
 

Schoolgids  
 

Basisschool St. Gerardus 

2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolgids St. Gerardus, Bergeijk, 2018 – 2019 

 

Pagina 2 van 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schoolgids 2018 | 2019 

 

Basisschool St. Gerardus 

 

Witrijtseweg 9A 

   5571 XJ Bergeijk 

 0497-541281 

 

infostgerardus@skozok.nl 

www.stgerardus.nl 

 

denominatie | katholiek 

aantal leerlingen | 54 

aantal leerkrachten | 4 

directeur | Elly Derks 

 

bestuur | SKOzoK  

   Pastoor Jansenplein 21 

   5504 BS Veldhoven 

voorzitter college van bestuur SKOzoK | Ingrid Sluiter 

mailto:infostgerardus@skozok.nl


Schoolgids St. Gerardus, Bergeijk, 2018 – 2019 

 

Pagina 3 van 47 

Inhoudsopgave 

 
1. Inleiding.......................................................................................................................................... 5 
2. De school ........................................................................................................................................ 6 

Uitgangspunten .................................................................................................. 6 
Onze opdracht ................................................................................................... 6 
Onze idealen ...................................................................................................... 6 
Locatie en geschiedenis ....................................................................................... 7 
Schoolgrootte .................................................................................................... 7 
Schoolbestuur SKOzoK ........................................................................................ 8 

3. De organisatie .............................................................................................................................. 9 
Schooltijden ...................................................................................................... 9 
Veilig naar school ............................................................................................... 9 
Personeel ......................................................................................................... 10 

 ............................................ 10 
Directie ............................................................................................................ 10 
De kwaliteitsondersteuner .................................................................................. 11 
Stagiaires ......................................................................................................... 11 
Vervanging ....................................................................................................... 11 
Groepssamenstelling.......................................................................................... 11 
Groepsbezetting ................................................................................................ 11 

4. Het onderwijs ................................................................................................................................... 12 
Inhoud van het onderwijs ................................................................................... 12 
De vakken ........................................................................................................ 12 
Groep 1-3 ........................................................................................................ 12 
Groep 4-8 ........................................................................................................ 13 
Methodisch onderwijs ........................................................................................ 14 

5. De opbrengsten van ons onderwijs…………………………………………………………………………18 
6. Zorg voor kinderen ................................................................................................................... 19 

Nieuwe leerlingen .............................................................................................. 19 
Peuterspeelzaal ................................................................................................. 19 
Ononderbroken ontwikkeling .............................................................................. 20 
Het leerlingvolgsysteem ..................................................................................... 20 
Rapportage....................................................................................................... 21 

Passend onderwijs ............................................................................................. 21 

Naar het Voortgezet Onderwijs ........................................................................... 21 
Schoolverlaters ................................................................................................. 24 

7. Speciale activiteiten ................................................................................................................. 24 
Afscheid groep 8 ............................................................................................... 24 
Cultureel project ............................................................................................... 24 
Feesten ............................................................................................................ 25 



Schoolgids St. Gerardus, Bergeijk, 2018 – 2019 

 

Pagina 4 van 47 

Kinderboekenweek ............................................................................................ 25 
Excursies ......................................................................................................... 25 
Schoolkamp ...................................................................................................... 25 
Sport- en speldag .............................................................................................. 25 
Projecten en thema’s ......................................................................................... 25 
Verjaardagen .................................................................................................... 25 

8. Ouders ........................................................................................................................................... 26 
Communicatie ................................................................................................... 26 

Privacy ............................................................................................................. 27 
Ziekmelding...................................................................................................... 28 
Bedrijfshulpverlening ......................................................................................... 28 
Schoolfotograaf ................................................................................................. 28 
Het schoolplan .................................................................................................. 28 
Beleidsdocumenten ........................................................................................... 28 
Informatie van ouders voor de school .................................................................. 29 
De medezeggenschapsraad ................................................................................ 29 
De Oudervereniging ........................................................................................... 29 
De Tussen Schoolse Opvang ............................................................................... 30 
Buitenschoolse opvang ....................................................................................... 30 

9. Gezondheidszorg ....................................................................................................................... 30 
Hoofdluis .......................................................................................................... 30 
Medicijnen ........................................................................................................ 31 
Schoolmaatschappelijk werk. .............................................................................. 31 

10. Contacten ................................................................................................................................... 32 
Basisscholen ..................................................................................................... 32 
Onze buren ...................................................................................................... 32 
Goede doelen ................................................................................................... 32 
Overig ............................................................................................................. 32 

11. Algemene zaken ...................................................................................................................... 33 
De leerplicht ..................................................................................................... 33 

RT onder schooltijd ............................................................................................ 33 
Verlof .............................................................................................................. 33 
Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen ............................................... 34 

Klachtenregeling ............................................................................................... 34 

Verzekeringen ................................................................................................... 36 

12. Contactgegevens……………………………………………………………………………………………………….37 

Bevoegd gezag ................................................................................................. 37 
Personeel ......................................................................................................... 37 
Medezeggenschapsraad ..................................................................................... 37 
Bestuur Oudervereniging .................................................................................... 38 
Bestuur Oudercommissie .................................................................................... 38 
BVL ................................................................................................................. 38 

13. Bijlagen……………………………………………………………………………………………………………………….39 

Opbrengsten van het onderwijs .............................................................................. 39 

GGD ................................................................................................................... 42 

CJG+ .................................................................................................................. 44 

Tussenschoolse opvang ......................................................................................... 45 

 
 



Schoolgids St. Gerardus, Bergeijk, 2018 – 2019 

 

Pagina 5 van 47 

1. Inleiding 
 

Deze schoolgids is bestemd voor ouders en/of verzorgers van leerlingen en voor iedereen 

die geïnteresseerd is in basisschool St. Gerardus, Bergeijk-Weebosch. 

Overal waar ouders staat bedoelen wij ouders en/of verzorgers. 

 

In de schoolgids leggen wij verantwoording aan u af over de doelen die wij nastreven, de 

activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten die daarmee worden 

behaald.  

Op de website staat veel praktische informatie over het betreffende schooljaar. Samen 

vormen zij een eenheid die voorziet in de meest belangrijke informatie over de gang van 

zaken op school. 

 

Wij hopen u met deze gids op een plezierige en interessante manier te informeren. 

 

 

 

Team St. Gerardus 
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2. De school 
 

Uitgangspunten 

BS St. Gerardus is een katholieke basisschool waar elk kind welkom is, ongeacht religie, 

afkomst, cultuur of levensovertuiging. Wel verwachten wij van de ouders dat zij de 

grondslag van de school respecteren. Van de kinderen wordt verwacht dat zij deelnemen 

aan alle activiteiten.  

Voor ons zijn begrippen als respect, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, autonomie en 

duidelijkheid richtinggevend. Onze opdracht en onze idealen zijn hierop gebaseerd. 

 

Onze opdracht 

Op BS St. Gerardus bieden wij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een rijke en 

duidelijke leeromgeving. 

 

 

Onze idealen 

In een steeds sneller veranderende 

wereld is het van belang dat 

kinderen leren omgaan met deze 

veranderingen. Respect voor elkaar 

en de omgeving is hierbij van groot 

belang. We zijn ons bewust van 

verschillen tussen personen 

onderling en groeperingen in de 

maatschappij.  

BS St. Gerardus heeft een klimaat 

waarin kinderen zich veilig, 

geborgen en geaccepteerd voelen. 

Wij zien dit als een voorwaarde om 

te komen tot een optimale ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.  

Bij de ontwikkeling van de kinderen betrekken wij ook de omgeving. Zowel binnen als 

buiten het schoolgebouw valt veel te leren. We gebruiken hiervoor het model van 

structureel coöperatief leren. Dat betekent dat we van en met elkaar leren en ieders 

persoonlijke ontwikkeling respecteren.  

Het team van BS St. Gerardus hecht veel waarde aan een goed contact met de ouders.  

 

Onze kernwaarden: 

 

We willen bereiken dat kinderen zich geborgen en geaccepteerd voelen en zich 

cognitief en sociaal emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen.  

Dat doen we aan de hand van de zeven onderstaande uitwerkingen: 

 

 Samenwerken: 

Jong en oud leren met en van elkaar.  

 Vertrouwen: 

We geven vertrouwen door kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun 

eigen handelen en leren. 

 Zelfstandig: 

We willen de kinderen leren zelfredzaam te worden en nemen hiervoor een meer 

begeleidende rol in.  

 Ruimte:  

Naast het leren vanuit boeken en uitdagende materialen zien we de buitenruimte 

als een kans om het creatief denken te bevorderen.  
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 Knap: 

Elk kind bieden we de mogelijkheid de eigen talenten te ontwikkelen.  

 Nieuwsgierig: 

Door een uitdagende leeromgeving en aantrekkelijke werkvormen, stimuleren wij 

de nieuwsgierigheid van kinderen. 

 Keuzes maken. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren keuzes te 

maken, zodat ze mede eigenaar zijn van hun eigen 

leerproces. 

 

 

Locatie en geschiedenis 

Basisschool St. Gerardus, vaak kortweg Gerardusschool 

genoemd, is gelegen in het kerkdorp de Weebosch dat hoort bij 

de gemeente Bergeijk.  

De school is samen met het buurthuis ’t Sant gehuisvest in een 

multifunctioneel gebouw aan de rand van een bosrijk natuurgebied.  

In de Weebosch werd al rond 1800 onderwijs verzorgd. Sinds 1955 is de lagere school 

gevestigd in het huidige gebouw. De kleuterschool betrok in 1959 een houten gebouw 

aan de Gerardusweg. Het schoolgebouw werd in 1983 geschikt gemaakt om onderdak te 

verlenen aan het buurthuis, de lagere school en de kleuterschool. De lagere school en de 

kleuterschool vormen sinds 1989 samen basisschool St. Gerardus.  

Vanaf 1 januari 2013  vormt de school een cluster met BS de Klepper, Luyksgestel.  

Elly Derks is directeur van beide scholen.  

 

In het voorjaar van 2005 is tijdens een verbouwing de school aangepast aan de eisen die 

het hedendaags onderwijs stelt aan een gebouw. De lokalen kunnen door middel van 

schuifwanden met elkaar worden verbonden. Voor de onderbouw zijn er twee extra 

ruimtes beschikbaar, de bovenbouw kan gebruik maken van de aula. Het geheel is licht 

en ruim waardoor het een gebouw is geworden waarin het fijn werken en leren is.  

Ook de verbouwing van buurthuis ’t Sant is gerealiseerd. Samen vormen we met de 

peuterspeelplaats een heel kleine brede school! 

 

De school heeft een ruim aangelegde speelplaats, verdeeld in een gedeelte voor groep 0-

2, een gedeelte voor groep 3-8 en een ruimte voor balspelen. Er zijn klimtoestellen, een 

zandbak, een tafeltennistafel, een basketbalveld, een praat- en speelkuil en zitbanken. 

Op het plein is een verkeerscircuit aangebracht.  

De school beschikt tevens over een Buitenklas; een buitenruimte waar allerlei lessen 

gegeven kunnen worden en waar kinderen op een andere manier leren dan binnen. 

 

Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal van het buurthuis. Het buurthuis 

maakt gebruik van de aula van de school voor vergaderingen en indien nodig ook de 

lokalen. 

 

Peuterspeelzaal ’t Zandhupke heeft een eigen plaats in de school. Ze zijn er op een deel 

van de maandag- en donderdagmorgen.  

 

Schoolgrootte 

Met ongeveer 54 leerlingen is BS St. Gerardus een kleine school. De meeste kinderen 

wonen in het dorp of in het buitengebied; de Witrijt en de Pielis.  

Het aantal leerlingen wordt naar verwachting ook in de komende jaren steeds een beetje 

kleiner. We werken in twee stamgroepen, een groep 1-3 en een groep 4-8. Komend 

schooljaar gaan we ons verder richten op uitbreiden van samenwerking tussen alle 

groepen en leerkrachten, waarin we willen zorgen voor toekomstbestendig onderwijs. 
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Schoolbestuur: SKOzoK 

Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare 

Onderwijskwaliteit), gevestigd te 5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21. SKOzoK is 

een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten 

Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het dagelijks bestuur 

van SKOzoK bestuur uit Ingrid Sluiter, voorzitter College van Bestuur, en Stan Vloet, lid 

College van Bestuur. SKOzoK hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. 

 

De missie van onze stichting is het bieden van eigentijds onderwijs aan onze leerlingen in 

een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Onze visie: 

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en 

interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met 

medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend 

onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 

professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 

verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 

ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare 

middelen zo goed mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school. 

 

Wij willen goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken wij kritisch 

naar de wereld om ons heen en spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen. Onze 

strategie beschrijven wij in ons Koersplan, dat loopt over de periode 2014-2018. Hiermee 

geven we richting aan de organisatie. We onderscheiden drie focuspunten- waarlangs we 

ons beleid vormgeven:  

 Excellent in leren,  

 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,  

 slimmer organiseren. 

 

Omdat het huidige Koersplan tot en met 2018 loopt en wij op tijd onze strategie voor de 

komende vier jaar willen bepalen, zijn we in inmiddels gestart met de voorbereidingen 

van ons Koersplan voor 2019-2022. 

Neem gerust een kijkje op deze website en maak kennis met de eigentijdse en 

innovatieve wijze waarop wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze 

leerlingen: www.skozok.nl. 
 

 

 

  

http://www.skozok.nl/
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3. De organisatie 

 
Schooltijden 

 

Maandag 8.30 uur – 12.15 uur 13.00 uur – 15.00 uur 

Dinsdag 8.30 uur – 12.15 uur 13.00 uur – 15.00 uur 

Woensdag 8.30 uur – 12.15 uur  

Donderdag 8.30 uur – 12.15 uur 13.00 uur – 15.00 uur 

Vrijdag 8.30 uur – 12.15 uur  

 

Alle kinderen hebben op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.  

 

Schoolvakanties 

 

Herfstvakantie  15 oktober t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie   24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie   4 maart t/m 8 maart 2018 

2e Paasdag    22 april 2019 

Koningsdag   27 april 2019 

Meivakantie   22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart   30 & 31 mei 2019 

2e Pinksterdag   10 juni 2019 

Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2019 

 

  

Veilig naar school 

De verkeerssituatie rondom de school is sterk verbeterd. Toch blijft het van groot belang 

dat iedereen zich houdt aan de volgende afspraken: 

 

- De kinderen komen zoveel mogelijk te voet naar school, via de Gerardusweg .  

- Kinderen die verder weg wonen komen op de fiets, ook via de Gerardusweg. De 

fietsen worden netjes in de fietsenstalling gezet(de fietsenstalling is vrij 

toegankelijk; voor diefstal of beschadiging aan gestalde fietsen kan de school niet 

aansprakelijk worden gesteld). 

- Als de kinderen met de auto naar school worden gebracht via de Witrijtseweg, 

wordt het eenrichtingsverkeer gerespecteerd. De auto’s worden geparkeerd op het 

daarvoor bestemde terrein.  

- Het personeel parkeert de auto in de vakken vlakbij school en aan de overkant 

van de weg omdat deze plaatsen te gevaarlijk zijn voor ouders met kinderen. 

 

Bij de ingang van de school en aan de Gerardusweg wordt niet geparkeerd, ook niet voor 

een kort moment. 

 

Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL)  

Via provincie en het Rijk zijn er initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de 

verkeersveiligheid in het algemeen en die rond scholen in het bijzonder. Ouders en 

leerkrachten van onze school onderschrijven het belang van een goede 

verkeersopvoeding. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen die met en voor 

de school allerlei activiteiten ontplooit om verkeersveiligheid hoog op de agenda van de 

Gerardusschool te houden.  

In de komende jaren gaan we daar blijvend aandacht aan besteden.   

Omdat we in maart 2008 onze eigen doelstellingen haalden, beoordeelde de BVL 

commissie dat we het BVL-vignet waardig zijn, dus zijn we een verkeersveilige school. 

Dat moeten we zien te blijven. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Trudy Roest 

en Maartje van Moll. Zij houden nauw contact met de leerkrachten. 

 



Schoolgids St. Gerardus, Bergeijk, 2018 – 2019 

 

Pagina 10 van 47 

 

Personeel 

Elke leerkracht heeft naast een groepstaak nog andere taken binnen de organisatie van 

de school. Jaarlijks wordt bepaald wie welke taken uitoefent en hoeveel tijd er besteed 

wordt aan bepaalde functies. Deze keuzes worden beschreven in het formatieplan en 

taakbeleid, dat goedgekeurd wordt door de medezeggenschapsraad en het bevoegd 

gezag (SKOzoK) 

Dit schooljaar is er geen conciërge werkzaam op onze school. Wel hebben we een 

klussendienst vanuit het dorp die ons met regelmaat helpt met verschillende klussen in 

en om de school. 

In de gemeente Bergeijk zijn twee combinatiefunctionarissen in dienst. Eén ervan, Harm 

Tielemans, geeft op woensdagmorgen gymles aan groep 3-4-5 en aan groep 6-7-8. De 

kinderen van groep 3 sluiten dan dus aan bij 4-5. 

 

 

Een overzicht van de belangrijkste functies en taken en wie deze uitvoert: 

 

Elly Derks Directeur van zowel basisschool St. Gerardus als van de 

Klepper in Luyksgestel. 

Sandra van den Akker Directie-ondersteuner op beide basisscholen. 

Marieke Schellen  Werkt de gehele week in groep 4-8.  

Karen Haex   Werkt 4 dagen / dagdelen in de week in groep in groep 4-8 

Sanne Vervoort Werkt twee dagen per week als leerkracht van groep 1-3. 

Irene Bremmers  Werkt drie dagen in groep 1-3. 

Jamirte Vreijsen  Werkt 3 dagen, ter ondersteuning in alle groepen. 

Harm Tielemans  Werkt op woensdagmorgen als gymdocent en ondersteuning. 

Sylvia van Bragt  Kwaliteitsondersteuner (KO) op beide scholen. 

Nancy Borrenbergs  Administratief medewerkster. 

 

 

 

 
 
 

Directie 

De directeur is belast met de leiding van de school. Zij heeft voor alle zaken de 

eindverantwoordelijkheid. In haar werk wordt zij bijgestaan door de directie-

ondersteuner en de kwaliteitsondersteuner. De directeur voert regelmatig overleg met 

bovengenoemde personen als aanvulling op het reguliere teamoverleg dat in de regel 

tweewekelijks plaatsvindt. 
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De kwaliteitsondersteuner 

De Kwaliteitsondersteuner coördineert de speciale begeleiding van leerlingen in de school 

en het afnemen van de toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. Daarnaast 

ondersteunt zij de leerkrachten bij hun aanpak van de leerlingbegeleiding. De KO is een 

gespecialiseerde werknemer van SKOzoK die op meerdere scholen werkzaam is. De KO is 

evenals de directeur ook werkzaam op de Klepper.  

 

Stagiaires 

Op onze school geven wij studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) de 

gelegenheid bij ons hun stage te vervullen. Soms kunnen we ook studenten van andere 

opleidingen een stageplaats bieden zoals studenten van het ROC. Wij vinden het 

belangrijk om toekomstige collega’s in de gelegenheid te stellen belangrijke ervaringen 

op te doen. Via de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de studenten die op onze 

school actief zijn.  

 

Vervanging  

Als een groepsleerkracht ziek of afwezig is worden de groepstaken waargenomen door 

een vervanger. Vervanging wordt geregeld door het P-centrum, een bovenschoolse 

organisatie die voor meerdere schoolbesturen de vervanging organiseert. 

 

Groepssamenstelling 

Doordat we een kleine school zijn, werken we met twee stamgroepen: groep 1-3 en 

groep 4-8. Wel gaan we dit jaar mogelijkheden onderzoeken en creëren om nog meer 

samenwerking op te zoeken tussen alle groepen. 

 
Groepsbezetting 

 
Leerkracht groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Irene Bremmers 1-3 X X x   

Sanne Vervoort 1-3    X x 

Karen Haex 4-8 X x  X x 

Marieke Schellen 4-8 X X x X x 

Jamirte Vreijsen 4-8  X x X  

Onderwijsassistente       

       

Sportdocent        

Harm Tielemans 3-8   x   

 

X  hele dag 

x   ochtend 
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4. Het onderwijs 
 

Inhoud van het onderwijs 

De basis voor de inhoud van ons onderwijs zijn de vakken die in de Wet Primair 

Onderwijs (WPO) worden genoemd. In de WPO wordt aangegeven wat de einddoelen zijn 

van het onderwijs. De mate waarin ieder kind uiteindelijk aan deze kerndoelen kan 

voldoen is afhankelijk van de persoonlijke mogelijkheden van ieder kind.  

 

De vakken 

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft kaders aan voor wat een kind op de 

basisschool moet kunnen leren. 

De school voert uit wat de WPO voorschrijft. We houden hierbij rekening met verschillen 

in aanleg en tempo tussen leerlingen. De totale ontwikkeling van het kind komt aan bod; 

de sociale, emotionele, verstandelijke en creatieve ontwikkeling. Hierbij noemt de WPO 

de volgende ontwikkelingsgebieden: 

- Zintuiglijke en lichamelijke oefening 

- Nederlandse taal 

- Lezen en schrijven 

- Rekenen en wiskunde  

- Expressie activiteiten; met in ieder geval aandacht voor bevordering van het 

taalgebruik, muziek, tekenen, handvaardigheid, spel en beweging 

- Bevorderen van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer 

- Enkele kennisgebieden; met in elk geval aandacht voor aardrijkskunde, natuur 

(inclusief biologie en milieu), maatschappelijke verhoudingen (inclusief 

staatsinrichting) 

De school is vrij andere onderwerpen aan haar programma toe te voegen. 

 

Groep 1-3 

In het onderwijs aan jonge kinderen leggen wij de basis die nodig is voor het goed 

doorlopen van ontwikkeling- en leerprocessen. Reeds in groep 2 krijgen de kinderen 

letters en cijfers aangeboden. Al naar gelang hun ontwikkeling en onderwijsbehoefte start 

hier dus al cijferbegrip en de eerste leesactiviteiten.  

We richten ons bij de jongste kinderen op de ideeën van Basisontwikkeling, een 

onderwijskundig begrip, waarmee de meeste scholen in de Kempen werken. Hierbij staan 

de volgende kernwoorden centraal: 

 

Betrokkenheid 

Het is belangrijk dat het kind betrokken is bij hetgeen het doet om de ontwikkeling van 

het kind optimaal te laten verlopen. 

 

Bedoeling 

De leerkracht zorgt voor een breed onderwijsaanbod met doelen die gericht zijn op de 

verschillende ontwikkelingsgebieden met activiteiten die voldoende uitdaging bieden aan 

de kinderen. 

 

Betekenis  

De activiteiten worden georganiseerd rondom een thema zodat er een duidelijk 

herkenbare betekenis ontstaat. 

 

Begeleiding  

De leerkracht heeft de taak om elk kind te begeleiden zodat het elke keer een stapje 

verder komt in zijn/haar ontwikkeling. 

 

De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: 

- sociaal-emotionele ontwikkeling 

- spelontwikkeling 

- ruimtelijke oriëntatie 
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- taalcommunicatie 

- taal-denken; taal-lezen 

- rekenen-denken 

- auditieve waarneming 

- visuele waarneming 

- grove motoriek 

- fijne motoriek 

- muzikale ontwikkeling 

- werkhouding 

 

Wij zoeken bij ons aanbod steeds naar de juiste verhouding tussen uitdagen en 

ondersteunen van het kind. Op deze manier komt het kind in, wat wij noemen, de zone 

van de naaste ontwikkeling. Dit betekent dat het kind zich gestimuleerd voelt tot het 

ontdekken van nieuwe vaardigheden. Het kind gaat met zelfvertrouwen een uitdaging 

aan. Zo leert en ontwikkelt het kind zich op de meest natuurlijke manier. De ontwikkeling 

van elk kind verloopt op een eigen manier in een eigen tempo. Door observatie van spel 

en werken zijn wij ons bewust van de verschillen in ontwikkeling van kinderen en 

stemmen wij het aanbod hierop af. 

Door het maken van speelhoeken rondom een thema prikkelen we de kinderen om tot 

spel te komen. Spel is voor het jonge kind de meest betekenisvolle activiteit om zich te 

ontwikkelen. Bovendien is spel een activiteit waarbij de basisvaardigheden op een 

natuurlijke wijze aan bod komen. 

In groep 0 en 1 zijn de kinderen nog voornamelijk experimenterend en oriënterend bezig. 

Naarmate het jaar vordert worden de opdrachten gerichter. In groep 2 komt het accent 

steeds meer te liggen op activiteiten op het gebied van voorbereidend lezen, taal en 

rekenen. Sociale vaardigheden, zoals naar elkaar luisteren en samenwerken, worden elke 

dag geoefend.  

 

Al vanaf groep 1 werken en spelen de kinderen steeds vaker zonder dat ze de leerkracht 

bij hun werk en/of spel mogen betrekken. Van tevoren worden er afspraken gemaakt, 

passend bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden, die de kinderen 

tijdens dit zelfstandig werken ondersteunen. We komen zo tegemoet aan de natuurlijke 

drang die elk kind in zich heeft om iets zelf te doen en daarbij succeservaringen op te 

doen. Zelfredzaamheid geeft kinderen zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat tijdens deze 

werkzaamheden de kinderen een onderwijsaanbod krijgen dat hen op een positieve 

manier stimuleert tot zelfstandigheid.  

De leerkracht heeft in die tijd gelegenheid om te observeren of om een kind of een klein 

groepje kinderen te begeleiden bij een speciale activiteit. 

Een goede werk- en luisterhouding is van groot belang om in de volgende groep 

succesvol te kunnen zijn.  

 

Groep 4-8 

In groep 4 tot en met 8 werken wij met moderne methoden en onderwijsleermiddelen die 

rekening houden met verschillen tussen kinderen en die zelfstandig werken en 

samenwerkend leren mogelijk maken. Wij richten ons onderwijs zodanig in dat er sprake 

is van een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. Voor een optimale ontwikkeling 

is een omgeving nodig waarin kinderen zich veilig voelen. Wij zetten ons in voor een 

positief klassen- en schoolklimaat. De leerlijnen waarborgen het bovengenoemde 

leerproces en de wettelijke plicht om aan de kerndoelen te voldoen. We trachten zo veel 

mogelijk heterogeen te werken zodat kinderen gezamenlijk kunnen werken aan hun 

leerdoelen.  

  

In onze visie staat dat wij ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling in een rijke en 

duidelijke leeromgeving. Om tegemoet te komen aan de persoonlijke groei van kinderen 

is het nodig dat we niet altijd gebonden zijn aan het leerstofjaarklassensysteem waarbij 

alle kinderen dezelfde leerstof krijgen aangeboden. Indien nodig wijken we hiervan af.  
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Wij gaan uit van het idee dat een kind zich veilig, competent en gewaardeerd moet 

voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het kind wordt uitgedaagd in de zone 

van de naaste ontwikkeling, aangemoedigd door de sterke punten te belonen en niet 

door het kind af te rekenen op wat het nog niet kan.  

De lesstof wordt, als dat nodig is, aangepast op basis van interesse, niveau, 

mogelijkheden en vraag van het kind. Dat betekent niet dat het kind mag bepalen wat 

het wel en niet zal leren. Uiteindelijk zal elk kind de school verlaten met een behoorlijke 

bagage aan basisvaardigheden om voldoende succesvol te kunnen zijn in het Voortgezet 

Onderwijs. Het betekent wel dat vanaf het moment dat de leerkracht in overleg met de 

ouders tot de conclusie komt dat het kind een meer persoonlijke aanpak nodig heeft deze 

keuzes mogelijk zijn.   

Het werkconcept “Structureel Coöperatief Leren” helpt ons om deze aanpak in de praktijk 

te kunnen waarmaken. 

We verbinden instructies tussen diverse leerjaren zoveel mogelijk. Instructies van nieuwe 

leerstof vinden plaats middels het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe 

Instructiemodel). In de praktijk betekent dit dat de school ernaar streeft alle leerlingen te 

laten profiteren van de groepsinstructie, maar vooral tijdens de verwerking rekening 

houdt met de verschillen tussen leerlingen.  

We bieden de kinderen veel ruimte om met en van elkaar te leren. 

De volgende werkvormen worden gehanteerd: 

 

 

Directe instructie 

De directe instructie is bedoeld om de aangeboden leerstof zo effectief mogelijk in te 

oefenen. Elk kind neemt hieraan deel zolang dit nodig is. Voor het ene kind is een korte 

oefentijd voldoende terwijl het andere kind langer of vaker moet oefenen of meer uitleg 

nodig heeft.  

 

Zelfstandig werken 

Zelfstandig werken is een werkvorm waarbij de kinderen een bepaalde tijd zonder de 

hulp van de leerkracht bezig kunnen zijn. Zij leren zelfstandig taken uit te voeren, 

rekening houdend met andere kinderen. De leerkracht kan deze tijd gebruiken om te 

werken met een kind of met een klein groepje kinderen die speciale begeleiding nodig 

hebben. Vanaf groep 1 wordt gewerkt met week- of dagtaken, passend bij de 

ontwikkeling van de kinderen. 

 

Samenwerken en coöperatief leren:  

Als kinderen samen aan een opdracht werken, kan ieder kind een eigen taak uitvoeren. 

Bij samenwerkend leren zijn de kinderen afhankelijk van elkaar om iets te leren. Tijdens 

het uitvoeren van een opdracht hebben ze elkaar nodig om de opdracht tot een goed 

einde te kunnen brengen. Na afloop is elk kind in staat om te vertellen wat ze geleerd 

hebben of hoe het werkstuk tot stand is gekomen. De leerlingen hebben niet per definitie 

een gelijkwaardige deelname. Sommige kinderen kunnen bij bepaalde opdrachten meer 

het voortouw nemen dan andere. Naast samenwerkend leren laten we de kinderen ook 

Structureel Coöperatief Leren (SCL). De kinderen wordt geleerd om meer 

verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gemaakte keuzes en doelen, maar ook 

medeverantwoordelijkheid te dragen voor gezamenlijk gemaakte keuzes en doelen. 

Coöperatief leren heeft de volgende basiskenmerken: gelijke deelname, positieve 

wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, de kinderen zijn zichtbaar 

tegelijk actief. Coöperatief leren omvat verschillende coöperatieve werkvormen. 

 
Methodisch onderwijs 

Vanaf groep 3 begint het methodisch onderwijs. De werkwijze van groep 0-2 krijgt zoveel 

mogelijk een vervolg in groep 3. Binnen de methodische aanpak worden betekenisvolle 

onderwijssituaties gecreëerd waardoor de kinderen betrokken zijn bij de leeractiviteiten.  
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Onze leermethodes 

 
Aanvankelijk leesonderwijs   Veilig Leren Lezen 

Aardrijkskunde   Land in zicht, De Junior Bos werkatlas/Alles-in-1 

Drama     Veelal vrije opdrachten. 

Engels     Groove me 

Geschiedenis/goed burgerschap De Trek, De canonlessen van Vroeger en Zo/Alles-in-1 

Natuur en Techniek   In Vogelvlucht 

Rekenen    Reken Zeker 

Schrijven    Schrijfdans voor groep 0-2  

Pennenstreken, een methode voor groep 3-8  

Technisch lezen    Lekker Lezen   

Begrijpend lezen   Nieuwsbegrip XL / Snappet 

Taal en spelling   Taaljournaal 

Spelling    Leerlijn spelling / Snappet 

Verkeer    Programma van Veilig Verkeer Nederland 

Handvaardigheid   Moet je doen en andere bronnen 

Tekenen    Moet je doen en andere bronnen 

Muziek     Moet je doen en andere bronnen / Aanbod van Art4U 

Sociale redzaamheid Een doos vol gevoelens, Een huis vol gevoelens,  

Jij en Ik en ander materiaal 

 

De methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek worden alleen 

gebruikt als bronnenboeken. We werken met thema’s aan de hand van onderzoeksvragen 

volgens het concept STOER. 

 

Snappet 

In de klassen werken we met kleine tablets die de kinderen van de groepen 4 t/m 8 

gebruiken om hun verwerking van de lessen op te maken. Ze werken voor spelling en 

begrijpend lezen dus niet meer in schriften, maar op de tablet. Snappet is een digitale 

leeromgeving die gericht is op de meest gebruikte leermethodes. Snappet heeft de 

verwerkingsstof uit diverse leermethodes verwerkt tot digitale leeropgaven die verwerkt 

kunnen worden op een speciaal ingerichte tablet. Het grote voordeel is dat kinderen 

naast de verwerking van de aangeboden leerstof ook oefenstof op eigen niveau 

aangeboden krijgen. De leerlingen ontvangen directe feedback en er is voor de leerkracht 

direct een foutenanalyse zichtbaar. Op de tablet verdienen de kinderen sterren wat ze 

enorm motiveert.  

 

Sociale redzaamheid  

Naast het verzorgen van onderwijs is de Gerardus een basisschool waar kinderen en 

leerkrachten in een rijke leeromgeving en in een prettige sfeer voortdurend uitgedaagd 

worden tot leren van en met elkaar. Wij willen onze kinderen ontwikkelen tot 

zelfstandige, weerbare en ondernemende kinderen in onze veranderende maatschappij. 
Ouders zien wij daarbij als partner.  

Naar school gaan is onlosmakelijk verbonden met sociaal contact en interactie, zowel met 

leeftijdsgenoten als met volwassenen. Brede maatschappelijke vorming heeft alles te 

maken met de sociaal emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling. Voor jonge 

kinderen begint dat met het vinden van een plekje binnen de groep, waarbij onderlinge 

communicatie een belangrijk middel is. Daarnaast zijn zelfstandigheid, vindingrijkheid, 

het leren nemen van beslissingen en verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag 

belangrijke vaardigheden. Ook is het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, 

luisteren, gevoelens kunnen uiten en dat je van je fouten kunt leren. 

Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn 

deze vaardigheden onmisbaar. Kinderen hebben zelfvertrouwen nodig om zich goed te 
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kunnen ontwikkelen. Ze moeten opkomen voor zichzelf, maar ook rekening houden met 

anderen.  

Door middel van spel, gesprek en lesmateriaal worden kinderen zich bewust van sociale 

afspraken en emoties, zowel die van zichzelf als die van anderen.  

Gevoelens en emoties doen ertoe. Een gevoel of mentale gewaarwording is de eerste 

reactie die we op een situatie hebben, direct daarna volgt de emotie. We voelen ons blij, 

bang, boos, gefascineerd, welkom of genegeerd. We reageren hierop met denken, 

praten, lachen of met ander gedrag zoals vluchten of juist vechten. Voor stilstaan bij 

gevoelens moet je tijd hebben. Vaak beseft een kind niet eens dat er een gevoel is 

voorafgegaan aan wat we denken en doen. Gevoel beïnvloedt gedrag. Gevoelens die 

bewust worden waargenomen kunnen waardevol gedrag bevorderen waardoor het 

welbevinden van het kind groter wordt en de leerprestaties toenemen. Alles wat 

hierboven is genoemd is de hele dag in elke les even belangrijk.  

 

- Kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag en het effect hiervan op 

anderen,  

- Kinderen te leren zichzelf en de anderen te respecteren, 

- Het vermogen te ontwikkelen zich in te leven in anderen, 

- Kinderen te leren verschillen tussen mensen te accepteren, onbevooroordeeld 

door verschillen in achtergrond, geaardheid, ras en cultuur, 

- Vaardigheden te ontwikkelen om met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies 

oplossen, 

- Taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen te stimuleren door gedachten en 

gevoelens onder woorden te brengen en nieuwe begrippen te leren, 

- Zelfstandig gedrag aan te moedigen binnen de groep waarin het kind functioneert, 

- Gezondheidsvaardigheden te leren. 

 

In groep 6-7-8 komt CJG+ elk jaar voorlichting geven over het gebruik van social media, 

en informeert de groep over de gevaren van roken, alcohol- en drugsgebruik. 

Op BS St. Gerardus willen we door oog te hebben voor al het bovenstaande dat 

leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen op onze school, dat ze mogen zijn wie ze zijn 

en dat ze merken dat ze erbij horen en gewaardeerd worden. 

We willen zo zorgen dat onze kinderen zelfstandig, weerbaar en ondernemend de stap 

kunnen zetten naar het vervolgonderwijs. 

Catechese en levensbeschouwing 

Als katholieke basisschool vormt de christelijke levensovertuiging de grondslag voor ons 

doen en denken. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar wat deze 

levensovertuiging ons vertelt over onszelf, het omgaan met elkaar en over de betekenis 

van het leven. Wij doen dit met behulp van het vertellen van Bijbelverhalen en aandacht 

besteden aan de feestdagen, zowel christelijke als die van andere godsdiensten. In de 

methode Alles-in-1 komen de vijf hoofdgodsdiensten van de wereld aan de orde. 

De voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel wordt verzorgd door een 

werkgroep, bestaande uit ouders. De werkgroep maakt gebruik van ruimten en 

materialen van school.  

 

Lichamelijke opvoeding 

Voor de gymnastieklessen maken wij gebruik van de sportzaal van buurthuis ‘t Sant. De 

kinderen van groep 0-2 gaan één keer per week naar deze gymzaal, de kinderen van de 

andere groepen gaan twee keer per week. Bij mooi weer wordt er ook buiten gespeeld of 

gesport. De kinderen van groep 0-2 gaan elke dag minimaal een keer naar buiten.  

Elke woensdag krijgen de kinderen van de groepen 3-8 gymles van onze sportleraar 

Harm Tielemans, combinatiefunctionaris van de gemeente Bergeijk.  

 

Voor de gymlessen in de sportzaal hebben de kinderen speciale kleding nodig: 
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- Gymschoenen die niet buiten gedragen worden.  

(De schoenen van de kleuters blijven op school.) 

- Gympakje of shirtje en sportbroekje. 

- Geen sieraden of horloges. 

 

De kinderen van groep 8 doen elk jaar mee met de regionale sportdag voor 

schoolverlaters. 

 

Bibliotheek 

Elke groep beschikt over een klassenbibliotheek. De kinderen mogen deze boeken niet 

mee naar huis nemen maar krijgen op school tijd genoeg om zich in het gekozen boek te 

verdiepen. 

In het uitleenpunt van Bibliotheek de Kempen kunnen de kinderen boeken lenen die ze 

thuis of op school kunnen lezen.  

Ook ouders zijn van harte welkom om hier boeken te lenen met of voor hun kinderen. 

 
 

Huiswerk 

In groep 6-7-8 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee naar huis. Als voorbereiding 

op het voortgezet onderwijs leren wij de kinderen het huiswerk in te delen en te maken.  

Vanaf groep 6 worden proefwerken gedeeltelijk thuis voorbereid.  

In de alle groepen krijgen kinderen indien nodig incidenteel extra oefenstof mee naar 

huis. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  

 

De Buitenklas 

In 2012 is de Buitenklas officieel geopend. De tuin rondom de school is ingericht als 

educatieve buitenruimte. Er is een natuurpad aangelegd in het bos direct aansluitend aan 

de speelplaats van de school. 

Dit alles is gerealiseerd met hulp van ouders, kinderen , leerkrachten, dorpsbewoners, 

plaatselijke ondernemers en vrijwilligers. 

 

Door de Buitenklas is ons onderwijs minder statisch, kinderen hebben meer ruimte om te 

leren, te ontdekken, te fantaseren en te bewegen. Door de natuur van dichtbij mee te 

maken ontwikkelen kinderen een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid: een 

zorgende houding t.o.v. de natuur. Het spel is gevarieerder en fantasierijk. Buiten vinden 

kinderen de wereld die “echt” en steeds anders is. Dit nodigt uit tot creativiteit, tot 

inspelen op onverwachte situaties, tot nieuwsgierigheid, het bedenken van nieuwe 

spelvormen, nieuwe woorden, nieuwe bewegingen. Al spelend verleggen kinderen hun 

grenzen en ontwikkelen ze zich op alle mogelijke manieren; fysiek, maar ook cognitief, 

sociaal, emotioneel en psychisch. 

De leerkrachten werken met leerdoelen en zoeken steeds naar mogelijkheden deze 

doelen ook in de Buitenklas te bereiken.  

Voortdurend bespreken we in het teamoverleg welke doelen we kunnen verwezenlijken in 

de Buitenklas.  
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5. De opbrengsten van ons onderwijs 
 
De leerlingen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in 

mogelijkheden en behoeften. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee zodat ons 

onderwijs datgene biedt wat leerlingen nodig hebben en van ons vragen. Het 

voornaamste doel van ons onderwijs is om elk kind een ononderbroken ontwikkeling te 

laten doormaken. Niet alleen de leerprestaties zijn hierbij belangrijk, ook aan de 

ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied en het algemeen welbevinden hechten wij 

belang. Om tegemoet te komen aan de wisselende behoeften van kinderen en van de 

maatschappij waarin wij leven, is het onderwijs op onze school voortdurend in beweging. 

Wij ontwikkelen als school door nieuwe methodes in te voeren, op zoek te gaan naar 

werkvormen die passen bij hedendaags onderwijs en door nascholing. Deze inspanningen 
worden regelmatig geëvalueerd tijdens teamvergaderingen en overlegmomenten.  

Door het gebruik van kwaliteitsinstrumenten krijgen we beter zicht op de mening van 

ouders, kinderen en leerkrachten over de gang van zaken op school.  

 

Om inzicht te krijgen in de individuele ontwikkeling van de kinderen gebruiken wij een 

leerlingvolgsysteem (uitleg over het leerlingvolgsysteem staat in hoofdstuk 6). 

Door regelmatig methodeafhankelijke toetsen af te nemen weten wij of de gestelde 

doelen van de aangeboden leerstof gehaald zijn. Samen geeft het een goed beeld van de 

resultaten van ons onderwijs.  

 

In groep 8 wordt de IEP Eindtoets afgenomen. De uitslag hiervan wordt ook gebruikt om 

op landelijk niveau te kijken of ons onderwijsaanbod voldoende is. Doordat de groepen 

klein zijn is de gemiddelde uitslag per jaar soms heel verschillend. Maar over het 

algemeen voldoen we aan het landelijk gemiddelde.  

 

Ook na groep 8 zijn we benieuwd hoe het met onze leerlingen gaat in het voortgezet 

onderwijs. We brengen in beeld of ze na twee jaren voortgezet onderwijs nog altijd op 

die vorm van voortgezet onderwijs zitten die wij hebben geadviseerd.  

 

Om de twee jaar houden we een oudertevredenheidspeiling en een 

leerlingtevredenheidspeiling.  We vinden het belangrijk wat ouders en kinderen van onze 

school vinden, de uitslagen helpen ons bij de verdere ontwikkeling van de school.  
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In bijlage 1 een overzicht van alle resultaten van de opbrengsten op onze school. 

 

6. Zorg voor kinderen 
 
Nieuwe leerlingen 

Als ouders overwegen hun kind op onze school aan te melden, worden zij uitgenodigd 

voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met een lid van de directie. 

De visie en de missie van de school komen aan de orde. Tevens krijgen zij een 

rondleiding door het gebouw zodat zij zelf kunnen ervaren wat de sfeer en de werkwijze 

op onze school is. 

Als zij hun kind definitief willen aanmelden dan vullen zij een aanmeldingsformulier in. 

Daarmee staat het kind officieel ingeschreven als leerling van onze school.  

Voordat een nieuwe leerling definitief op school komt, mag het een aantal dagen de 

school bezoeken om te kunnen wennen aan de school. De groepsleerkracht maakt een 

afspraak met de ouders voor een eerste gesprek en eventuele wendagen. Als het een 

kleuter betreft, dan wordt aan de ouders gevraagd om voor het eerste gesprek de 

Peuterestafette (zie Peuterspeelzaal) mee te brengen. Als er geen Peuterestafette is 

ingevuld dan wordt het formulier “Dit ben ik” ingevuld. 

 

Op onze school is het gebruikelijk dat het kind vijf ochtenden naar school komt, verdeeld 

over vier weken, voordat het kind vier jaar wordt. Dit zijn de zogenoemde wendagen. 

Het persoonlijk contact met het kind en de ouders is vooral in de eerste periode dat het 

kind op school zit extra belangrijk. Het welzijn van het kind staat voorop. Wij vinden het 

vanzelfsprekend om met ouders afspraken te maken die tegemoetkomen aan de 

behoeften van het kind om de gewenningsperiode zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Het initiatief hiervoor kan bij de ouders liggen maar ook bij school.  

 

De inschrijving van kinderen die van een andere school komen verloopt iets anders. 

Nadat het eerste contact is gelegd, nodigen wij de ouders uit voor een intakegesprek. We 

bespreken wat de reden is voor de aanmelding op onze school, bekijken de rapporten 

van het kind en bespreken hoe het kind functioneerde op de “oude” school. We nemen 

contact op met deze school die tevens een onderwijskundig rapport verzorgt. Als het 

mogelijk is, mag het kind een dag te gast zijn op onze school, zodat het vast kan 

kennismaken met de leerkracht(en) en de groep waar het geplaatst wordt.  

Indien de mondelinge en schriftelijke rapportage hier aanleiding toe geeft, kan binnen de 

school een overleg plaatsvinden over de wenselijkheid van plaatsing. Als wij van mening 

zijn dat het kind specifieke hulp nodig heeft, dan moeten wij bepalen of wij in staat zijn 

die zorg te bieden. De uitkomst van dit intern overleg wordt met de ouders besproken. In 

principe is elk kind van harte welkom op onze school. In een enkel geval kan het 

voorkomen dat wij onvoldoende in staat zijn die specifieke zorg te geven die het kind 

nodig heeft. Wij gaan dan samen met de ouders op zoek naar een school die wel in staat 

is die specifieke zorg te geven. Een dergelijk besluit is moeilijk maar in het belang van 

het kind en de school. 

 

Peuterspeelzaal 

Met ingang van schooljaar 2007-2008 heeft de speelzaal een plaats gevonden in onze 

school. De peuterleidster en de leerkracht van groep 0-2 delen hun verantwoordelijkheid 

voor de groep kinderen die gedurende die tijd aanwezig is. Er wordt gewerkt met een 

programma waarbinnen de behoeften van zowel de peuters als de kleuters tot hun recht 

komen. De peuterspeelzaal is sinds 2018 in handen van kinderopvang NummerEen. 

Zij hanteren het ontwikkelingsvolgend instrument KIJK. Het overdrachtsformulier 

behorend bij KIJK wordt een maand voordat het kind de speelzaal verlaat met de ouders 

besproken. De ouders ontvangen twee exemplaren; één voor thuis en één voor school. 

KIJK is opgenomen in het aannamebeleid van BS St. Gerardus.  
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Ononderbroken ontwikkeling 

Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat er sprake is van een 

ononderbroken lijn in de ontwikkeling. Door observatie en toetsing bewaken wij deze lijn.  

 

In het afgelopen schooljaar is er gewerkt aan de volgende speerpunten: 

- Focus op de opbrengsten, vanuit programma FOCUS PO, gericht op 

rekenonderwijs. Er is een onderwijsplan rekenen gemaakt. 

- STOER, werken met schoolbrede thema’s vanuit onderzoeksvragen  

- Aanpak rekenen voor alle leerlingen 

 

Dit schooljaar gaan we verder met de focus op opbrengsten in de vorm van het opstellen 

van een onderwijsplan voor spelling.  

Om met de kinderen van verschillende leeftijden gelijktijdig te werken, zijn we twee jaar 

geleden met STOER gestart: Thematisch onderwijs waarin we kinderen meer 

gemotiveerd willen laten werken met leervragen.  

Ook gaan we dit schooljaar samen verder onderzoeken hoe we nog meer de 

samenwerking kunnen vinden in de aansluiting tussen de groepen 1/2/3 en 4 t/m 8. 

 

 

Het leerlingvolgsysteem 

Door kinderen regelmatig te toetsen en te observeren kunnen wij hun ontwikkeling 

volgen. 

Naast de methodeafhankelijke toetsen hanteren wij landelijk genormeerde toetsen, 

ontwikkeld door het Centraal Instituut Toets Ontwikkeling (CITO). 

De verkregen gegevens worden systematisch geregistreerd. Het systeem wordt het 

leerling onderwijs volgsysteem (LOVS) genoemd. Van elk kind wordt een leerling dossier 

bijgehouden waarin ook notities worden opgenomen van bijzondere gebeurtenissen. Er 

ontstaat zo een evenwichtig beeld van het verloop van de ontwikkeling van het kind. 

Daarnaast kunnen we kijken hoe die ontwikkeling zich verhoudt ten opzichte van de 

andere kinderen in de groep en kinderen op andere scholen in Nederland.  

Voor de school is het een indicatie hoe ons onderwijsaanbod en de resultaten ervan zich 

verhouden tot het landelijk gemiddelde.  

 

Van alle kinderen worden observatiegegevens bijgehouden in het leerlingdossier. 

Vanaf groep 3 worden er ook methodegebonden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die 

horen bij de gebruikte methodes voor rekenen, spelling, taal en lezen. De gegevens van 

deze toetsen worden door de leerkracht genoteerd en leveren een bijdrage aan het beeld 

van de ontwikkeling van het kind.  

 

In groep 1-2 werken de leerkrachten met KIJK. Dit is een ontwikkelingsvolgend 

instrument dat de leerkracht helpt te bepalen wat de volgende stap in de zone van 

naaste ontwikkeling is. Daarnaast geeft het de leerkracht een helder inzicht in de doelen 

die behaald moeten worden in de kleuterbouw.  

 

De resultaten van alle toetsgegevens worden besproken tijdens teamvergaderingen en 

gesprekken tussen de Kwaliteitsondersteuner en de groepsleerkracht. Er kan besloten 

worden om het onderwijsaanbod voor een individueel kind te wijzigen. Dit wordt 

beschreven in een groepsplan en besproken met de ouders.  

Toetsgegevens kunnen ook aanleiding zijn tot het wijzigen van het onderwijsaanbod voor 

een gehele groep. 

Uiteindelijk kan besloten worden om het onderwijsaanbod voor de hele school te 

wijzigen.  
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Wij volgen de kinderen met de Cito-toetsen op de volgende gebieden: 

 

Groep 0-2 

- Rekenen voor kleuters 

- Taal voor kleuters 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling  

 

Groep 3-8 

- Begrijpend lezen 

- Technisch lezen 

- Spelling 

- Woordenschat 

- Rekenen-wiskunde  

- Sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien) 

- Eindtoets (groep 8) 

- DMT en AVI worden afgenomen in het kader van het dyslexie protocol 

 

Rapportage 

Wij brengen u op de hoogte van de vorderingen van uw kind door middel van gesprekken 

als met een schriftelijke rapportage.  

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Drie keer per jaar is 

er een voortgangsgesprek. De eerste keer ligt het accent op het welbevinden van het 

kind en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling. Het tweede en derde gesprek 

gaat het vooral over de toetsresultaten en het rapport. Het rapport is een weergave van 

wat het kind in de voorgaande periode gepresteerd heeft. In het gesprek met de ouders 

wordt aangegeven of het kind voldoende vorderingen heeft gemaakt en hoe de 

ontwikkeling verloopt ten opzichte van kinderen die hetzelfde onderwijsaanbod hebben 

gekregen. Tot slot wordt gekeken of het kind goede resultaten haalt ten opzichte va het 

gemiddelde Nederlandse kind, ongeacht het onderwijsaanbod. 

  

In groep 0-2 hebben de kinderen een plakboek waarin de ontwikkeling zichtbaar gemaakt 

wordt door middel van werkjes of foto’s van werkstukken. 

In groep 3 gebruiken wij het rapportboekje dat hoort bij de methode “Veilig leren lezen” 

en een plakboek.  

Vanaf groep 4 krijgt het kind een rapport waarin de ontwikkeling per onderdeel 

aangegeven wordt.  Met de ouders wordt het rapport eerst besproken, waarna het aan 

het kind wordt meegegeven naar huis. Voor het eerste en tweede gesprek worden alle 

ouders op school verwacht. Ook bij het laatste rapport worden alle ouders uitgenodigd 

voor een gesprek. 

 

Passend Onderwijs 

Op 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Het bestuur van het 

samenwerkingsverband PO De Kempen, waar SKOzoK deel van uitmaakt, heeft besloten 

dat vanaf 01-08-2016 alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting en 

de financiering van alle vormen van ondersteuning. Deze verantwoordelijkheid heeft er 

toe geleid dat er enkele wijzigingen in de ondersteuningsstructuur zijn aangebracht. De 

visie van waaruit we Passend Onderwijs vorm geven en de ondersteuningsstructuur 

alsmede de werkwijze en procedures, worden in dit document nader beschreven.  

 

Visie SKOzoK 

We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij 

zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

 

 



Schoolgids St. Gerardus, Bergeijk, 2018 – 2019 

 

Pagina 22 van 47 

Wat verstaan we onder Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor alle 

kinderen. Dat begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door onze 

leerkrachten. De impact van het handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt 

ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar nodig worden 

de leerkrachten ondersteund om die sterke basis te kunnen bieden. Het gedachtengoed 

van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van het beleid m.b.t. Passend 

Onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs 

We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs binnen 

onze organisatie met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van Passend 

Onderwijs (basis-, speciale ondersteuning en SBO) worden aangestuurd door een 

leidinggevend team wat in gezamenlijkheid de taken van de totale piramide uitvoert.    
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Kwaliteitsondersteuning 

Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten 

die als extra taak collega’s begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners, ook wel 

KO’ers genoemd. Zij denken mee over hoe we de kwaliteitszorg kunnen optimaliseren. 

Zij zetten de leerkrachten in hun kracht en begeleiden en coachen de leerkrachten bij het 

vergroten van hun bekwaamheden. 

 

Kwaliteitsondersteuner is op onze school een volwaardige functie. Hierdoor kunnen zij 

zich volledig focussen op de kwaliteit van het onderwijs en hun expertise optimaal 

inzetten. De kwaliteitsondersteuner is in het cluster de positieve tegenkracht van de 

directeur en zijn of haar team(s). Zij streven dezelfde doelen na en overleggen over 

onderwijsinhoud en onderwijsproces. 

De meeste kwaliteitsondersteuners zijn op twee scholen werkzaam en werken SKOzoK-

breed intensief samen. Hierdoor wordt specialistische kennis en ervaring met elkaar 

gedeeld. 

Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie 

Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit: 

 

  

 

 

Naar het Voortgezet Onderwijs 

In groep 7-8 komt het onderwerp “Voortgezet Onderwijs” (VO) nadrukkelijk aan de orde. 

Onze school geeft elk kind een passend advies over welke vorm van VO het meest 

geschikt is. Natuurlijk zijn de leerprestaties belangrijk. Maar zaken als motivatie, 

werkhouding, doorzettingsvermogen en de wensen van het kind vinden wij even 

belangrijk. 
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De weg naar een definitieve keuze is als volgt: 

 

- In groep 8 wordt kennis gemaakt met de verschillende vormen van het VO. De 

verschillende aspecten van het kiezen voor een school voor het VO worden 

besproken en er worden verschillende scholen bezocht. Tijdens het eerste 

rapportgesprek wordt er een eerste advies gegeven.  

- Daarna wordt er een definitief schooladvies opgesteld en besproken met het kind 

en de ouders. Bij het advies voor de keuze voor een school voor Voortgezet 

Onderwijs wordt gekeken naar een totaalbeeld van het kind. Het oordeel van de 

groepsleerkracht speelt hierbij een grote rol. 

- In april wordt de eindtoets gemaakt. De toets is vaak een bevestiging van het 

advies dat de school geeft. Wanneer blijkt dat de score een hoger advies geeft 

dan de school aanvankelijk deed, dient de school een heroverweging te maken en 

dit te bespreken met de ouders.  

- De ouders maken uiteindelijk de keuze voor een school van VO. 

 

De brugklascoördinator van het VO bespreekt 

vervolgens alle aangemelde kinderen met de 

groepsleerkracht van groep 8. Zo dragen we bij aan 

een goede start en aan begeleiding van onze kinderen 

op hun nieuwe school. 

Gedurende de eerste jaren worden de prestaties in het 

VO van oud-leerlingen naar ons teruggekoppeld. Op 

die manier houden wij de vinger aan de pols wat 

betreft de aansluiting van ons onderwijs op het 

vervolgonderwijs. 

 

 

Schoolverlaters 

Elk jaar kiezen de ouders, met behulp van advies van de school, naar welke school voor 

Voortgezet Onderwijs hun kind gaat. In bijlage 1 vindt u naar welk vervolgonderwijs de 

kinderen van BS St. Gerardus zijn gegaan gedurende de laatste vijf jaar. 

 

 

 

 7. Speciale activiteiten 

 

Onderwijs op BS St. Gerardus is een combinatie van inspanning en ontspanning. Naast 

het onderwijsaanbod is er ook ruimte voor feesten, vieringen, excursies en andere 

activiteiten. 

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers, met name de leden van de oudercommissie, 

kunnen er veel activiteiten worden georganiseerd. 

 

Afscheid groep 8  

Op veel scholen wordt een musical georganiseerd door de leerlingen van groep 8. Wij 

kiezen daar niet altijd voor. Gezien de geringe grootte van de groep hebben we de laatste 

jaren gekozen voor een andere vorm van afscheid.  Dat kan variëren van een gala-avond 

voor alle kinderen met een door groep 8 georganiseerde speldag voor de andere kinderen 

tot een eigengemaakt toneelstuk voor de ouders. Kinderen en ouders hebben hier altijd 

een rol in.   

 

Cultureel project 

Elk jaar is er een het cultureel project voor alle scholen in de Kempen. Dit project wordt 

voorbereid door een werkgroep, bestaande uit leerkrachten, van elke deelnemende 

school één en een medewerker van de Schoolbegeleidingsdienst. Alle aspecten van 

cultuur komen een keer aan bod. Soms worden kunstenaars benaderd om deel te nemen 
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aan het project, een andere keer worden er toneelvoorstellingen bezocht. Zo is er elk 

jaar weer een verrassende invulling waar elke deelnemende school een paar weken mee 

aan de slag gaat. Meestal is er aan het einde van het project een presentatie, een 

tentoonstelling of wordt er op een ander manier getoond waar we tijdens het project mee 

bezig zijn geweest. 

 

Feesten 

Sinterklaas en Carnaval zijn feesten die vooral met behulp van de oudercommissie elk 

jaar volop worden gevierd. Ook het Kerstfeest en andere christelijke feestdagen krijgen 

speciale aandacht.  

 

Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek is er extra belangstelling voor lezen, boeken, verhalen 

beluisteren, vertellen en uitbeelden. Daarnaast proberen we elk schooljaar stil te staan 

bij momenten in het jaar die speciaal met lezen te maken hebben, zoals de kinderjury en 

de poëziedag. We werken hierin nauw samen met Bibliotheek de Kempen die een filiaal in 

onze school hebben.  

 

Excursies 

Elke groep gaat één of soms meerdere keren per jaar op excursie. Soms in het kader van 

een thema of project, soms omdat het hoort bij een bepaald vak. Boomfeestdag is een 

voorbeeld van zo’n excursie.  

  

Schoolkamp 

Het schoolkamp vindt om de twee jaar plaats aan het begin van het schooljaar. De 

kinderen van groep 4 t/m 8 gaan mee op kamp, de kinderen van groep 1-3 komen een 

dag op bezoek. 

Door in de directe omgeving te blijven wordt flink bespaard op vervoer en blijft het kamp 

betaalbaar. 

 

Sport- en speldag 

Aan het einde van het schooljaar is er een sport- en 

speldag.  

De kinderen van groep 8 nemen deel aan de regionale 

sportdag voor schoolverlaters. 

 

Projecten en thema’s 

Van bovengenoemde projecten en activiteiten geniet de 

hele school. Maar ook binnen de groepen wordt gewerkt 

met thema’s en projecten. Vooral in groep 0-2 is dit de 

manier om het onderwijsaanbod voor de kinderen betekenisvol te laten zijn. In de 

bovenbouw gaan de projecten meestal over de wereld oriënterende vakken.  

 

Verjaardagen 

Als een kind in groep 1-2 jarig is, mogen de ouders een half uurtje in de klas komen om 

dit feest mee te vieren. Er kunnen dan eventueel ook foto’s gemaakt worden.  

 

Vanaf groep 3 krijgt het vieren van een verjaardag een meer bescheiden karakter. De 

jarige mag natuurlijk trakteren en wordt toegezongen door de groep. Wij stellen prijs op 

een eenvoudige traktatie en bij voorkeur geen snoep. 

 

De verjaardag van de groepsleerkracht wordt op verschillende manieren gevierd. Soms is 

er een feestdag op de dag dat de leerkracht jarig is. Soms vieren een aantal leerkrachten 

hun verjaardag gezamenlijk. Hierover komt op tijd informatie in de Nieuwsbrief.  
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Voor de verjaardagen van de ouders en voor bijzondere 

gelegenheden, maken de kinderen van groep 1-2 een 

cadeautje. De leerkracht ontvangt hiervoor graag op tijd de 

juiste datum. 

In de overige groepen kunnen de kinderen tijdens het 

zelfstandig werken zelf iets maken als er tijd voor is. 

 

 

8. Ouders 

 
Communicatie 

Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de 

opvoeding van hun kinderen. Zij delen deze taak met het 

team van de school. Voor het kind is het van groot belang 

dat ouders en school goed samenwerken, elkaar informeren, begrijpen en ondersteunen.  

Wij vinden een open contact erg belangrijk. Daarom staat de schooldeur altijd open. Voor 

een gesprek kunnen ouders een afspraak maken met de directie of een van de 

teamleden. Voor een meer uitgebreid gesprek met de groepsleerkracht is na schooltijd 

het meest geschikte moment.  

 

De school informeert de ouders schriftelijk via de volgende middelen: 

 

De Schoolgids  

De schoolgids is te vinden op de website van onze school. De schoolgids geeft informatie 

over ons onderwijs, de doelen die wij nastreven, de activiteiten die daartoe worden 

ondernomen en de resultaten die daarmee worden behaald.  

De schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers waarvan de kinderen onze school 

bezoeken en voor hen die overwegen hun kind bij ons aan te melden. 

 

De Jaarkalender 

De jaarkalender geeft een overzicht van alle activiteiten zoals vakanties, studiedagen en 

feesten. De planning van vakanties en studiedagen treft u aan op de website van de 

school.   

 

De Flessenpost 

Elke twee weken ontvangt u een Flessenpost, de informatiebrief van onze school. De 

Flessenpost komt per email en is ook terug te vinden op de website. 

In de Flessenpost vindt u alle informatie over actuele zaken, afspraken en ontwikkelingen 

op onze school. Komend schooljaar gaan we deze werkwijze aanpassen, en krijgt u alle 

informatie via de website en de SKOZapp onder het kopje ‘Nieuws’. Bij elk nieuw bericht 

krijgt u daarvan een melding. Hierover wordt u lopende het schooljaar geïnformeerd.  

 

Rapport 

Kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis waarin de vorderingen 

staan die het kind maakt in zijn of haar ontwikkeling (zie rapportage). 

 

Rapportgesprekken 

Aan het begin van het schooljaar en voorafgaand aan het rapport is er gelegenheid voor 

ouders om dit rapport te bespreken. Ouders ontvangen een uitnodiging voor deze 

avonden. 

 
Ouderavonden 

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond. Deze avond is 

bedoeld om de ouders te vertellen over de gang van zaken in de groep. De ouders maken 

kennis met de groepsleerkracht, bekijken de materialen en de methodes die gebruikt 

worden. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van het schooljaar is 
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er een tweede informatieavond, bedoeld om het afgelopen schooljaar te evalueren. 

Tijdens de inleiding van deze avond presenteren de verschillende commissies van de 

oudervereniging en de medezeggenschapsraad zich. Indien nodig worden er op dat 

moment verkiezingen georganiseerd voor nieuwe leden van de oudervereniging en/of de 

medezeggenschapsraad. Daarna worden de activiteiten voor het nieuwe schooljaar 

gepresenteerd.  

Indien nodig of gewenst, worden er thema-avonden georganiseerd in samenwerking met 

deskundigen.  

 

 
Ouderinformatie 

De school verwacht van de ouders dat alle informatie, die van belang is voor de 

organisatie of het functioneren van het kind op school, op tijd en in de juiste vorm wordt 

doorgegeven.  

Van alle ouders hoort een ondertekende ouderverklaring aanwezig te zijn op school. In 

deze verklaring is mede de wet op de privacy inzake foto, film en internet geregeld. Het 

beleid hierover is geregeld door SKOzoK en op school ter inzage aanwezig. 

 

Privacy 

In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij 

behoren; informatie waarvan het belangrijk is dat privacy gewaarborgd wordt. Omdat wij 

het garanderen van privacy belangrijk vinden en aan de vereisten van de Algemene 

Verordening Persoonsgegevens (AVG) willen voldoen, gaan wij zorgvuldig om met deze 

informatie. Daarom is binnen ons bestuur onder andere een privacyreglement vastgesteld 

m.b.t. het verstrekken van leerling- en personeelsgegevens. Dit reglement is te vinden 

op de website van de school en op www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en 

reglementen’. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke 

toestemming van ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet 

ons verplicht om informatie te verschaffen.  

Gebruik persoonsgegevens 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 

begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste 

gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving van onze school. Daarnaast 

registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, 

bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er persoonsgegevens geregistreerd als 

dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk 

aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) 

administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens 

is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig 

hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Tijdens de lessen maken wij gebruik 

van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens 

uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren die inlogt.   

Externe partijen 

Met externe partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken hebben wij verwerkers-

overeenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan dergelijke 

overeenkomsten. 

 

Beeldmateriaal (foto’s en video’s) 

Bij het inschrijven van uw kind(eren) op school vragen wij aan de ouders/verzorgers 

toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw 

contactgegevens met andere ouders, of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s 

van hun kind op de website en tegen het maken van video-opnames voor 

onderwijskundige doeleinden. U hebt te alle tijden het recht om deze toestemming te 

wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur. 

 

Wij vragen ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en 
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video’s binnen school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s of video’s die 

gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden. 

 

Ziekmelding 

Als een kind ziek is willen wij dat graag voor schooltijd weten.  

Een boodschap meegeven aan een broer of zus kan natuurlijk ook. Als de school voor 

kwart voor negen geen bericht van afwezigheid heeft ontvangen, nemen wij contact met 

de ouders op. Na halfnegen is de school bij afwezigheid van directeur vaak moeilijk 

telefonisch bereikbaar. Dus graag voor halfnegen bellen.  

 

Is het kind langer ziek dan enkele dagen, dan is het verstandig om contact op te nemen 

met de groepsleerkracht. De leerkracht kan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan 

het kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan in uitzonderlijke gevallen gebruik 

gemaakt worden van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de SBD 

of van een academisch ziekenhuis. 

 

Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te 

zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat een kind in die 

situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Hierdoor wordt 

voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt. Voor meer informatie over 

onderwijs aan zieke leerlingen heeft “Ziezon”, het landelijk netwerk “Ziek zijn & 

Onderwijs” een website gemaakt: www.ziezon.nl 

 

Bedrijfshulpverlening 

Er zijn goed opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV)op onze school. Dit zijn Marieke 

Schellen en Karen Haex. We zorgen er op die manier voor dat er altijd een BHV-er op 

school aanwezig is. Elk jaar oefenen we minimaal één keer het ontruimingsplan. In 

principe is het zo dat, als er gevaar is binnen de school, de kinderen verzameld worden 

op het voetbalveld. Nu kan het echter zo zijn dat het gevaar dusdanig is dat ook het 

voetbalveld niet veilig is. In overleg met de eigenaar van “Het Heuveltje” is besloten dat 

de kinderen in een dergelijke situatie worden overgebracht naar deze zaal in “Het 

Heuveltje”.  

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt elk jaar foto’s maken van de kinderen en het team. Actuele 

informatie hierover staat in de Nieuwsbrief. 

 

Het schoolplan 

Het schoolplan is een document waarin de school aangeeft waar zij voor staat en welke 

ontwikkelingen er in een periode van vier jaar zullen worden nagestreefd. Voor de 

periode van 2015-2019 ligt er een schoolplan ter inzage op school. Op basis van het 

schoolplan wordt elk jaar een schoolontwikkelingsplan opgesteld. 

Bij het opstellen van bovengenoemde plannen wordt rekening gehouden met  

- De wensen van het schoolteam; 

- De mening van de ouders van de medezeggenschapsraad en het ouderpanel; 

- De uitkomsten van het inspectierapport; 

- De uitslag van de kwaliteitsmeter die ingevuld wordt door leerkrachten, ouders en 

kinderen; 

- De richting die SKOzoK aangeeft. 

Na goedkeuring door de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag ligt het 

schoolplan ter inzage op school voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. 

 

Beleidsdocumenten 

Diverse notities, reglementen en beleidsplannen zijn op school ter inzage beschikbaar. 

Wie belangstelling heeft om deze te lezen kan hierom vragen bij de directie. 

 

http://www.ziezon.nl/
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Informatie van ouders voor de school 

Als ouders iets belangrijks door willen geven aan de groepsleerkracht dan kan dat het 

beste na schooltijd. De groepsleerkracht heeft dan de rust en ruimte om aandacht te 

besteden aan het gesprek. Wij vragen begrip voor het feit dat leerkrachten na schooltijd 

ook een drukbezette agenda hebben. Veel activiteiten die te maken hebben met de 

ontwikkeling van de school vinden na schooltijd plaats. Het kan zijn dat de leerkracht al 

een afspraak heeft op het moment dat er contact wordt opgenomen. In de Nieuwsbrief 

wordt steeds vermeld op welke dag er een teamvergadering is of een andere activiteit 

waarbij de leerkracht wordt verwacht. Op die dag kan er na schooltijd slechts kort iets 

worden doorgegeven of een afspraak gemaakt worden voor een andere dag. Vóór 

schooltijd geldt dezelfde procedure; graag kort iets doorgeven of een afspraak maken. 

 
De medezeggenschapsraad 

Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg 

tussen team en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR zijn zowel 

leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid en de 

kwaliteit van het onderwijs. Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals 

lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere zaken geeft de MR-advies.  

MR-vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten. De samenstelling van onze 
MR vindt u in hoofdstuk 12 Contacten.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  

Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is 

een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot 

bespreking van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle 

scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR advies of instemming 

gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen besluiten. Daarnaast kan 

de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken  over alle 

aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van 

de scholen vallend Ook is er twee keer per jaar een ontmoeting met de GMR en de RvT. 

De voorzitter van de GMR is mevr. Dian Botteram (ouder),  Mevr. Ineke Mensink 

(leerkracht) is vicevoorzitter. 
 
De Oudervereniging 

Onze school heeft een Oudervereniging. Alle ouders van onze school kunnen zich 

aanmelden voor de vereniging.  In de Algemene Ledenvergadering hebben de leden 

stemrecht.  

 

De oudervereniging beoogt de relatie en samenwerking tussen school en ouders te 

bevorderen en de leerkrachten te ondersteunen. Zij doet dit door werkgroepen en 

commissies met specifieke taken en werkzaamheden op een goede manier te laten 

functioneren. De Oudervereniging is lid van de Nederlands Katholieke Oudervereniging 

(NKO). 

 

Daarnaast heeft de oudervereniging nog een paar specifieke taken met als doel de 

leefbaarheid op het dorp te vergroten. 

 

De structuur van de oudervereniging is als volgt: 

Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering die minimaal één keer per jaar 

bijeenkomt. Eventuele veranderingen in de afgesproken structuur en/of activiteiten of 

voorstellen daarvoor, worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Alle aanwezige 

leden hebben stemrecht en bepalen welk voorstel aan het bestuur wordt opgedragen om 

uit te voeren. Verder legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene 

Ledenvergadering over het (uit)gevoerde beleid. Het bestuur van de oudervereniging 

delegeert taken naar verschillende commissies of werkgroepen.  
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De oudervereniging bestaat uit ten minste drie bestuursleden: de voorzitter, de secretaris 

en de penningmeester. In totaal mogen er maximaal negen bestuurders zijn.  

 

Elke ingestelde commissie heeft een eigen voorzitter, secretaris en penningmeester. Elke 

commissie heeft een eigen financiële geldstroom. De penningmeester van de 

oudervereniging ziet toe op naleving van de taken van de onderliggende 

penningmeesters. 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal elke commissie apart verslag doen van de 

uitgevoerde activiteiten en daarbij het financiële jaarverslag en een begroting voor het 

komende schooljaar aan de leden overleggen. 

De ingestelde commissies en/of werkgroepen kunnen zelf bepalen hoe vaak en wanneer 

ze vergaderen. 

Uiteraard kan een bestuurslid van de oudervereniging in een werkgroep en/of commissie 

participeren. Dit heeft zelfs de voorkeur in verband met informatie over de voortgang 

tijdens de vergaderingen. 

 

Alleen de ouders (voogden en verzorgers) van leerlingen van de school kunnen lid van de 

Oudervereniging worden. Het lidmaatschap van de vereniging is een vrijwillige 

aangelegenheid. Indien men geen lid van de oudervereniging wordt, dan kunnen de 

kinderen van deze ouders uitgesloten worden van het meedoen met de georganiseerde 

activiteiten van de Oudervereniging. 

 

Elk lid betaalt contributie x het aantal kinderen dat naar deze school gaat. De hoogte van 

de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

 

De beschrijving van de commissies die onder verantwoording van de Oudervereniging 

vallen en op welke wijze zij zijn georganiseerd is op te vragen bij het bestuur van de 

Oudervereniging.  

 

De Tussen Schoolse Opvang 

Kinderen kunnen tussenschools overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. Het 

reglement TSO vindt u in bijlage 4.  

 

Buitenschoolse opvang 

Op dit moment is er geen behoefte aan buitenschoolse opvang, geregeld door de school. 

Met kinderopvang Kiekenclub in Luyksgestel hebben we contacten om zo te voldoen aan 

de wettelijke bepalingen.  

 

 

9. Gezondheidszorg 

 
GGD en Centrum voor Jeugd en Gezin 

De GGD en Centrum voor Jeugd en Gezin zijn belangrijke partners voor onze school. 

Informatie van GGD leest u in bijlage 2 en van Centrum voor Jeugd en Gezin in bijlage 3.  

 

 

Hoofdluis 

Op alle scholen in Nederland steekt met enige regelmaat hoofdluis de kop op. Onze 

school is daarop geen uitzondering. Het krijgen van hoofdluis heeft niets te maken met 

slechte hygiëne; de hoofdluis is juist op zoek naar schone haren! Hoofdluizen worden via 

direct lichamelijk contact overgebracht en via indirect contact zoals naast elkaar 

hangende jassen, kussens op de bank of het gebruik van besmette borstels.  

Dit jaar zijn er op school hoofdluis-ouders die meehelpen met de preventie en bestrijding. 

Na elke vakantie worden, meestal is dat een maandag, alle leerkrachten en kinderen 
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gecontroleerd. Uit onderzoek en ervaring van de GGD blijkt dat regelmatige controle 

bijdraagt aan het voorkomen van hoofdluis. 

Als na controle blijkt dat er hoofdluis is geconstateerd, volgt na twee weken opnieuw 

controle. Tijdens de controle worden van elk kind gegevens bijgehouden zodat het niet 

opvalt bij wie hoofdluis is geconstateerd. Van kinderen bij wie hoofdluis wordt 

geconstateerd tijdens deze controle, worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht 

door de directeur (bij diens afwezigheid door haar vervanger op dat moment). Tevens 

krijgen zij dan advies over de bestrijding van hoofdluis. Voor vragen i.v.m. hoofdluis kunt 

u terecht op de site www.ikopgroeien.nl of contact opnemen met de GGD afdeling 

Jeugdgezondheidszorg, 088-0031100.  

In de Nieuwsbrief komt een algemene waarschuwing te staan zodat iedereen extra goed 

kan opletten. 

Als ouders tussentijds hoofdluis opmerken bij hun kinderen is het fijn als dit dan meteen 

gemeld wordt op school. Het is belangrijk zo snel mogelijk de hoofdhuid en de haren te 

behandelen. Er zijn verschillende middeltjes in de handel. De apotheek kan daar meer 

over vertellen. 

Als we samen goed opletten kunnen we voorkomen dat er meerdere kinderen besmet 

raken. 

 

Medicijnen 

Het komt voor dat kinderen medicijnen gebruiken. Als deze medicijnen onder schooltijd 

toegepast moeten worden wilt u dan contact opnemen met de directie van de school.  

 

Schoolmaatschappelijk werk. 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor 

zowel scholen als leerlingen en hun ouders/opvoeders. 

Zowel de school als de leerling of zijn/haar ouders kunnen een vraag neerleggen bij het 

SMW. De School Maatschappelijk Werker (SMW-er) maakt vervolgens een persoonlijk 

afspraak om het probleem helder te krijgen. Dit gesprek kan plaatsvinden op school, op 

kantoor of in de thuissituatie.  

 

De SMW-er stelt vervolgens een plan van aanpak voor. Dat kan bijvoorbeeld inhouden: 

- het geven van informatie en advies 

- een aantal gesprekken met de leerling 

- een aantal gesprekken met de ouders en/of de leerkracht 

- bemiddeling tussen ouders en school 

- praktische ondersteuning in de thuissituatie 

 

In onderling overleg zal gekozen worden, hoe het aangemelde probleem aangepakt zal 

worden. 

 

 

Bereikbaarheid 

 

Tel.: Centraal kantoor Dommelregio : 040 – 2048500   

Mail: SMW Bergeijk, Karin Tamminga: k.tamminga@dommelregio.nl 

 

De Kwaliteitsondersteuner weet de rechtstreekse telefoonnummers van de 

schoolmaatschappelijk werker en wanneer ze op school aanwezig is. 

 

 

 

 

  

http://www.ikopgroeien.nl/
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10. Contacten 
 
Basisscholen 

 
De basisscholen van de gemeente Bergeijk hebben onderling een goed contact. 

Regelmatig vindt directeurenberaad plaats en worden afspraken op elkaar afgestemd.  

Het contact met de gemeente vindt ook via dit directeurenberaad plaats.  

 

Via het SWV de Kempen zijn er contacten met de speciale school voor basisonderwijs 

binnen het samenwerkingsverband; de Zonnewijzer in Valkenswaard. Verder kan onze 

school expertise inhuren via SKOzoK of ambulante diensten. 

 

 

Onze buren 

 
De school is gehuisvest in hetzelfde gebouw als het buurthuis ’t Sant. Verschillende 

ruimten worden door zowel de school als door het buurthuis gebruikt. Met de beheerster 

van ’t Sant, Anja Hoeks, wordt op een plezierige manier samengewerkt.  

Via de oudervereniging en door het bijwonen van vergaderingen onderhouden we een 

goed contact met de Dorpsraad. Op deze manier is de verbondenheid met de 

gemeenschap gewaarborgd.  

 

Goede doelen 

 
Elk jaar is er op school “kerstpost’. Gezinnen kunnen 

voor een gering bedrag hun kerstpost voor 

dorpsbewoners op school brengen. De kinderen 

zorgen voor de distributie. De opbrengst komt elk 

jaar ten goede aan een ander doel.  

 

Overig 

 
BS St. Gerardus onderhoudt verder contacten met:  

- De opleiding voor leerkrachten, de PABO van Eindhoven en van Helmond 

- Het ROC, Eindhoven 

- De bibliotheek op school 

- Het Milieu Educatief Centrum 

- Via Provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk: BVL 

- Het I.V.N. 

- De politie 

- Bureau HALT 
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11. Algemene zaken 

 
De leerplicht 

Ieder kind heeft recht op onderwijs, om evenveel kansen te krijgen in de maatschappij. 

Daarom is de leerplichtwet ingesteld. De leerplicht in ons land begint op vijfjarige leeftijd 

en eindigt in het jaar dat een kind 18 jaar wordt. Gedurende deze jaren moet een kind 

dus verplicht deelnemen aan een vorm van onderwijs. De gemeente heeft de taak om toe 

te zien op het nakomen van de leerplichtwet. Om dit te controleren zijn er speciale 

leerplichtambtenaren ingesteld. 

Schoolverzuim is nadelig voor de ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk dat 

ieder kind dagelijks de school bezoekt en dat verzuim zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Het is een plicht van de ouder om ervoor te zorgen dat het kind op tijd aanwezig is op 

school. Indien het kind niet naar school kan komen dan wordt van de ouder verwacht dat 

dit op tijd wordt doorgegeven.  

De school registreert dagelijks het verzuim van alle leerlingen. Indien er sprake is van 

opvallend en/of ongeoorloofd verzuim is de school verplicht dit te melden bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Bergeijk. 

Kinderen van vier jaar mogen naar school komen maar zijn nog niet leerplichtig. Omdat 

ook voor vierjarigen een regelmatig schoolbezoek van groot belang is, verzoeken wij de 

ouders spaarzaam om te gaan met het vragen van verlof. 

 

RT onder schooltijd 

Kunnen kinderen onder schooltijd naar vormen van remedial teaching (RT) zoals 

logopedie, bezoek van Plusklassen, e.d.?  

 

Wettelijk ligt het volgende vast: 

 Iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde onderwijsactiviteiten 

(WPO artikel 41, lid 1). Eenvoudig gezegd: in principe is iedere leerling onder 

schooltijd op school. 

 Hiervan mag worden afgeweken indien sprake is van gewichtige omstandigheden 

(Leerplichtwet, artikel 11g). Hiervoor is de directeur verantwoordelijk; als deze geen 

toestemming geeft, dan mag het niet (Leerplichtwet, artikel 14 lid 1). 

 

Het uitgangspunt is nee, niet onder schooltijd, tenzij…. Bij tenzij is er sprake van 

geoorloofd verzuim, dat goed moet worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een individueel 

hulpplan.  

 

Het betreft dus maatwerk. Het is te allen tijde dus de directeur die bepaalt of RT, 

logopedie, externe Plusklas enz. onder schooltijd kan plaats vinden.   

 
Verlof 

Leerlingen hebben in uitzonderlijke gevallen recht op t/m 10 extra verlofdagen per 

schooljaar, buiten de reguliere vakanties. Dit verlof moet bij de directie schriftelijk 

worden aangevraagd. Formulieren hiervoor zijn op school en op onze website 

verkrijgbaar. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de 
leerplichtambtenaar toestemming geven. 

Mogelijkheden m.b.t. het opnemen van extra verlof: 

* Er is geen verlof mogelijk gedurende de eerste twee weken van het schooljaar. 

* Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie, alleen in gevallen waarin 

de specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers het onmogelijk maakt 

om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof wordt verleend onder de 
volgende condities: 
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- de aanvraag dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) te worden aangevraagd; 

- verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als 
ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

* Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:  

- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan;  

- bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag;  

- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad:  

1 dag;  

- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de eerste graad:  

4 dagen;  

- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de tweede t/m de 

vierde graad: 1 dag;  

- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de tweede graad:  

1 dag;  

- voor leerlingen woonachtig buiten de gemeente, bij zeer extreme 

weersomstandigheden waardoor zij de school niet kunnen bereiken;  

- bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, vastgesteld door een medicus;  

- bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of 

aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag;  

- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van 
nationale feest- en gedenkdagen; 

Neem voor meer informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met de 

directie. De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het 

toezicht op de naleving van de wet. Tegen ouders/verzorgers die hun kind zonder 
toestemming van school houden, zal de leerplichtambtenaar maatregelen nemen. 

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 

Ondanks het feit dat elk kind bij ons op school welkom is, kan het toch voorkomen, dat 

toelating niet zonder meer kan worden toegestaan. Nu er ontwikkelingen in het onderwijs 

gaande zijn waarbij steeds vaker kinderen worden aangemeld die zeer specifieke 

begeleiding nodig hebben, is het van groot belang dat er afgewogen wordt of de school 

de juiste kennis en vaardigheden bezit om het kind optimaal te begeleiden. Zowel in het 

belang van het kind als in het belang van de school is het wenselijk om een nauwkeurig 

toelatingsbeleid te voeren.  

BS St. Gerardus volgt hierbij het beleid van SKOzoK.  

Een zorgvuldig beleid is ook noodzakelijk als een kind ontoelaatbaar gedrag vertoont. Als 

de normale manier waarop ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd onvoldoende resultaat 

oplevert, kan het nodig zijn om zwaardere maatregelen te treffen. Een schriftelijke 

waarschuwing, schorsing voor een bepaalde periode of zelfs verwijdering behoren tot de 

mogelijkheden. In de wet op het primair onderwijs is hierover een artikel opgenomen.  

De beslissing tot verwijdering wordt altijd genomen door het bevoegd gezag, in ons geval 

door SKOzoK. De maatregel is nog nooit nodig geweest op onze school. Wij zullen die 

vanuit onze beginselen steeds proberen te voorkomen. 

 

Klachtenregeling 

Klassenleerkracht  

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt of zijn er misverstanden. Dat is op 

onze school niet anders. Mocht dit aan de orde zijn, dan zijn ouders altijd welkom bij de 

klassenleerkracht om dergelijke zaken te bespreken. Wij nemen iedere melding serieus 

en luisteren goed naar wat er gezegd wordt, zodat we samen naar de beste oplossing 
kunnen zoeken. 
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Directeur  

Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd is het mogelijk om de 

directeur aan te spreken. De directeur probeert om in overleg met de ouders, de 

groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen te kijken wat er aanvullend nodig is 

om tot een oplossing te komen. Ook voor vragen, problemen of klachten over het 
onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken kunt u bij de directeur terecht. 

Contactpersonen inzake klachten  

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt 

opgepakt, kunt u de kwestie ook bespreken met de contactpersonen inzake klachten op 

onze school. Deze contactpersonen zijn door het bestuur van de school aangesteld om 

ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders op een passende manier worden 

afgehandeld. 

De contactpersoon inzake klachten op onze school is: 
Sanne Hiemstra shiemstra@skozok.nl . 

Elke ouder en elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Een eventueel 

hieruit voortvloeiend gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen 

gezet zonder uw toestemming. Samen met de contactpersoon inzake klachten gaat u in 

overleg over wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot een 
goede oplossing te komen. 

Externe vertrouwenspersoon  

Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe 

vertrouwenspersonen van SKOzoK: Astrid Kraag en Ronald Vlaanderen. Zij gaan 

allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. 

Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door 

bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht dermate 

ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen 

worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de 

school is aangesloten. 

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersonen of 
tot de klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren. 

De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de directie en 
bij de contactpersonen inzake klachten. 

Samengevat 

1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2; 

2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3; 

3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4; 

4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen bij SKOzoK: Lieke Bemelmans en Hein 

Lepelaars. Bij onvoldoende resultaat naar 5; 

5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOzoK. Bij onvoldoende 

resultaat naar 6; 
6. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO. 

Contactgegevens  

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt U terecht voor advies en klachtmeldingen 

over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals 

grove pesterijen). Vanaf 2005 is daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke. 

mailto:shiemstra@skozok.nl
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Interne contactpersonen: 

- Lieke Bemelmans lbemelmans@skozok.nl 040-2531201 
- Hein Lepelaars hlepelaars@skozok.nl 040-2531201 

Externe vertrouwenspersonen: Astrid is te bereiken via telefoonnummer: 06-81879368 of 

via e-mailadres: info@astridkraag.nl. 

Ronald Vlaanderen is te bereiken via telefoonnummer: 06-37619295 of via e-mailadres: 
info@rdvlaanderen.nl 

Secretariaat klachtencommissie: 

Landelijke Klachtencommissie KBO 

Postbus 82324, 

2508 EH Den Haag . 
070-3568114 

Meldpunt vertrouwensinspecteur: 

0900-1113111 
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. 

 

Verzekeringen 

SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 

schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze 

personen voor ongevallen verzekerd zijn tijdens de schooltijden en vanaf het moment 

van thuis weggaan, tot het moment waarop zij thuiskomen, tot maximaal een uur vóór 

en na schooltijd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 

ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige 

kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene 
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico). 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 

actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg 

van onrechtmatig handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer 

aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. 

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een 

verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus aantoonbaar 

nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 

van enige onrechtmatigheid. 

De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Voor leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair 

verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun kind(eren). Leerlingen van 14 jaar 

of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door 

de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is 

daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van 

belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben 

afgesloten. 

 

 

 

 

mailto:lbemelmans@skozok.nl
mailto:hlepelaars@skozok.nl
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12. Contactgegevens 
 

Bevoegd gezag 

SKOZOK p/a Scholenbureau Kempenland  Pastoor Jansenplein 21,  

5521 BS Veldhoven  

040-2531201 

Voorzitter van het college van Bestuur 

  

Ingrid Sluiter isluiter@skozok.nl  

Stan Vloet svloet@skozok.nl  

 

Personeel 

 

Directie 

 
Elly Derks     ederks1@skozok.nl   

 

Directie-ondersteuning 

 

Sandra van den Akker   svandenakker@skozok.nl  

      

Groepsleerkrachten 

 

Irene Bremmers    ibremmers@skozok.nl  

 

Sanne Vervoort    shiemstra@skozok.nl  

 

Karen Haex     khaex@skozok.nl  

 

Marieke Schellen    mschellen@skozok.nl  

 

Jamirte Vreijsen    jvreijsen@skozok.nl  

 

Kwaliteitsondersteuner 

Sylvia van Bragt    svanbragt@skozok.nl  

 

Conciërge  

-   

                                                                               

Huishoudelijke dienst 

Essential schoonmaakbedrijven.       

 

Medezeggenschapsraad 

 

Voorzitter 

Femke van Rooijen    0497- 843900     

 

Secretaris 

Irene Bremmers    040-2044261 

 

Lid 

Marieke Schellen    0497-541281 (school)   

Nienke van Horssen    06-18846806 

   

mailto:isluiter@skozok.nl
mailto:svloet@skozok.nl
mailto:ederks1@skozok.nl
mailto:svandenakker@skozok.nl
mailto:ibremmers@skozok.nl
mailto:shiemstra@skozok.nl
mailto:khaex@skozok.nl
mailto:mschellen@skozok.nl
mailto:jvreijsen@skozok.nl
mailto:svanbragt@skozok.nl
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Bestuur Oudervereniging 

 
Voorzitter 

Jolande Bockting    0497-542620 

 

Penningmeester 

Dorothé Wassink-Hoeks   06-55118982   

 

Lid 

Fons d’Haens     0497-336923  

 

Bestuur Oudercommissie 

 
Voorzitter 

Hanneke Baselmans    0497-843119 

 

Secretaris 

Gaby van Bakel    0497-842874 

 

Penningmeester 

Dorothé Wassink    06-55118982 

     

Leden  

Corrina Hoeks    0497-540697 

 

Jolanda Knaapen    0497-540250 

 

Maartje van Moll    0497-336086 

 

Hanneke Baselmans    0497-843119 

 

Nancy Theuws    0497-513670 

 

Sharon van de Munckhof   06-20595135 

 

Judith Pauly     0497-540028 

 

 

Tussen Schoolse Opvang 
 

Overblijfcommissie 

     

Carla van Poppel    0497-336082 

Anke Smeulders    0497-513095 

 

Overblijf coördinator  

Mandy Linsen     0497-336932 

 

Voor vragen over de financiën kunt u terecht bij:  

 

Dorothé Wassink    0497-541122 

 

BVL 

 

Trudy Roest     06-46398314 
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Maartje van Moll    06-51322842  
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Bijlage 1 Opbrengsten van het onderwijs 

 
Oudertevredenheid 

 

In maart/april 2017 is er onderzoek gedaan naar de tevredenheid en betrokkenheid van 

ouders bij de school. Hieronder staan de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. 76% 

van de ouders heeft deelgenomen aan dit onderzoek.  

In de kolom ‘gemiddelde’ staat het rapportcijfer voor onze school, in de kolom 

‘benchmark’ staat het gemiddelde van scholen in Nederland en in de kolom ‘afwijking 

benchmark’ een indicatie in hoeverre onze schoolscore positief (++ of +) of negatief (-- 

of -) afsteekt t.o.v. de andere scholen in Nederland.  

 

Algemeen beeld 

 
 

Gemiddelde Benchmark 
Afwijking 

benchmark 

Algemene tevredenheid 8.2 7.7 ++ 

Leerkracht 9.3 8.4 ++ 

Onderwijs 8.8 8.1 ++ 

Algemene ontwikkeling 8.4 7.9 ++ 

Begeleiding 8.4 7.8 ++ 

Schoolleiding / directie 8.3 7.8 ++ 

Sfeer 8.3 8.2 o 

Sociaal-emotioneel 8.2 7.7 ++ 

Toetsen 8.1 7.3 ++ 

Communicatie 8.0 7.7 + 

Omgeving school 7.9 7.5 + 

Voorzieningen 7.8 7.7 o 

 
Top 5 deelaspecten 

 

Hieronder bieden we een weergave van de vijf best en slechtst scorende deelaspecten., 

telkens weer vergeleken met het benchmark, ofwel het gemiddelde rapportcijfer in 

Nederland.  

 
Best scorende deelaspecten 

 
Leerkrachten Kan met vragen bij hen terecht 9.4 8.6 ++ 

Leerkrachten Prettige sfeer 9.2 8.3 ++ 

Leerkrachten Goed contact met kind 9.1 8.4 ++ 

Sfeer Team gaat respectvol om met 
kdn. 

9.0 8.4 ++ 

Leerkrachten Informatie sociaal-emotionele ont. 9.0 7.7 ++ 

 

Slechtst scorende deelaspecten 

 

Omgeving school Verkeersveilige weg naar 

school 

4.6 5.9 -- 

Voorzieningen Schoon en netjes 5.2 7.2 -- 

Omgeving school Verkeersveilige buurt 6.2 6.1 o 

Het onderwijs Aantal leerlingen in de groep 6.4 5.7 ++ 

Toetsen Zenuwen bij toets 6.8 6.2 ++ 

 
De ouders van onze school zijn over het algemeen zeer tevreden over onze school. Over 

de hoofdaspecten leerkracht, onderwijs, algemene ontwikkeling, begeleiding, 

schoolleiding, sfeer en sociaal-emotioneel zijn de ouders zeer tevreden.  
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De ouders vinden onze school niet zo netjes en schoon en ook de weg naar school wordt 

door veel ouders als verkeersonveilig ervaren. De school probeert oplossingen te zoeken 

voor deze signalen. We kijken met ons schoonmaakbedrijf kritisch naar de hygiëne op 

school. De verkeersomgeving is lastiger aan te pakken voor ons; we hebben het signaal 

wel gedeeld met de gemeente en de dorpsraad.  

 

Leerlingtevredenheid 

 

In maart/april 2017 is er onderzoek gedaan naar de tevredenheid van leerlingen op onze 

school. Hieronder staan de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. Alle kinderen uit de 

leerjaren 5 t/m 8 hebben deelgenomen aan dit onderzoek. In totaal waren dit 33 

kinderen.  

In de kolom ‘gemiddelde’ staat het rapportcijfer voor onze school, in de kolom 

‘benchmark’ staat het gemiddelde van scholen in Nederland en in de kolom ‘afwijking 

benchmark’ een indicatie in hoeverre onze schoolscore positief (++ of +) of negatief (-- 

of -) afsteekt t.o.v. de andere scholen in Nederland.  

 

Algemeen beeld 

 

 
Gemiddelde Benchmark 

Afwijking 

benchmark 

Algemene tevredenheid 8.8 8.2 ++ 

Leerkrachten 9.2 8.6 ++ 

Sociaal-emotioneel 9.0 8.3 ++ 

Extra activiteiten 8.6 8.0 ++ 

Onderwijs 8.5 8.2 + 

Sfeer 8.5 8.2 + 

Voorzieningen 7.4 7.6 o 

 

Top 5 deelaspecten 

 

Best scorende deelaspecten 

 
Leerkracht Kan goed uitleggen 10.0 9.1 ++ 

Sociaal-emotioneel Voel me fijn op school 9.7 8.7 ++ 

Sfeer Leuke groep 9.7 8.9 ++ 

Sociaal-emotioneel Genoeg vriendjes / vriendinnetjes 9.6 9.2 + 

Leerkracht Helpt als het nodig is 9.5 8.9 ++ 

 

Slechtst scorende deelaspecten 

 
Voorzieningen Hygiëne wc’s 3.5 5.4 -- 

Voorzieningen Aantal computers 4.5 5.6 -- 

Voorzieningen Internet op school 7.3 6.7 ++ 

Sfeer Kinderen leven regels na 7.7 7.3 + 

Sfeer Aardig zijn voor elkaar 8.0 7.3 ++ 

 

Over het algemeen zijn de leerlingen op onze school zeer tevreden met de school. Ze zijn 

met name tevreden over de leerkrachten, het sociaal-emotionele klimaat en de extra 

activiteiten.  

 

De leerlingen geven aan dat de wc’s meestal vies zijn en dat er regelmatig geen 

computer vrij is als ze er een nodig hebben.  
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Inspectierapport 

 

De inspecteur van het onderwijs bezoekt de school regelmatig voor een onderzoek. Het 

laatste bezoek van de inspectie heeft plaatsgevonden op 23 mei 2017.  

Het resultaat van de bevindingen staan in een rapport dat de school heeft ontvangen en 

te lezen is op de website van de inspectie. De school heeft een basisarrangement.  

 

Onze school voldoet op alle onderdelen waarop de inspectie controleert voldoende. Op 

drie standaarden scoren we zelfs een “goed”: Veiligheid en pedagogisch klimaat, 

Didactisch handelen van de leraren en op Kwaliteitscultuur.  

 

 

Eindtoets 

 

Elke basisschool is verplicht om op het einde van leerjaar 8 een landelijke Eindtoets af te 

nemen. Tot 2017 gebruikten we de eindtoets van CITO, vanaf 2017 hanteren we de IEP 

Eindtoets.  

 

In het onderstaande overzicht krijgt u inzicht in de mate waarin de scores van BS St. 

Gerardus zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. 

 
Uitslag Eindtoets 2014 2015 2016 2017 ** 2018 

Landelijk gemiddelde 534,4 535,3 534,9 78,3 81,0 

Gemiddelde BS St. 
Gerardus 

536,9 535,4 525 78,9 78,8 

 
**  Vanaf 2017 hanteren we de IEP Eindtoets 

 

De wijze waarop de kinderen na de basisschool het voortgezet onderwijs doorlopen is 

voor ons ook een graadmeter voor ons eigen aanbod. Met de brugklascoördinator worden 

de resultaten van onze oud-leerlingen besproken. Wij letten dan op of ons advies het 

juiste is geweest.  

 

Uitstroom 

 

Naar welke vorm van voortgezet onderwijs gaan de kinderen van onze school na leerjaar 

8 naar toe? Hieronder een overzicht van de laatste vijf jaren.  

 
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal kinderen 10 10 6 8 6 

      

T.T.O. (tweetalig onderwijs,VWO-niveau)  1   1 

VWO 1    1 

Havo/VWO 5 5 3 2  

VMBO Theoretische leerweg 2 1 2 2 1 

VMBO Basis/kader beroepsgerichte 
leerweg 

2 3 1 4 3 

 

 
Advies voortgezet onderwijs 

 

 Advies na leerjaar 8 

 Plaats in VO na 2 jaar 
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Bijlage 2  
 

 

 

 
 

 
 
Gelukkig gezonde kinderen 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 

 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of 

verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een 

veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen 

zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan 

kan Jeugdgezondheid helpen.  

 

Jeugdgezondheid 

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. 

Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 

gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van 

de school. 
 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  

Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een 

gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar 

de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, 

gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft 

u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  

Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw 

kind en aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 

gemeten en gewogen. 

 

Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk 

om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en 

hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 

deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij 

bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is 

verwijzen ze door.  

 

Extra informatie 

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 

www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 

samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door 

ouders.  
 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/


Schoolgids St. Gerardus, Bergeijk, 2018 – 2019 

 

Pagina 44 van 47 

Inentingen  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, 

Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 

13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD 

verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer 

info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.  
 

Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? 

U kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  

 

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag” 

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 17.00 uur.  

 

De GGD doet meer: 

 De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, 

pesten en seksualiteit.   

 Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij 

advies. 

 Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en 

kinderen. 

 Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. 

 Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle 

kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze 

onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en 

activiteiten ontwikkelen.  

  

http://www.bmr-dtpprik.nl/
http://www.hpvprik.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
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Bijlage 3 
 
 

 
 

 

Het CJG+ heeft in elke Kempengemeente een Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) waarin 

jeugd- en gezinswerkers werken. Zij ondersteunen de jongeren en gezinnen dichtbij 

huis.  
Naast de LOT’s bestaat het CJG+ uit een Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ). Dit team 

wordt ingeschakeld als de benodigde ondersteuning complex is.  
Alle jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ kunnen ook specialistische ondersteuning van 

buiten het CJG+ inzetten.  
  
Wanneer u belt met het CJG+ wordt allereerst met u een inschatting gemaakt of het een 

korte ondersteuningsvraag betreft of een vraag om uitvoerigere ondersteuning. In de 

eerste situatie verbinden wij u voor Eerste Hulp Bij Opvoeden en Opgroeien  
(EHBO) direct door met een Jeugd- en gezinswerker.  In de tweede situatie wordt 

mogelijk een intakegesprek ingepland, in dit gesprek wordt besproken wat de vraag 

precies is en wat u wilt bereiken. Op basis van dit intakegesprek wordt er bekeken wat er 

verder nodig is.  
Meestal zal er een jeugd- en gezinswerker aan uw gezin gekoppeld worden 
  
Heeft u een ondersteuningsvraag dan kunt u contact opnemen met:  

 
CJG+ de Kempen 
Postadres: 
Postbus 12, 5520 AA, EERSEL 
E: info@cjgplusdekempen.nl 
M: www.cjgplusdekempen.nl T: 

0497-745544 

 
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10.00u tot 12.30u. 
 

 

  

Centrum voor Jeugd en Gezin+ 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=2rgr4_npFQqrNpAAW4kI9x82U4A5jaif6HE-E9tA2f_9muIqcMTUCA..&URL=mailto%3ainfo%40cjgplusdekempen.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=SwmctyqdbwpG7umKOJsS3GSHSfQivdEBwDd9atPb9Wr9muIqcMTUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cjgplusdekempen.nl
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Bijlage 4 
 
Tussenschoolse opvang 

 

Kinderen kunnen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. Aanmelden voor vaste 

dagen voor het hele schooljaar geschiedt door middel van een ingevuld overblijfformulier 

“Overblijven op BS St. Gerardus”.  

 

De kinderen kunnen op vaste dagen overblijven of op incidentele basis. Indien het kind 

op vaste dagen overblijft moet dit door de ouders worden doorgegeven aan de 

overblijfcoördinator door het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Zij zorgt 

vervolgens dat het kind op de overblijflijst wordt geplaatst. Wanneer het kind incidenteel 

overblijft vult de ouder de naam van het kind in op de overblijflijsten die in de hal van de 

school hangen.  

 

De TSO-commissie heeft een vereenvoudigde opzet gemaakt voor het betalen van de 

overblijfgelden. Dit wordt geïnd via de penningmeester van de Oudercommissie.  

 

De vergoedingen zijn als volgt vastgesteld: 

 

€ 10 wanneer één van de ouders meedraait als TSO ouder 

€ 40 per kind per jaar wanneer er niet wordt meegedaan als TSO ouder.  

 

We hebben de volgende regels afgestemd met de oudergeleding van de MR:  

 

Alle vrijwilligers krijgen een informatiepakket waarin is opgenomen: 

 

- het reglement, 

- de vrijwilligerovereenkomst, 

- afsprakenlijst voor kinderen en overblijfkrachten. 

 

 

Overblijfreglement 

Het overblijven is van 12.15 uur tot 12.50 uur op maandag, dinsdag en donderdag.  

De aula van de school wordt gebuikt als overblijfruimte. 
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- De overblijfkrachten zijn vanaf 12.00 uur aanwezig om alles gereed te zetten. 

- Er wordt gezorgd voor thee. De stoelen en tafels worden zo neergezet dat de 

kinderen goed kunnen zitten. 

- Het overblijven bewaart eigen materiaal in een afsluitbare kast en in de 

keukenkastjes. 

- Per 15 kinderen is er een overblijfkracht aanwezig. 

- Overblijfkrachten ontvangen geen loon en ook geen onkostenvergoeding op basis 

van vrijwilligerswerk.  

- Groep 0, 1 en 2 worden door een ouder opgehaald om 12.15 uur, de kinderen van 

groep 3-8 komen zelf naar het overblijflokaal (de aula). De kinderen blijven tot 

12.30 uur in de aula om alle kinderen de gelegenheid te geven om rustig te eten.  

- De overblijfkrachten houden registratie bij van kinderen die gebruik maken van 

het overblijven. 

- De kinderen van de bovenbouw halen zelf een beker met thee, de kinderen van de 

onderbouw krijgen thee van de overblijfkrachten. 

- Om 12.30 uur gaat er altijd een ouder mee naar buiten. De overblijfkrachten 

zorgen ervoor dat er toezicht is op het schoolplein. 

- De kinderen die de “poetsbeurt” hebben mogen naar buiten totdat een 

overblijfkracht ze binnenroept om op te ruimen Een overblijfkracht houdt toezicht 

op het poetsen. 

- Speelmateriaal van zowel binnen als buiten, wordt om 12.50 uur opgeruimd door 

de kinderen. 

- De overblijfkrachten beslissen of de kinderen binnen of buiten spelen. Jassen 

worden, zeker bij koud weer, meegegeven naar buiten. 

- Wanneer kinderen hun lunch niet opeten, wordt het restant weer mee naar huis 

genomen. Kinderen die geen drinken hebben meegebracht, kunnen water of thee 

drinken. Van thuis meegebracht drinken graag in goed sluitende, het liefst 

opnieuw te gebruiken verpakkingen. Lege pakjes drinken gaan mee terug naar 

huis. De kinderen worden aangemoedigd om iets te drinken. 

- Een snoepje voor na het eten mag, maar liever niet. Zeker geen grote 

hoeveelheden! Een kind dat buitensporig veel snoep bij zich heeft, wordt hier niet 

persoonlijk op aangesproken. Dit wordt gemeld bij de betreffende leerkracht, 

zodat die passende maatregelen kan nemen.  

- Alle kinderen weten waar ze wel en niet mogen zijn tijdens het overblijven. 

Hiervoor zijn regels voor de kinderen opgesteld. 

- Op school zijn algemene gedragsregels afgesproken. Deze regels gelden ook 

tijdens het overblijven. Het is voor kinderen van belang dat ze kunnen 

functioneren in een veilige en prettige sfeer. Het naleven van de algemene 

gedragsregels levert hieraan een bijdrage. 

 
Bij herhaaldelijk niet naleven van de gedragsregels wordt, in overleg met de coördinator, 

contact opgenomen met de ouders. 

 

  

 

 

 


