter met een

maximaal gewicht van 36 kilo zowel voorin als achterin een geschikt en
goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger moeten gebruiken. Iedereen moet de
veiligheidsgordel gebruiken.
Opm. bij incidenteel vervoer (zoals meestal op scholen of verenigingen) is een
zittingverhoger niet verplicht. Wij kiezen echter voor de veiligheid van de
kinderen en verwachten dat de ouders van de kinderen die met een andere
ouder meerijden een zittingverhoger (voorzien van naam!!) meegeven. (Bron:
http://www.kinderstoeltje.nl/regelgeving.html)
Aanvullende regelgeving:
 Op de plaats waar een airbag zit, mogen
geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje
dat tegen de rijrichting in moet worden geplaatst,
tenzij de airbag is uitgeschakeld.
 Een driepuntsgordel als heupgordel
gebruiken, mag niet meer. Ook gordelgeleiders
mogen niet gebruikt worden, behalve voor kinderen
die kleiner zijn dan 1,50 meter voor wie geen
zittingverhoger te krijgen is omdat ze te zwaar (>36
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kilo) zijn. De gordelgeleider moet goed door het oog kunnen bewegen. Er mogen niet
meer passagiers vervoerd worden dan er gordels beschikbaar zijn!
 In bussen moeten passagiers ouder dan 3 jaar de gordel gebruiken. Kinderen tot 3 jaar
mogen los vervoerd worden. Voor stads- en streekvervoer gelden andere regels.
Laadruimte van de auto: het is verboden personen te vervoeren in de laadruimte van de auto.

Aanvullende afspraken:

1. Vervoer niet meer kinderen dan er gordels op de achterbank aanwezig zijn;
2. Gebruik altijd de autogordels;
De kinderen moeten dus altijd de autogordel dragen.

Nuttige tips:

Maak de volgende afspraken met de kinderen die u moet vervoeren:
1. Ze mogen pas in- en uitstappen als dat door u gezegd wordt;
2. Ze moeten van de ramen en deuren afblijven. Maak gebruik van de meestal aanwezige
kindersloten..
Informatie aan gescheiden ouders vanuit Leerrijk!:
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het
belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken
aan de directeur.
Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de
uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud meegegeven. Als één
van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt
aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk
gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het originele rapport
wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt twee kopieën mee als ouders niet meer op
één adres wonen.
Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de
overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont.
Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide
ouders gedaan.
Wij vinden dat het belang van het kind het beste is gediend, wanneer de school buiten de strijd
van de ouders blijft en uitvoering geeft aan de wet en regelgeving t.a.v. informatieverstrekking
aan gescheiden ouders. Men mag van de school verwachten dat zij zich neutraal opstelt en
beide ouders in principe in gelijke mate van informatie voorziet.
De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen
informatieplicht jegens een eventuele nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel
uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Nieuwe partners mogen alleen aan het
gesprek deelnemen als de andere ouder hiervoor goedkeuring verleent.
Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking:
-indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is
beperkt.
-in gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder
wordt verstrekt.
-als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is (in dit geval zal de school
zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren).
De ouder(s) kan/kunnen dit laatste laten toetsen door een klachtencommissie of rechter.
Gescheiden ouders kunnen via onze website overigens altijd op de hoogte blijven van
activiteiten, informatiebulletin en ook schoolfoto’s.
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9. Algemene informatie
Contacten met andere scholen.
De Lage Weijkens heeft intensieve contacten met basisschool De Blokkendoos, De Vlinderboom,
kinderdagverblijf Dikkertje Dap, buitenschoolse opvang De Kubus, b.s.o. Buitenlust en andere
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs / speciale basisscholen. Deze contacten hebben te
maken met:









overgang van een leerling naar een andere basisschool;
overgang van een leerling naar een speciale basisschool dan wel ambulante begeleiding
van de speciale basisschool op De Lage Weijkens t.b.v. een leerling;
samenwerkingsvormen binnen onze eigen stichting;
scholen voor voortgezet onderwijs in verband met de plaatsing en nazorg van onze
leerlingen uit groep 8;
gesprekken op directieniveau via het DGO over landelijke en gemeentelijke
onderwijszaken;
scholing en deskundigheidsbevordering voor het personeel;
opstellen van onderwijskundige rapporten in de richting van diverse onderwijsvormen;
nagesprekken met voortgezet onderwijs over de voortgang van de oud-leerlingen.

Contacten met onze directe omgeving.
Hier spreken we over de kerk, de bibliotheek, de wijkagent etc. We zijn tevens aangesloten bij
het Brabants Veiligheid Label en werken op die manier mee aan het bekwamen van onze
kinderen in verkeersregels en gedrag.
Deze contacten zijn veelal op organisatorisch terrein.
Relaties met diensten en instellingen die voor u van belang kunnen zijn of waarmee u in
aanraking kunt komen, zie adressenlijst in deze schoolgids.
N.B. Verder zijn er nog incidentele contacten met G.G.Z. (vroegere RIAGG), de vertrouwensarts,
raad voor de kinderbescherming, Veilig Thuis, stichting Kompaan (opvang pleegkinderen) en
onze buren van De Venloene (verzorgingstehuis)
In alle gevallen geldt dat als u een van hen nodig hebt u de adressen en telefoonnummers
achter in de bijlage van de gids kunt opzoeken.
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10. Overige informatie
Leerplicht en vakantie.
Extra vrije dagen
1 Leerplicht en verlof
2 Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
3 Op vakantie onder schooltijd
4 Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
5 Hoe dient u een aanvraag in?
6 Niet eens met het besluit?
7 Ongeoorloofd verzuim
8 Vragen?
1. Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind vanaf de eerste maand nadat het kind 5 is geworden
leerplichtig is. Leerplichtige kinderen mogen niet zomaar van school wegblijven. De
leerplichtwet kent ook geen snipperdagen. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op
deze regel mogelijk.
De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in dit artikel beschreven.
2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging,
bestaat er recht op verlof.
Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind
gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij
de directeur van de school te melden.
3. Op vakantie onder schooltijd
Vakantie onder schooltijd is in principe niet mogelijk.
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden:
- als uw kind tijdens (geen van) de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de
specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
- het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.
- bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard
van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.
In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen aaneengesloten uw
kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Geen redenen voor extra
vakantieverlof zijn o.a. :
- extra lange vakanties wegens bezoek aan het land van herkomst
- korte vakanties tussendoor of in het goedkope voor- en naseizoen
In de praktijk komt deze situatie echter nooit voor omdat mensen hetzij tijdens de
zomervakantie, hetzij tijdens een van de andere vakanties in staat zijn om twee weken verlof
op te nemen en zo met hun gezin vakantie door te kunnen brengen.
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
-In verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste
acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat
niet mogelijk was.
-De verlofperiode kan maximaal 10 schooldagen aaneengesloten beslaan.
-De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,
waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een
doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van
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de ziekte blijken. U moet zelf zorgen voor een vertaling ervan door een beëdigde tolk. Op die
manier voorkomt u mogelijke misverstanden.
Met enige regelmaat komen er meldingen over ouders die de vrijdag voor aanvang van een
vakantie vertrekken. Dit is uiteraard niet toegestaan. Soms worden kinderen ziek gemeld.
Wanneer het vermoeden bestaat dat ouders eerder vertrekken en daar geen toestemming voor
hebben of hun kind(eren) ziek melden dan volgen we de volgende procedure:
- School belt naar het huisadres om te verifiëren of men thuis is;
- Is er niemand thuis dan wordt de leerplicht ambtenaar gebeld;
- De leerplichtambtenaar gaat met een brief op huisbezoek;
- Als niemand thuis wordt aangetroffen dan wordt de brief in de bus gedaan en hebben
ouders die dag nog de kans om telefonisch contact op te nemen;
- Bij geen reactie stuurt de school een melding van ongeoorloofd verzuim naar de leerplicht
ambtenaar;
- Ouders worden uitgenodigd om op gesprek te komen en er volgt praktisch altijd
proces-verbaal.
Als school zeker weet dat ouders eerder zijn vertrokken (wat in sommige gevallen ook voor
komt) dan stuurt school een melding van ongeoorloofd verzuim naar de leerplichtambtenaar en
die zal ouders uitnodigen voor een gesprek en opmaken van proces verbaal.
4. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders
en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet
gedacht worden aan:
- een verhuizing van het gezin.
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg
met de directeur en/of de leerplichtambtenaar).- overlijden van bloed- of aanverwanten.
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-,40-, 50- of 60-jarig
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
De volgende situaties vallen niet onder ‘andere gewichtige omstandigheden’:
- familiebezoek in het buitenland, al dan niet gekoppeld aan een vakantie
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te
gaan.
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
- deelname aan een sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere
gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij
voorkeur minimaal acht weken van tevoren).
Overbelasting vijfjarigen:
Ter voorkoming van overbelasting van een vijfjarige kleuter kunnen ouders besluiten het kind
gedurende een vooraf bepaalde periode maximaal 5 uur per week thuis te houden. Dit kan
echter alleen als vooraf en tijdig aan de directeur wordt gemeld gedurende welke periode en op
welke uren het kind wordt thuis gehouden. Als het schoolbezoek dan nog steeds te zwaar voor
het kind is, dan kan de directeur worden gevraagd toe te staan dat het kind voor meer dan 5
uur per week wordt thuis gehouden, echter nooit meer dan 10 uur p.w.
De vrijstellingsmogelijkheid is niet bedoeld om, naar keuze van de ouders, de vijfjarige leerling
op willekeurige momenten thuis te houden. Het op willekeurige momenten dan wel het
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onaangekondigd thuishouden van vijf-jarigen resulteert in ongeoorloofd schoolverzuim. Ook is
het niet de bedoeling om de uren op te sparen.
5. Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn te vinden op de website van de
school en daar te downloaden. Mocht u geen computer of internet tot uw beschikking hebben is
het formulier ook verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde
aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10
schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer
dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van
de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de
directeur te hebben gehoord.
6. Niet eens met het besluit
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit,
kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit
heeft genomen. Tot 10 dagen bij de schooldirecteur boven de 10 dagen bij de
leerplichtambtenaar.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
- naam en adres van belanghebbende;
- de dagtekening (datum);
- een omschrijving van het besluit dat is genomen;
- argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit;
- wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht
ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting.
Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de
Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van
een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek
een voorlopige voorziening te trekken.
Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden, voordat u een beroepschrift indient is het
raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.
7. Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.
De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Bezoek aan dokter, orthodontist, tandarts enz.
Wij hebben liever niet dat de kinderen onder schooltijd artsen en andere hulpverleners
bezoeken. Als het niet anders kan is het fijn vooraf even overleg met de leerkracht te hebben
zodat die er met het programma (bijv. toetsen) rekening mee kan houden.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de
school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
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Externe hulp aan leerlingen..
Alle leerlingen volgen als uitgangspunt het op school geldende lesrooster. Indien op enig
moment de inzet van extern deskundigen ten behoeve van de begeleiding van of zorgverlening
aan leerlingen gewenst blijkt te zijn en dit alleen onder schooltijd te realiseren is, bestaat
daartoe onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid. Eén van de voorwaarden is dat de
school zelf niet in de begeleiding kan voorzien. Een andere voorwaarde is dat de leerling niet te
veel mist. In overleg moet hier een oplossing voor gezocht worden.
Vervanging bij ziekte.
Het is de taak van de schoolleiding om, indien leerkrachten door ziekte, verlof of scholing een
of meerdere dagen afwezig zijn, voor oplossingen te zorgen die ertoe leiden dat het onderwijs
in de betreffende groepen zo goed mogelijk wordt voorgezet.
De genoemde mogelijkheden staan in volgorde van aanpak beschreven.
a.
Mogelijkheden bij vervanging
De schoolleiding heeft de volgende mogelijkheden:
1. We schakelen de invalpool van Leerrijk! in (RTC). Via deze pool wordt een invaller
toegewezen.
2. Een beroep doen op duopartners/ parttimers binnen het team om een kort
vervangingsprobleem op te lossen;
3. Een eventuele benadering van parttimers van een collega school via e-mail;
4. Een dringend beroep doen op leerkrachten die deze betreffende dag geen lesuren
hebben. Schoolspecifieke oplossingen (b.v. interne verschuiving leerkrachten, inzetten
lio-er).
b.
Mogelijke knelpunten
Het zal niet altijd mogelijk blijken te zijn om de vervanging op te lossen volgens de onder a
genoemde mogelijkheden. Er is dan sprake van een knelpunt. Mogelijke oplossingen:
1. Er wordt gekeken welk personeel op de betreffende dag vrijgesteld is van lesgevende
taken en of het mogelijk is, afhankelijk van hun werkzaamheden op die dag, hen in te
zetten voor vervanging;
2. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een groep op te splitsen over andere
groepen. Omdat aan deze oplossing veel nadelen zitten, zal dit slechts voor één dag
gebeuren.
De schoolleiding zal uiteindelijk besluiten voor welke oplossing gekozen wordt.
c.
Een groep naar huis sturen
Wanneer bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, moeten we besluiten
een groep naar huis te sturen.
Voor het eind van de dag krijgen de kinderen van de betreffende groep een brief mee
naar huis waarin het volgende staat vermeld:
1. de reden van het gedwongen thuisblijven;
2. de duur van het gedwongen thuisblijven;
3. de mogelijkheid om voor kinderen, waarvoor thuis, noch bij familie, buren of kennissen
opvang mogelijk is, de opvang op school te laten plaatsvinden.
d.
Tot slot.
Wanneer het voorkomt dat een klas naar huis gestuurd wordt, zal de directie achteraf bestuur
en medezeggenschapsraad hierover informeren.
Het naar huis sturen van een groep kan er toe leiden dat het jaarlijks te realiseren minimum
aantal lesuren niet wordt gehaald.
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Onze schoolregels.
Op onze school vragen we onze leerlingen zich te houden aan enkele algemeen geldende
regels die bijdragen een o.i. normale omgang tussen leerlingen onderling.
De algemene gedachte moet zijn:
Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen. Daarom houd ik
me aan de volgende regels:
1.
2.
3.
4.
5.

Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen!
Vind je iets niet top, zeg dan: STOP, hou daar mee op!
Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doet.
Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is niet cool!
Rennen doe je op het schoolplein. Binnen moet je rustig zijn.

Nu kan het zijn dat een leerling een keer tegen deze regels in handelt. In zo’n geval wordt het
kind hierop aangesproken en wordt er, in bepaalde gevallen straf gegeven.
Meestal is dit afdoende. Echter, er zijn gevallen waarin het overtreden van de schoolregels een
meer hardnekkig karakter heeft. In gevallen waarin al vaker kinderen zijn aangesproken en
waarbij dit geen verbetering tot effect heeft kan de school overgaan tot een schorsing. Dit
gebeurt gelukkig zelden, maar we willen u toch hierbij infomeren over de procedure die
voorafgaat aan schorsing en evt. verwijdering.
Schorsing en verwijdering van leerlingen vanuit Leerrijk!
Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig ongewenst gedrag van een leerling
onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen, is het van groot belang om te registreren wat er is
gebeurd (ook t.a.v. preventieve maatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag), welke
afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen.
De rapportage wordt opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben recht van inzage in
het leerlingendossier van hun kind volgens de daarvoor geldende regels.
De volgende gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn tot schorsing:
 Herhaaldelijk niet gedragen volgens schoolregels;
 Het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
 Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of
personeel.
Verbaal geweld: iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of gebaren,
die als bedreigend kunnen worden opgevat; dreigementen tot beschadiging van eigendommen
van betrokkene of de school; dreigementen over te gaan tot fysiek geweld tegen betrokkene
en/of haar of zijn familie en/of de school. Onder verbaal geweld rekenen we ook bedreigingen
via sociale media, wanneer deze activiteiten tijdens de schooltijd en/of op school (terrein)
plaatsvinden.
Fysiek geweld: slaan, schoppen, bijten, krabben, enz.; bedreiging met en/of gebruik van een
wapen of een voorwerp dat als een wapen kan worden gebruikt; beschadiging en/of vernielen
van eigendommen van leerlingen, personeel, andere ouders/verzorgers of de school.
In het geval dat door een leerling de veiligheid voor andere leerlingen en/of personeel en/of
ouders/verzorgers in gedrang komt, kan zonder waarschuwing overgegaan worden tot
schorsing. In het geval dat de schoolregels herhaaldelijk niet nageleefd worden, dient er,
alvorens tot schorsing wordt overgegaan, minimaal twee keer gewaarschuwd te zijn in de vorm
van een gesprek met leerling en ouders/verzorgers. Deze gesprekken zijn vastgelegd in een
verslag, dat ouders/verzorgers voor akkoord getekend retourneren. Indien ouders niet willen
tekenen, maakt de directeur hier een aantekening van in het verslag.
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Procedure voor schorsing:
 Na overleg met het bestuur schorst de schooldirectie namens het bestuur;
 Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na een toelichtend gesprek met
de leerling, de ouders en de groepsleerkracht;
 Schorsing van leerlingen dient op basis van een voldoende gegronde reden te
geschieden;
 De duur van de schorsing is minimaal één schooldag en maximaal vijf schooldagen,
waarna er afspraken worden gemaakt over wijze van toelaten van de leerling op de
school;
 De directie deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit
wordt vermeld: de reden(en) voor schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en
eventuele andere genomen maatregelen;
 Een afschrift van deze mededeling wordt verzonden aan het bestuur van de stichting;
 De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te
voorkomen dat deze een achterstand oploopt.
 De directie stelt de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor als de
schorsing langer dan een dag duurt via een formulier dat in het internet schooldossier
(ISD) is opgenomen.
 Ook de leerplichtambtenaar wordt van de schorsing in kennis gesteld.
Wanneer schorsing geen oplossing meer biedt, dan kan worden overgegaan tot verwijdering
van de leerling.
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag, ten gevolge waarvan de relatie
tussen school en leerling en/of ouders onherstelbaar verstoord is.
Verwijdering is een ordemaatregel die slechts in het uiterste geval en uiterst zorgvuldig
genomen wordt conform de wettelijk vastgestelde procedure.
Procedure voor verwijdering:
 De directie stelt aan het bestuur een dossier ter beschikking, waarin is bijgehouden
welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan gedaan heeft om ze op te
lossen en verwijdering van de leerling te voorkomen. Tevens is hierin opgenomen een
schriftelijke waarschuwing aan de (ouders van de) leerling, waarbij gewezen wordt op
mogelijke verwijdering als het wangedrag aanhoudt;
 Het bestuur hoort zo snel mogelijk de directie en de betrokken leerkracht(en);
 Het bestuur deelt de ouders zo snel mogelijk het voornemen tot verwijdering van de
leerling schriftelijk mede;
 In deze brief wordt vermeld dat de ouders binnen 6 weken schriftelijk tegen de beslissing
bezwaar kunnen maken bij het bestuur;
 De inspectie en de leerplichtambtenaar worden van het voornemen in kennis gesteld;
 Als de ouders geen bezwaar aantekenen, wordt het besluit na zes weken definitief.
 Indien ouders bezwaar maken, hoort het bestuur hen over dit bezwaarschrift;
 Het bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit
en brengt de ouders gemotiveerd en per aangetekende brief van het besluit op de
hoogte;
 Leggen de ouders zich neer bij het besluit, dan wordt het besluit per direct definitief;
 Leggen de ouders zich niet neer bij het besluit, dan kunnen zij het besluit aanvechten
via de civiele rechter;
 Wanneer besloten wordt een leerling te verwijderen, dan zorgt het bestuur ervoor dat
een andere school bereid is de verwijderde leerling toe te laten;
 De beslissing tot definitieve verwijdering wordt kenbaar gemaakt aan de inspectie en de
leerplichtambtenaar;
 Ouders kunnen een geschil met de school over een verwijdering melden bij een
onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs door een formulier te
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downloaden (http://onderwijsgeschillen.nl/ content/verzoekschrift-indienen) en deze te
sturen naar: Onderwijsgeschillen t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht of per e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.
Ontzegging toegang ouder of verzorger
In geval van ernstig ongewenst gedrag van ouders of verzorgers kan, in overleg met het
bestuur, door de directie van de school ontzegging van de toegang tot het schoolgebouw en
het schoolplein worden toegepast.
Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag zijn:
- handtastelijkheden jegens leerlingen en personeel;
- (dreigen met) fysiek geweld;
- verbaal geweld;
- ongepast aanspreken van andere kinderen (waarbij de relatie ‘groot tegenover klein’ wordt
ingezet);
- schelden/vloeken;
- zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen,
waarbij sprake is van een bijzonder negatieve gesprekslading.
Een ontzegging toegang ouder/verzorger wordt naast mondeling, altijd schriftelijk en
gemotiveerd medegedeeld aan de betreffende ouder of verzorger. Een afschrift gaat naar het
bestuur.
De ontzegging van toegang kan maximaal 6 maanden duren, waarna opnieuw een besluit
wordt genomen over de wijze van toelaten van de betreffende ouder of verzorger tot de school.
In geval van verbaal en/of fysiek geweld en/of het ernstig in gevaar brengen van de leerlingen
en personeel wordt aangifte gedaan bij de politie. De aangifte kan door de betreffende
leerkracht worden gedaan, maar ook door de directeur van de school of het bestuur van
Leerrijk!
Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen.
Als er sprake is van (extreem) grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen, wordt dit door
school altijd gemeld bij VEILIG THUIS.
Aanmelding.
De school verzoekt ouders hun kind voor 1 april, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar in te
schrijven. U kunt hiertoe een aanmeldingsformulier verkrijgen bij de directie van de school of
op onze website downloaden. Circa 6 weken voor de vierde verjaardag van uw zoon of dochter
ontvangt u vanuit school een informatiepakket en de kennisgeving van de groep waarin uw kind
is ingedeeld. Hierin treft u ook de zgn. ouderverklaring aan. Deze moet volledig ingevuld op
school aanwezig zijn op de dag dat uw kind daadwerkelijk als leerling van onze school
ingeschreven wordt. Voor onze administratie moet en we dan ook een kopie van het
sofinummer/ burgerservicenummer in ons bezit hebben. Dit nummer treft u aan op een
beschikking van de belasting, het paspoort, de zorgpas etc.
Om te worden toegelaten tot een basisschool moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Na hun vierde
jaar kunnen de kinderen naar school en dat betekent dat de nieuwe leerlingen druppelsgewijs
binnenstromen. Om de kinderen alvast een beetje te laten wennen, mogen ze vooraf 5 maal
op bezoek komen. Ze zijn dan minstens 3 jaar en 10 maanden oud.
De school behoudt zich het recht voor om, indien de organisatie hierom vraagt, de laatste 8
weken voor de zomervakantie geen nieuwe leerlingen te laten instromen in groep 1.
Voor een nadere toelichting over de procedure van toelating en gewenning kunt u zich wenden
tot de directie van de school.
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Fietsend naar school
Gezien de beperkte accommodatie voor de stalling van fietsen en de doorgaans korte
loopafstanden voor de meeste kinderen, willen wij u verzoeken om de kinderen niet met de
fiets naar school te laten komen. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen uit het zgn.
buitengebied van de school ( Land van Kleef, Kasteellaan, Financiën, Udenhoutseweg,
Kraanven, Heideweg, Duikse Hoef en Bergstraat. Ook de kinderen uit Molenwijck mogen met
de fiets komen. Mocht u andere speciale redenen hebben om kinderen met de fiets te laten
komen, dan is dat bespreekbaar met de directie.
Continurooster
Onze school kent een continurooster.De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag en donderdag
8.30 uur - 14.45 uur.
Woensdag en vrijdag
8.30 uur – 12.30 uur.
Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kinderen over. Afspraken en regels staan
beschreven in het document “Plan Continurooster” (op onze website en aan u op papier
verstrekt).
Toezicht
Tijdens de pauzes wordt er op de speelplaats toezicht gehouden door de leerkrachten. Vóór
schooltijd is er geen toezicht. U stuurt uw kind dus op eigen verantwoording naar school. De
kinderen worden om 8.25 uur binnengelaten zodat om 8.30 uur de lessen kunnen beginnen.
Regenweer
Bij regenweer zijn er altijd veel kinderen die met laarzen naar school komen. Zij mogen die
laarzen niet aanhouden in de klaslokalen. U kunt uw kind gerust pantoffels, slippers of iets
dergelijks mee naar school geven. Zorgt u wel voor namen in de laarzen.
Speelplaats
De kinderen kunnen op de speelplaats gebruik maken van de speelmogelijkheden. Ook mogen
de kinderen zelf meegebrachte materialen gebruiken zoals springtouw, krijt, rollerskates en
skeelers. Volgens het rooster mogen de leerlingen ook gebruik maken van het multifunctionele
speelterrein naast de school. Skateboards, waveboards en harde voetballen zijn NIET
toegestaan.
Omdat we als school vinden dat de gebruikers van de speelplaats ook mede verantwoordelijk
zijn voor de netheid hiervan, maken de kinderen volgens een vast rooster de speelplaats mee
schoon. Dit houdt in dat de verschillende groepen een paar keer per jaar (onder schooltijd) aan
de beurt komen om papiertjes te rapen en te vegen.
Stagiaires
De Lage Weijkens heeft zich gekwalificeerd als opleidingsschool voor de FKHE PABO in Tilburg.
(Pedagogische academie basisonderwijs). Als opleidingsschool werken we nauw samen met
Fontys om voor studenten en deel van hun opleiding binnen de basisschoolmuren mogelijk te
maken. De basisschoolcoach, onze collega Pim Smolders, speelt hierin een centrale rol.
Ook kunnen we een afstudeerstageplaats (vierdejaars student) aanbieden. Deze stagiaire werkt
er naar toe om alleen in de groep te kunnen staan. De mentor houdt toezicht op afstand.
Naast samenwerking met Fontys werken we ook samen met ROC Tilburg. Van deze school
krijgen we stagiaires onderwijs- en klassenassistent. Zij zijn vooral werkzaam in de
onderbouwgroepen.
Hoofdluis.
In de klassen van onze school wordt wel eens hoofdluis geconstateerd. Op zich niet iets
bijzonders, op bijna elke basisschool in Nederland komt regelmatig hoofdluis voor. Kinderen
brengen het ongemerkt op elkaar over. De enige manier om hoofdluis te bestrijden is grondig
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controleren en laten behandelen. Maar dit moet dan wel op de juiste manier geschieden en bij
alle kinderen, anders heeft het geen effect!
In overleg met team en oudervereniging heeft de directie van "De Lage Weijkens" een
luizenbrigade opgericht om, door middel van vroegtijdige signalering, een onverhoopte
verspreiding van hoofdluis tegen te gaan.
Dit houdt eenvoudigweg in, dat na iedere vakantie, een groepje ouders de kinderen controleren
op hoofdluis.
Dit gebeurt op discrete wijze. Mocht er bij een kind hoofdluis worden geconstateerd, dan hoort
het kind hier zelf in eerste instantie niets van. De leerkracht van de groep zal met de
betreffende ouders contact opnemen met het verzoek het kind te laten behandelen.
Na veertien dagen zal er een steekproefsgewijs een hercontrole plaatsvinden in de groep
waarin het kind zit.
Als school en luizenbrigade proberen we "zo gewoon mogelijk te doen" over hoofdluis. Het
komt voor en het is vervelend als je er last van hebt!
Zindelijkheid
Op het moment dat uw kind start op De Lage Weijkens, is het van belang dat uw kind zindelijk
is. We maken hieromtrent de volgende afspraken met ouders / verzorgers:
Preventief:
 In de vragenlijst die 3 maanden vóór dat het kind 4 jaar is, wordt geïnformeerd of
het kind zindelijk is. In deze lijst staat ook het telefoonnummer van de GGD
(schoolverpleegkundige) vermeld. Deze instelling kan ouders / verzorgers
ondersteunen bij problemen met zindelijkheid.
 Tijdens de bezoekochtenden informeert de groepsleerkracht naar de zindelijkheid.
Is het kind nog niet zindelijk, dan wordt opnieuw het telefoonnummer van de GGD
doorgegeven.
 Consultatiebureaus worden gevraagd de ouders tijdig te informeren over
zindelijkheidseisen van de school.
Schoolbeleid.
Een leerling mag niet naar school komen als deze niet zindelijk is. (medische indicaties vormen
hierop een uitzondering). Een luierbroekje ter ondersteuning van een bijna zindelijk kind is niet
toegestaan.





Het niet zindelijke kind (medische grond) mag hele dagen naar school komen, indien
een ouder, of eventuele vervanger komt verschonen.
Kinderen die op medische gronden niet zindelijke zijn, worden eenmaal extra in de
ochtend (10.30 uur na fruit eten) door de ouder verschoond. Ouders moeten altijd
bereikbaar zijn voor ongelukjes.
De kinderen maken zelf hun billen schoon.
Wanneer ouders en kinderen niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen mag het kind
niet naar school.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen op vaste momenten de groei en de
ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek van
uw kind. Dit onderzoek vindt plaats op het consultatiebureau bij u in de wijk.
Hoe gaat het gezondheidsonderzoek in zijn werk?
Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de oren
en de ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en de ontwikkeling van uw
kind.
Als uw kind 9/10 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt
de jeugdverpleegkundige met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De
jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest
u meer informatie over deze vaccinaties.
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Uiteraard kunt u tijdens deze gezondheidsonderzoeken al uw vragen stellen!
Contact met school
De jeugdarts Mariette Quik en jeugdverpleegkundige Bernadette Rijpert onderhouden
regelmatig contact met school. Als voorbereiding op het gezondheidsonderzoek informeren zij
bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw kind gaat. Ze nemen ook
deel aan de Zorg Advies Teams op school.
De GGD doet meer!
De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk
hierbij aan projecten over ‘gezonde voeding’ en ‘bewegen’. De GGD biedt leerkrachten en
interne begeleiders ook advies en ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen en veiligheid op
school.
Meer informatie
Heeft u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of heeft u twijfels over
de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGG Jeugdgezondheidszorg via
tel. 0900 – 46 36 443. Bereikbaar elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind.

Verdere afspraken op school
 Met de auto naar school brengen kan heel gemakkelijk zijn. Wij vragen u echter dit zoveel
mogelijk te beperken gelet op het gevaar. Het is ‘s morgens altijd erg druk bij de school.
 Kinderen mogen voor in de pauze wat te eten meenemen. Hierbij heeft fruit onze voorkeur.
Daarom wordt er de eerste 2 dagen van de week alleen fruit gegeten. Voor de kleuters is
het raadzaam e.e.a. in een bakje mee te geven.
 Indien u uw kind drinken mee wilt geven, doet u dit dan a.u.b. in een drinkbeker. We willen
niet dat uw kind wegwerpverpakkingen voor het drinken meeneemt, omdat we de
hoeveelheid afval die op school achterblijft willen beperken.
 Trakteren op de verjaardag van uw kind. Als kinderen jarig zijn mogen ze op school
trakteren. Echter, op school wordt de regel “klein en op” gehanteerd. Dit betekent dat we
een kleine, eenvoudige traktatie toestaan die in de pauzetijd in zijn geheel op kan worden
gegeten. Een snoepje mag, maar een gezonde traktatie wordt door de school in het
bijzonder op prijs gesteld. Het is niet de bedoeling dat er speelgoed wordt uitgedeeld. Aan u
als ouder vragen we hierbij om uw medewerking. Aan ouders die zich niet aan de afspraken
houden wordt een schriftelijke herinnering meegegeven. Wilt u verder bij het uitdelen van
uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje van uw kind bedenken dat er kinderen in de
groep zijn die geen uitnodiging krijgen. Het kan voor kinderen vaak heel pijnlijk zijn. We
vragen u dus uitnodigingen voor een feestje buiten de schoolpoort uit te delen.
 Snoepen op school is in het algemeen niet toegestaan. Er kunnen uitzonderingen zijn.
Bespreek dat met de groepsleerkracht.
 Namen in de kleding laten maken is heel gemakkelijk. Er raakt dan veel minder kwijt en het
bespaart heel wat zoekacties.
 Gevonden voorwerpen kunt u bekijken in de gevonden voorwerpenmand in de aula. Na
enige tijd worden ze bij de kledinginzameling toegevoegd.
 “Gevaarlijk” speelgoed is niet toegestaan
 Het wordt ten zeerste afgeraden kinderen een mobiele telefoon of message watch.
 Post gaat meestal op woensdag mee naar huis.
 Kinderen die op school een verwonding hebben opgelopen worden in eerste instantie veelal
opgevangen door een EHBO leerkracht of de conciërge. Als er sprake is van noodzaak
richting ziekenhuis wordt er indien noodzakelijk vervoer door ons geregeld. U wordt meteen
op de hoogte gebracht.
 Bij nablijven van een leerling langer dan een kwartier worden de ouders geïnformeerd.
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Sponsoring
Landelijk is een convenant vastgesteld waarin de uitgangspunten voor sponsoring vastgesteld
zijn. Leerrijk! voert geen eigen beleid ter zake maar conformeert zich aan het landelijk model.
Dit model is te vinden op http://www.vrijwilligerswerk.nl/files/487_sponsoringOCW.pdf. Indien
sponsoring zich als mogelijkheid aandient beoordeelt de directeur of e.e.a. binnen de regels
mogelijk is. Bij twijfel kan deze zich tot het bestuur richten.
Kledingafspraken
We vinden dat kinderen normaal gekleed op school moeten verschijnen. Hierbij nemen we aan
dat u als ouder zelf kunt inschatten wat hieronder wordt verstaan. Voor de volledigheid geven
we hier kort aan welke kledij niet op prijs wordt gesteld:
- te blote kleding, waardoor te veel buik en / of ondergoed zichtbaar is;
- hoofddeksels die geen uitdrukking geven aan godsdienstige overtuiging;
- kleding met opschriften die als aanstootgevend / kwetsend kunnen worden opgevat.
-tijdens de lessen worden er geen petten of hoofddoeken gedragen.
Mocht er aanleiding zijn tot een opmerking rondom de kledingwijze, dan zal de leerkracht van
school hieromtrent contact met de ouders van betrokken leerling opnemen.
Roken
De school is een rookvrij gebouw. Dit houdt in dat er op de gehele school niet mag worden
gerookt. Evenmin op de speelplaats in het bijzijn van kinderen.
Foto’s maken en filmen
In het kader van privacy vragen we u vriendelijk om geen foto’s of filmpjes van kinderen op het
web te plaatsen. Wij weten welke kinderen niet met een foto op onze website mogen. Ook
foto’s delen op facebook e.d. vinden wij geen goed idee.
Wilt u dat er geen foto’s of filmpjes van uw kind gemaakt worden, dient u dit aan de
schoolleiding door te geven. Op de website komen geen foto’s van kinderen met hun naam
erbij. Er wordt op school gefilmd om met dat beeldmateriaal ons onderwijs te verbeteren. In de
afgeschermde omgeving van de Klasbord-app, waar u zich als ouder moet aanmelden,
worden wel foto’s geplaatst van activiteiten die zich binnen de groepen afspelen.
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Veiligheid op De Lage Weijkens.
Jaarlijks vinden er op de Nederlandse basisscholen ca. 18.000 ongelukken plaats waarvoor de
slachtoffers moeten worden behandeld op een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis.
Het is dus zaak om het risico van een ongeval zoveel mogelijk te beperken. Als basisschool
werken we aan een leeromgeving waarbinnen uw kind veilig kan verblijven. Hierbij gaat onze
aandacht in eerste instantie uit naar de fysieke veiligheid.
Als we kijken naar de op landelijk niveau meest voorkomende ongelukken, en we plaatsen deze
in een top 5, dan zien we het volgende beeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Het vallen op het schoolplein;
Het vallen van een speeltoestel;
Zich stoten tegen meubilair of muur;
Een ongeval met een gymtoestel;
Het botsen van spelende kinderen.

Ieder ongeluk is er een te veel! Hierna volgt een korte beschrijving hoe we zo optimaal mogelijk
aan een veilige schoolomgeving werken.
Controle van school en schoolplein.
Zowel incidenteel als jaarlijks wordt de school en haar directe omgeving op veiligheid
gecontroleerd. Als we spreken over incidenteel bedoelen we dat er maatregelen genomen
worden n.a.v. signalen die ons via personeel, ouders, leerlingen en direct omwonenden
bereiken. Ieder signaal wordt serieus genomen, gevaarlijke situaties worden bekeken en, indien
mogelijk, direct aangepakt. Indien nodig worden hierbij externen ingeschakeld als gemeente, of
wijkagent.
Jaarlijks wordt de school aan de hand van een controlelijst gecontroleerd. Eventuele
verbeterpunten worden in een planning opgenomen en aangepakt. Urgente problemen pakken
we direct aan. Leerrijk heeft daarvoor 2 gecertificeerde Arbokeurmeesters. Beide zijn volledig
bevoegd om keuringen uit te voeren van elektrische middelen in de breedste zin van het woord
en van klimmaterialen volgens de wettelijke normen.
Ten slotte wordt eenmaal per 4 jaar, in samenwerking met de Arbodienst, een risicoinventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Aanbevelingen hieruit worden opgenomen in een plan
van aanpak. Hierbij wordt voornamelijk gezocht in de richting van praktische oplossingen.
Huisregels.
Om het veilig gebruik van het schoolgebouw te optimaliseren kent de school een aantal
huisregels die ook in deze schoolgids worden verwoord. Hiervoor wijzen wij u graag door naar
het volgende hoofdstuk: “enkele regels voor onze kinderen”. Deze regels moeten door iedereen
die op onze school leert en werkt worden gekend. De leerkrachten bespreken de regels ook met
de leerlingen.
Het ontruimingsplan.
Onze school beschikt over een goed werkend ontruimingsplan dat jaarlijks wordt geoefend en
geëvalueerd. Op De Lage Weijkens weten personeel en leerlingen wat er van hen verwacht
wordt in geval van brand of een calamiteit.
De school beschikt ook over 4 BHV-ers: meneer John, meneer Maarten, juf Christine en
juffrouw Ria. Deze BHV-ers hebben een grote rol bij de ontruiming en het geven van eerste
hulp bij ongevallen binnen de school. De BHV-ers volgen hiertoe een speciale cursus. Meneer
Maarten is onze EHBO-er.
Ongevalsregistratie.
Op De Lage Weijkens worden ongelukken en bijna-ongelukken schriftelijk gerapporteerd aan de
directie. De directie van de school verzamelt de meldingen en bekijkt de oorzaken van
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ongevallen. Deze informatie wordt gebruikt om lering uit te trekken en een te anticiperen op de
toekomst.
Naar de toekomst toe.
Het is met de veiligheid/komen er altijd verbeterpunten. er altijd verbeterpunten.
Om de twee jaar hanteren we de zogenaamde ARBO-meester en doen we om de vier jaar de
risico-inventarisatie met de ARBO-UNIE. Deze wordt met de MR besproken en volgt er een plan
van aanpak ten behoeve van de verbetering van de veiligheid voor iedereen.
Sociale Veiligheid
De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel ‘sociale veiligheid’.
Beoordeeld wordt of de scholen van Leerrijk! op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van
de kinderen en ons personeel en van incidenten die zich voordoen. Daarnaast of de scholen
beleidsmatig voldoende doen om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel mogelijk
te voorkomen en adequaat af te handelen als ze toch optreden.
We willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. We willen onveilig
gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag.
Zo heeft onze school gedragsregels opgesteld en willen we ons onderwijsaanbod mede
afstemmen op mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van een pestprotocol wordt
gericht aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als
een kind gepest wordt. Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor samen de
verantwoordelijkheid. Ook de hulp en ondersteuning van de ouders zijn hierbij onmisbaar. Het
pestprotocol vindt u op de website van onze school en elders in deze gids. We hebben op onze
school een aanspreekpunt sociale veiligheiden pesten (deze wordt nog bekendgemaakt). Ons
sociaal-veiligheidsbeleid treft u aan op onze website.Ons sociaal-veiligheidsbeleid treft u aan op
onze website.
ASV-er Leerrijk!
Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een
inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren.
De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen:
- Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op
preventie en op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg);
- Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;
- Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook
dient als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de antipestcoördinator genoemd. Voor onze school is dit (bij aanvang dit schooljaar) juffrouw Danique.
Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er voor alle Leerrijk!-scholen ook een
aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV) benoemd.
De ASV-er helpt de scholen met het implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid.
Naast een adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook
teamscholingen, themabijeenkomsten voor ouders en workshops / trainingen voor leerlingen.
Tevens is de ASV-er het aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren.
De ASV-er van Leerrijk! is Marloes van Tetering.
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Enkele praktische regelsn
Les en pauze:
 Rollerskates en skeelers mogen in de aula en de lokalen niet aangehouden worden.
 Bij de pauzes kunnen kinderen van het blauwe veldje en tafeltennistafel gebruik maken
(volgens rooster) of zij gebruiken zelf meegebrachte materialen zoals krijt, springtouw ed.
 Op de speelplaats wordt alleen met foamballen gevoetbald, een harde bal mag alleen op
het blauwe veldje.
 Leerlingen die vóór aanvang schooltijd een afspraak hebben met de leerkracht kunnen naar
binnen komen.
 De voordeur is geen toegangsdeur.
 Er wordt buiten gespeeld in twee groepen van 10.15u – 10.30u de onderbouw en van
10.35u tot 10.50u de bovenbouw.
 Bij de eerste zoemer (8.25u ’s ochtends) gaan de leerlingen vanaf de speelplaats naar
binnen, de lessen beginnen om 8.30u.
 Vóór schooltijd is er geen toezicht tot 8.25 uur. Stuur de kinderen dus niet te vroeg naar
school.
 Op school wordt geen kauwgom gesnoept. Dit i.v.m. de overlast op speelplaats, tapijt,
kleding en meubilair.
Gangen en aula:
 Alle jassen hangen aan de kapstok, niets op de grond. Gymspullen gaan steeds mee naar
huis.
 Vieze kleding en schoenen (laarzen) eerst schoonmaken voordat je binnenkomt.
 Leerlingen zorgen voor rust in de aula, er wordt niet gestoeid, geschreeuwd of gerend.
Speelplaats en straat:
 Wilde spelletjes zijn op de speelplaats niet toegestaan.
 Op het schoolterrein en trottoir mag niet gefietst worden.
 Fietsen parkeren binnen de aangegeven gebieden.
 We willen geen huisdieren op de speelplaats. Mocht uw kind een spreekbeurt hebben
waarbij een huisdier gebruikt wordt, dan graag in onderling overleg met de leerkracht
afstemmen. Dit met het oog op allergieën en de veiligheid.
 Op de speelplaats zijn skateboards en harde ballen niet toegestaan.
 Bij sneeuw mag er niet met sneeuw / ijs gegooid worden in de richting van ramen/deuren,
 Het is niet de bedoeling dat er over poorten en hekken wordt geklommen.
 Afval wordt gescheiden gedeponeerd.
 We houden de muren schoon.

ArBo
Leerrijk! beschikt over twee gecertificeerde Arbokeurmeesters, te weten
Rob Groeneveld (conciërge Bs. Meerdijk) en Joop Patty (conciërge op Bs. de Kinderboom en
Bs. Teresia).
Beide zijn volledig bevoegd om keuringen uit te voeren van electrische middelen in de breedste
zin van het woord en van klimmaterialen volgens de wettelijke normen.
Alle Leerrijk! scholen krijgen jaarlijks een bezoek van Rob en Joop om alles te checken en veilig
te maken en te houden.
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11. Schooltijden, vakanties, vrije dagen en urenverantwoording.

aantal uren per week
aantal uren per jaar ( ..... X 52)
bijtellen 30 september 2019 (ma)
TOTAAL AANTAL UREN OP JAARBASIS

24,5
1274
5,5
1279,5

AANTAL UREN 2018-2019
VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
herfstvakantie
ma 15 okt 2018
kerstvakantie
ma 24 dec 2018
voorjaarsvakantie
ma 4 mrt 2019
2e Paasdag
ma 22 apr 2019
meiweek na Pasen
di
23 apr 2019
koningsdag
zo 27 apr 2019
vervolg meivakantie
ma 29 apr 2019
hemelvaart
do 30 mei 2019
2e Pinksterdag
ma 10 jun 2019
zomervakantie
ma
8 jul 2019
studiedag Leerrijk!
wo 20 feb 2019
TOTAAL

966,5
313
24,5
49
24,5
5,5
19
0
24,5
9,5
5,5
147
4
313

t/m
t/m
t/m

vr
vr
vr

19 okt 2018
4 jan 2019
8 mrt 2019

tm

vr

26 apr 2019

t/m
t/m

vr 3 mei 2019
vr 31 mei 2019

t/m

vr 16 aug 2019

Verantwoording totaal aantal lesuren over 8 jaren.
De leerlingen moeten in 8 jaren 7520 lesuren gehad hebben. Door de overgang naar een
continurooster zullen de komende 4 jaren aangepaste jaarroosters gehanteerd worden om tot
dit aantal te komen. Op school ligt een schema ter inzage waarin jaar op jaar te zien is hoeveel
lesuren de leerlingen maken met telkens per jaargroep het totaal over 8 jaren.
Gymtijden en gymkleding.
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in sporthal De Wetering aan het
Weteringplein te Loon op Zand op dinsdag en donderdag onder schooltijd. De leerlingen lopen
daar in groepsverband naar toe. De groepen die 's ochtends starten met de gymles verzamelen
zich bij de Wetering. De laatste groepen gaan vanaf de Wetering rechtstreeks naar huis.
Voor wat betreft de kleding het volgende: Gymschoenen zijn verplicht, terwijl turnschoenen niet
zijn toegestaan. Voor jongens en meisjes geldt, dat zij veelal gymmen met een korte broek en
een T-shirt. Ook kunnen gym- of turnpakjes gebruikt worden. Gymmen met dezelfde
bovenkleding als de dagelijkse kleding is in de regel niet toegestaan. Denkt u eraan om de
gymkleding te voorzien van naam?
Gymlessen zijn verplicht voor alle leerlingen. Als leerlingen om bepaalde redenen niet mee
kunnen doen aan deze lessen, verzoeken wij u dit ons schriftelijk of mondeling / telefonisch te
melden.
Gymtijden schooljaar 2018-2019
Gymtijden
Aanvang gymles
08.45 u - 09.30 u
09.30 u - 10.15 u
10.30 u - 11.15 u
11.15 u - 12.00 u
13.00 u - 13.45 u
13.45 u - 14.30 u

Dinsdag
7
6
4
5
3
8
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Donderdag
8
5
3
6
4
7
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12. Adressenlijstdiensten en instellingen
Naam instelling
G.G.D. Midden Brabant, afd.
jeugdgezondheidszorg.
Taxandriaweg 12 a
5142 PA Waalwijk
tel: 0416 – 684300
Om een afspraak te maken
voor het spreekuur van de
jeugdverpleegkundige belt u:
0900-4636443

Contactpersoon
Dr. M. Quick
(schoolarts)

Doelstelling
Onze schoolarts onderzoekt
kinderen van groep 2 en kinderen
die door de schoolverpleegkundige
worden doorverwezen.

Bernadette Rijpert

Onze jeugdverpleegkundige.
Zij bekijkt in de basisschoolperiode
2 x de leerlingen (resp. in groep 2
en in groep 7) voor wat betreft
groei, gewicht, gezichtsvermogen
en gehoor. Verder houdt zij een
zestal keer per jaar spreekuur op
onze school.

Juvans
Jacob Ruysdaelstraat 14,
5171 XH Kaatsheuvel
t 073 644 42 44 m w
www.juvans.nl

Cindy Brekelmans

Schoolmaatschappelijk werker.

Inspectie van het
basisonderwijs.
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Dhr. Wierkx

Hij is de inspecteur van o.a. onze
school en is belast met de controle
op de inrichting van ons onderwijs
en de gang van zaken.

Vertrouwensinspecteur

Landelijk opererend inspecteur die
belast is met het toezicht op
vertrouwenszaken in gevallen van
gewelds- en seksueel misbruik van
kinderen door mensen van school.
Leerplichtambtenaar.

Vragen over onderwijs:
0800-8051 (gratis)
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht
06- 25 76 88 06
Parochie St. Jan’s
Onthoofding L.o.Z.
tel. 0416-361215

Mina Ziani

Wijkagent
Tel. 0900-8844
Vragen over onderwijs,
tel: 0800-5010

Remy Slangen

Pastor Luijckx

Externe vertrouwenspersoon: Irma van Hezewijk
06-22344619
Stichting KOMM,
Mevr. A. De Koning-Meeus
Postbus 75
4850AB Ulvenhout
tel: 06-1058536
kommadk@gmail.com7
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De pastor van onze kerk is belast
met zaken omtrent de uitvoering
van de Eerste Communie en het
Vormsel
Hij onderhoudt nauwe contacten
met onze basisschool.
Gratis vraagbaak voor ouders van
schoolgaande kinderen.

In het geval van een officiële
klacht naar aanleiding van
machtsmisbruik Vermeld altijd op
uw correspondentie: Vertrouwelijk.

62

Samenwerkingsverband
Kastanjestraat 4
5143CZ Waalwijk
Tel: 0416-760770

Secretariaat:
Mevr. Resi Leufkens

rleufkens@samenwerkingsverbandL
HA.nl
www.samenwerkingsverbandLHA.nl

Landelijk info-centrum voor
ouders
www.5010.nl
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13. Documenten ter inzage

Op
-

school liggen de volgende documenten ter inzage:
Inspectierapport
Leerlingendossiers
Uitkomsten RI&E
Leerlingvolgsysteem
Afspraken en regels m.b.t. het overblijven
Gebruiksregels ICT
Gedragsregels vanuit Leerrijk
Veiligheidsbeleid
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14. Ruimte voor op- of aanmerkingen.

Als u hiervan gebruik wilt maken, lever dit blad dan in bij de directie. Deze bekijkt of met uw
suggestie deze schoolgids verder kan worden verbeterd.

Uw naam: ……………………………………………………………………

Uw op- of aanmerkingen / suggesties:

Alvast bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groet,
John Arts
Directeur Bs De Lage Weijkens
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28
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C
calamiteit
cameratoezicht
Carnaval
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CITO
CITO eindtoets
CITO leerlingvolgsysteem
CITO-LOVS toetsen
cognitieve ontwikkeling
collectieve ambitie
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compacten en verrijken
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contacten
Continurooster
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creativiteitsontwikkeling

4
35
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11
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28
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5
6
40
20
21
44
52
5
16

dossiervorming
doublure
drinken
duinendag
dyslexie

23
30
54
39
31

E
Eerste Communie
effectieve instructie
Efteling
EHBO
Engels
externe hulp aan leerlingen

11
20
39
55
21
48

F
fietsend naar school
Foto’s maken
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full partnership

52
55
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14

G
gedragsprotocol
gedragsregels
gescheiden ouders
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goed onderwijs
grensoverschrijdend gedrag
grenzen
gymtijden en gymkleding
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43
29
54
53
14
51
37
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H
hoofdluis
huisregels
huiswerk

53
56
21

I
individuele leerling
informatievoorziening
intercultureel onderwijs
intern begeleider

18
41
16
28

J
D
De Wereld In Getallen
deskundigheid
dieptezorg
directie
doorstroming

jeugdgezondheidszorg
20
36
28
8
30
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K
katholieke
kerndoelen
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kernwaarden
kerstviering
KIJK
kinderboekenweek
klachtenregeling
kledingafspraken
koersuitpraken
koningsdag
kwaliteit
kwaliteitszorg

5
39
20
39
34
55
15
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5, 18
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leerplicht en vakantie
leerplicht en verlof
Leerrijk
leraren
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lesrooster
levensbeschouwing

11
14
45
45
5
8
14
22
11

M
managementstructuur
medezeggenschapsraad
medicijngebruik
medische handelingen
methodegebonden toetsen
mobiele telefoons
Multi Disciplinair Overleg

15
8
36
36
28
55
24

psychologische test

25

R
raad van toezicht
rapportage
regenweer
regsels
respect
resultaten
risico-inventarisatie en evaluatie
roken

6
29
52
58
5
34
56
55

S
samenwerking
samenwerkingsverband
schooldirecteuren
schoolkamp
schoolongevallenverzekering
schoolregels
schorsing en verwijdering
sinterklaasfeest
snoepen op school
sociaal emotionele ontwikkeling
sociale integratie
sociale veiligheid
speelplaats
sponsoring
stagiaires

5, 14
23
6
39
42
49
49
39
54
16
17
57
52
55
52

T
O
observaties
omgangsstijlen
ondersteuning onderwijs aan zieke kinderen
ondersteuningsteam
onderwijsmethoden
ongeoorloofd verzuim
ongevalregistratie
ongewenst gedrag
ontruimingsplan
ontwikkelen doe je samen
ontzegging toegang
opbrengstgericht werken
ouderbijdrage
ouders als full-partner
oudervereniging

24
19
36
23
19
45, 47
56
51
56
14
51
20
9
40
9

P
passend onderwijs
passend onderwijsaanbod
personeel
persoonsregistratie
pestcoördinator
pestgedrag
plusklassen
post
psychologisch onderzoek

23, 24
14
8
23
12
12
25
55
34

taakbrief
taalklas
tienminutengesprekken
Toelatings- en AdviesCommissie (TAC)
toetslijn
toetsmomenten
toezicht
trakteren
trendanalyse

21
26
40
24
28
24
52
54
28

V
vakantie onder schooltijd
vakmanschap
Veilig Leren Lezen
veiligheid
verlengde instructie
verlof
versnelling
vertrouwensinspecteur
vervanging bij ziekte
vervoer van kinderen in auto’s bij uitstapjes
verzekeringen
visie
Vormsel
vrijstelling t.a.v. het lesprogramma
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W
wereldoriëntatie
Wij-kensdag

20
39

zindelijkheid
zintuiglijke- en motorische ontwikkeling
zorg in de groep
zorg op maat
zorgprofiel van onze school

53
16
27
24
26

Z
zelfstandig werken

14
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