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EEN WOORD VOORAF
Beste ouders/verzorgers,
De schoolgids 2017-2018 is gereed en we zijn blij dat we u met dit document een zo compleet mogelijk
beeld geven over wat Basisschool St Joan zoal te bieden heeft. In deze schoolgids hebben we geprobeerd
alle wettelijke, maar ook alle relevante informatie te verwerken om een compleet beeld van onze school
te geven.
U vindt hierin informatie over onder andere:
hoe wij de zorg en het onderwijs voor uw kinderen hebben geregeld
welke afspraken en regels wij hanteren
- Uitleg over onze missie en visie
de samenwerking met u als ouders, maar ook andere instanties
We willen in deze schoolgids laten zien, wat Basisschool St. Joan voor de kinderen die aan ons
toevertrouwd worden en voor hun ouders kan betekenen. We zijn trots op onze school en we hebben
dan ook met plezier onder woorden gebracht, hoe we de zorg voor onze leerlingen en voor het geven
van onderwijs van goede kwaliteit waar willen maken.
Voor alle ouders staat deze schoolgids op onze website.
Wilt u nader kennis maken of hebt u nog vragen?
U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje te nemen in de school.

Willem-Jan van Hest
Clusterdirecteur.

Cindy van Mierlo-Duisters
Voorzitter medezeggenschapsraad

Gegevens school
Basisschool St. Joan

Gegevens schoolbestuur
Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit (SKOzoK)

Van Schaiklaan 9
6026 PL
Soerendonk
0495-591350
infostjoan@skozok.nl
www.stjoan.nl

Het adres van de administratie:
SKOzoK
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040 2531201
www.skozok.nl
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2. DE SCHOOL
Onze school ligt op een rustige plek midden in het dorp Soerendonk. Het gebouw bestaat uit 8
groepslokalen, een speelzaal, een directiekamer, centrale hal, een personeelskamer en ruimte voor de
KO-er en twee kleinere ruimtes waarin gesprekken kunnen worden gehouden. Door de komst van de
peuterspeelzaal is één van de kleuterlokalen verbouwd en uitgebreid tot een volwaardig peuterlokaal
dat aan alle wettelijke eisen voldoet. In 2012 is het gebouw flink aangepast en gemoderniseerd..

2.1 VISIE/MISSIE VAN DE SCHOOL
St. Joan vormt samen met 30 andere basisscholen in de Kempen de Stichting SKOzoK: Samen Koersen Op
Zichtbare Onderwijskwaliteit. Onze gezamenlijke Skozok-missie:
De SKOzoK scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd
worden om in een positieve sfeer samen veel te leren.
2.1.1

De missie van St Joan:

Basisschool St Joan biedt een krachtige en gevarieerde leeromgeving waarin kinderen en volwassenen
uitgedaagd worden om in een positieve sfeer samen veel te leren.
Op St. Joan vinden wij, de sfeer en dat men er zich thuis voelt, erg belangrijk. Wij hechten veel waarde
aan de veiligheid want alleen dan kan een kind volledig tot ontplooiing komen.
Ons streven is om kinderen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te geven,
binnen samenwerkend leren en begeleid door leerkrachten.
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2.1.2

Visie van de school:

Visie op … Maatschappelijke positionering
Sociale en Culturele vaardigheden zijn belangrijk, we zijn betrokken bij de maatschappelijke omgeving.
Zichtbaar: aulavieringen, ateliers, coöperatief leren, burgerschap en projecten
Visie op …Onderwijs
Onderwijs moet uitdagend en passend zijn bij de doelgroep en een beroep doen op de ondernemerszin
van kinderen. Onderwijs is gericht op het bevorderen van autonomie.
Zichtbaar: rekencircuit, atelierwerk, nieuwsbegrip en inzetten op de talenten
Visie op …Opbrengsten
Competentiegericht onderwijs, proces en product gericht.
Zichtbaar: referentiedoelen, streven naar hoogst haalbare resultaten, differentiëren in groepsplannen
Visie op…Interactief leren
De leerkracht heeft een coachende en begeleidende rol en geeft leerlingen verantwoordelijkheid in
leren. De leerling is eigenaar van het eigen leerproces in samenwerking met anderen.
Zichtbaar: rekencircuit, handelingsgericht werken, slimplan en topondernemers
Visie op …Schoolklimaat
Kinderen leren in een veilige omgeving en voelen zich prettig op school. Het aangaan van relaties is
belangrijk.
Zichtbaar: omgangsprotocol, grip op de groep, sociaal gedrag, kennis van jezelf en rekening houden met
de ander

2.2 DE SFEER OP SCHOOL
Op onze school heerst een prettige, gezellige werksfeer, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich
thuis voelen. Leerkrachten gaan met respect en waardering om met de kinderen en vragen dit ook van
hen in de omgang met elkaar. We hebben aandacht voor het wel en wee van elkaar en leven echt mee
met zowel de fijne als de verdrietige zaken die kinderen kunnen meemaken. We hechten belang aan
orde en regelmaat, want dat schept veiligheid voor de kinderen.
Die goede sfeer en prettige omgang met elkaar ontstaat uiteraard niet vanzelf, daar moet aan gewerkt
worden, elke dag.
Zoals alles in het leven geleerd moet worden, moet goed met elkaar omgaan ook geleerd worden.
Kinderen moeten zich veilig voelen op school en moeten weten dat ze fouten mogen maken, echter zij
moeten zich wel bewust worden dat bepaalde keuzes ook bepaalde consequenties kunnen opleveren.
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Hoe doen we dit?
Door kinderen een spiegel voor te houden, hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hun gedrag
bespreekbaar te maken, leren we kinderen hun plaats te vinden in de groep en in de school.
We zijn van mening dat de beste sfeer op school wordt gecreëerd door kinderen te accepteren zoals ze
zijn, te zorgen dat iedereen er bij hoort en dat iedereen er mag zijn. In persoonlijke gesprekken met
kinderen of groepjes kinderen, proberen we steeds te zoeken naar oplossingen waar we allemaal achter
kunnen staan en die worden gedragen door de kinderen.
Het is belangrijk dat kinderen leren om problemen, ruzies of irritaties met elkaar uit te praten, daar
hebben ze hun hele leven profijt van. Als we merken dat er problemen zijn tussen de kinderen onderling
nemen we de tijd hier aandacht aan te schenken. We helpen de kinderen naar elkaar toe te verwoorden
waarom ze zo boos of verdrietig waren. We proberen samen duidelijk te krijgen waardoor het conflict
ontstaan is en helpen hen begrip op te brengen voor elkaars mening. We maken hen duidelijk wat wel en
wat niet kan en tenslotte geven we hen tips en laten hen zelf zoeken naar mogelijkheden om in het
vervolg beter met een dergelijke situatie om te gaan.
Naast het serieus omgaan met problemen van kinderen, wordt aan de goede sfeer ook gewerkt in de
lessen ‘Leefstijl’. Behalve lessen over de zorg voor je gezondheid bestaat dit vak ook uit lessen waarin
kinderen leren beter om te gaan met zichzelf en met de ander. Hierin komt bv. aan bod: zelfrespect
opbouwen, leren je gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en leren omgaan met
conflictsituaties.
Het opgroeien tot een fijn mens zien we als voorwaarden om tot leren te komen.

2.3 DE IDENTITEIT VAN DE SCHOOL
Wij zijn van mening dat het Katholieke karakter van onze school herkenbaar moet zijn in de praktijk van
elke dag. We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat dit past binnen de idealen
van een wenselijke samenleving, gebaseerd op de voorbeelden uit de christelijke traditie. We vieren de
katholieke feestdagen.
In de lessen maken de kinderen kennis met andere godsdiensten en via informatie trachten we in deze
lessen de kinderen te leren respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging.
Natuurlijk zitten op onze school niet alleen kinderen uit katholieke gezinnen. Iedereen is welkom op
school.
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2.4 BASISVOORWAARDEN:
In ons onderwijs gaan we uit van drie basisvoorwaarden: relatie, competentie en autonomie.
Relatie.
Een kind presteert het beste wanneer hij zich goed en veilig voelt in de klas en op school. Een goede
relatie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, is dan ook heel belangrijk. Door met
kinderen in gesprek te gaan over hun werk en over algemene dingen, door kinderen te accepteren zoals
ze zijn, met kinderen te spreken over gedrag en samen oplossingen te zoeken voor de toekomst, bouwen
we een band op die essentieel is. We focussen dan ook liever op alles wat goed gaat i.p.v. op wat fout
gaat.
Competentie.
Wanneer kinderen het gevoel hebben dat ze de dingen die ze doen, goed
doen, zullen zij zich trots en voldaan voelen. Steeds geconfronteerd worden
met werk dat je niet aankunt, vermindert je gevoel van eigenwaarde en
maakt iemand hopeloos. We streven er dan ook naar dat kinderen kunnen en
mogen presteren op hun niveau. Dat betekent dat we differentiëren passend
bij de onderwijsbehoeften van kinderen. We willen er dus voor zorgen dat
alle kinderen zich competent voelen en weten dat ze hun werk aankunnen.
Autonomie.
Een kind moet zich autonoom kunnen voelen. Zelf beslissingen mogen nemen en zelf verantwoordelijk
zijn over hoe ze leren. Wat ze leren beslissen wij. Tijdens het zelfstandig werken (weektaak) bepalen
kinderen zelf waar ze aan werken en op welk tijdstip. Ook kunnen onderwerpen binnen een bepaald
thema gekozen worden, zodat de leerlingen betrokken zijn bij datgene dat ze willen leren. We zien er op
toe dat de kinderen zich ontwikkelen en zoveel en goed mogelijk de kerndoelen behalen. Op deze
manier werken we aan een zo hoog mogelijke leeropbrengst voor ieder kind.

2.5 SKOZOK
Onze school valt onder het bestuur van SKOzoK. De letters
SKOzoK staan voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs
Kwaliteit. Deze stichting omvat scholen uit Bergeijk,
Cranendonck, Leende, Valkenswaard en Waalre, 30 basisscholen
en 1 speciale school voor basisonderwijs. Het College van
Bestuur bestaat uit mevrouw Ingrid Sluiter en dhr. Stan Vloet.
Meer informatie over SKOzoK is te vinden op : www.skozok.nl

3. DE OUDERS
3.1 CONTACTEN MET OUDERS:
De school stelt een goed en zorgvuldig contact met de ouders erg op prijs. We zijn van mening dat een
goede samenwerking tussen ouders en school het kind ten goede komt. We staan er samen voor het
kind zo goed mogelijk te begeleiden.
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Daarom wordt er veel aan gedaan de ouders bij de school te betrekken en hen goed op de hoogte te
houden van wat op school speelt. We zien het contact met de ouders niet als eenrichtingsverkeer van de
school naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen en vinden het fijn
als ouders regelmatig de school binnen lopen om een praatje over hun kind(eren) te maken.
Een keer in de twee jaar houden we een enquête onder de ouders, waarin we hen vragen kritisch hun
mening te geven over een heleboel zaken op school. De uitslag nemen we heel serieus, die geeft ons
aanknopingspunten over zaken die verbetering behoeven.
In april 2017 is de laatste ouderenquête afgenomen. De ouders hebben de school een 6.9 gegeven.
Landelijk is dit 7.7. Ouders waren het meest kritisch over het toetsen (de gehechte waarde aan de
toetsen en de zenuwen bij een toets) over het onderdeel begeleiding (aandacht voor problemen en
uitdagingen voor bovengemiddelde leerlingen) en bij het onderwijs over het aantal leerlingen in de
groep.
De 5 sterkste punten volgens de ouders zijn:
1. Leerkrachten
 goed contact met de het kind
2. Sfeer
 leerkrachten gaan respectvol om met leerlingen
3. Leerkrachten
 Kan altijd met vragen bij de leerkracht terecht
4. Sociaal-emotioneel
 Kind heeft het naar zijn/haar zin
5. Leerkrachten
 Goed contact met de ouders

3.2 COMMUNICATIE MET OUDERS
3.2.1 De schoolkalender
De schoolkalender is via het ouderportaal en de de SKOZapp in te zien.
Alle activiteiten, studiedagen en –middagen en vakanties staan hierin vermeld.
3.2.2 Nieuwsbrief voor ouders:
Elke 4-6 weken ontvangen alle ouders een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief, die vanuit ons
administratiesysteem wordt verstuurd, nemen wij u mee in het School OntwikkelingsPlan (SOP). Waar
zijn we als school mee bezig, wat willen we bereiken en hoe kijken we tegen bepaalde zaken aan. Ook
grootse activiteiten die schoolbreed zijn zullen we hierin meenemen.
Tevens als bijlage vindt u de activiteiten uit de omgeving of van derden waarvoor uw aandacht wordt
gevraagd.
3.2.3 Skozapp
Om de communicatie naar ouders/verzorgers te verbeteren, heeft St. Joan een eigen app. Via deze app
bent u razendsnel op de hoogte van allerlei activiteiten die er in de groep van uw kind plaatsvinden.
De leerkracht zal minimaal 1x per 3 weken een up-date op deze app toepassen. Soms worden via de app
ook ouders gevraagd om te ondersteunen bij een activiteit! U kunt de app downloaden via de appstore
en via SKOzoK.nl kunt u een inlognaam aanvragen. Ouders die geen app willen op hun smartphone
kunnen via het ouderportaal van de website inloggen met hun aangevraagde gebruikersgegevens.
3.2.4 De schoolgids.
De schoolgids vertelt het verhaal van de school. De schoolgids wordt elk jaar geüpdate en wordt op de
website geplaatst. Nieuwe ouders kunnen op verzoek bij aanmelding een papieren versie krijgen.
Schoolgids St. Joan
2018-2019

10

3.2.5 De website.
Op www.stjoan.nl treft u veel informatie, foto’s, werk van kinderen en planningen van de school aan. We
zorgen er voor dat de informatie zoveel mogelijk actueel blijft. Ook staan er verschillende protocollen op
de website, zoals o.a. het pestprotocol, het protocol hoofdluisbestrijding en het huiswerkbeleid.
De tekst van deze schoolgids treft u ook in zijn geheel aan op de site.
3.2.6 De startgesprekken
In het begin van het schooljaar vindt in alle groepen het ‘startgesprek’ plaats. Tijdens dit gesprek kunnen
de ouders kennis maken met de leerkrachten van hun kind. De leerkracht kijkt met de ouders en het kind
terug op het laatste schoolrapport en stelt naar aanleiding daarvan samen met de ouders en het kind
nieuwe doelen op voor de komende periode. Voor deze avond krijgt u een (digitale) uitnodiging.
3.2.7 Algemene ouderavond
Jaarlijks kunnen er ook nog algemene ouderavonden plaatsvinden.
De eerste van het jaar is meestal vrij snel na aanvang van het schooljaar en zal met name gaan over het
programma, de leermiddelen en de activiteiten van de groep voor dat schooljaar.
Later in het jaar zullen deze avond(en) rond een bepaald thema zijn, soms voor alle ouders, soms voor de
ouders van een bepaalde groep.

3.3 RAPPORTEN EN RAPPORTGESPREKKEN:
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee.
Dit rapport zal in februari en in juni worden uitgereikt aan de leerlingen. De gesprekken vinden in het
begin van het schooljaarplaats en na het 1e rapport. Voor ieder kind wordt er een gesprek van een
kwartier ingepland, dit zijn de startgesprekken!
Alleen voor de jongste kinderen in groep 1 is dit anders geregeld. Het rapport geeft een duidelijk beeld
van de inzet, de werkhouding en de schoolvorderingen van de kinderen.
Wanneer in het belang van het kind extra gesprekken nodig zijn zullen deze individueel met u en de
leerkracht gedurende het jaar worden afgesproken.

3.4 ACTIEF ZIJN OP SCHOOL:
Veel ouders zijn actief op school in een werkgroep of helpen met de organisatie van allerlei activiteiten.
In een van de eerste weken zal in iedere groep om hulpouders worden gevraagd. Op onze school werken
veel ouders mee, praktisch iedereen zet zich op een of andere manier in voor de school. Dat kan zijn als
hulp bij de gymles in groep 1-2, als hulp bij de organisatie van een feest, als begeleider bij een uitstapje,
in de tuinwerkploeg, verkeersgroep, OR, MR, luispluisgroep etc.
Dit is belangrijk voor de school, want zonder de hulp van ouders zouden een aantal leuke en leerzame
activiteiten niet plaats kunnen vinden. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op een of andere
manier bij de school betrokken zijn. Vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder.
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3.4.1

De Ouderraad (OR)

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging van de school, die verder uit klassenouders bestaat.
De oudervereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan
een prettige tijd voor de kinderen op basisschool St. Joan.
Zij doet dit middels het medewerking verlenen aan, of het
organiseren van diverse activiteiten,
in nauwe samenwerking met het team leerkrachten.
De ouderraad vraagt voor het bekostigen van alle activiteiten een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Uit deze
ouderbijdrage worden allerlei activiteiten betaald voor de kinderen en wordt het kamp bekostigd voor
groep 8. U bent altijd welkom bij de leden van de ouderraad. Namen en telefoonnummers van de leden
vindt u op de website.
Wat vieren we allemaal: De verjaardagen van de kinderen en de leerkrachten en de bekende feesten
Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, koningsspelen en een schoolontbijt. In de Boekenweek organiseren we
speciale activiteiten om het lezen van boeken te promoten.
Als afscheid van groep 8 spelen de kinderen een musical voor de ouders en de medeleerlingen. Vier keer
per jaar wordt er een aulaviering gehouden. Enkele groepen maken dan een programma voor de school.
De aulaviering vindt plaats op het podium in de centrale hal van de school. De ouders van de leerlingen
die de aulaviering verzorgen worden uitgenodigd om de viering bij te wonen. De data hiervoor kunt u
terugvinden op de schoolkalender.
Iedere groep onderneemt zeker twee keer per jaar een excursie in de buurt. Het doel van de excursie
sluit aan bij het leerprogramma in de betreffende groep. We gaan ook elk jaar met de bus op schoolreis.
Met de kleinsten gaan we niet te ver uit de buurt, met de oudere leerlingen gaat de reis wat verder weg.
We hebben aandacht voor cultuur, soms in de klas soms als schoolproject. Ons streven is dat elke groep
ieder jaar in aanraking gebracht wordt met een culturele activiteit zoals drama, dans, toneel, film,
cabaret of muziek. Aan zo'n voorstelling worden altijd een aantal lessen gekoppeld, zodat de kinderen er
veel van opsteken.
Een keer per jaar wordt een sportdag/koningsspelen gehouden. Voor de laagste groepen betekent dat,
je best doen om zo goed mogelijk een flink aantal behendigheidsspelletjes af te werken, de hogere
groepen kunnen zich meten door middel van een atletiekprogramma.
Tenslotte, aan het einde van groep 8 gaan de kinderen drie dagen op kamp. Dat is altijd één groot feest
en een plezierige afsluiting van acht jaar basisschool.
3.4.2 De Medezeggenschapsraad. (MR)
Op iedere basisschool moet ook een medezeggenschapsraad (MR) zijn. De personeelsgeleding van de
MR bestaat uit twee leerkrachten en de oudergeleding bestaat uit twee ouders. De MR wordt aangevuld
met een aantal adviserende ouderleden, die gezamenlijk de schoolraad vormen.
Adviserende leden hebben geen stemrecht. Overeenkomstig het medezeggenschapsreglement kan de
Medezeggenschapsraad alle zaken betreffende de school bespreken, hierover advies uitbrengen aan de
directie of hierover wel of niet instemmen. Soms worden tijdens een MR vertrouwelijke zaken besproken
die zullen dan enkel direct met de leden gebeuren die offcieel zitting hebben in de MR.
De namen, adressen en telefoonnummers van de MR-leden staan in de schoolkalender en op de website
vermeld.
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Naast de medezeggenschapsraad op onze school is er ook nog een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende MR voor alle medezeggenschapsraden van de
31 basisscholen die aangesloten zijn bij het bestuur van SKOzoK. De leden van de GMR geven adviezen
over de besluiten die het algemeen bestuur van SKOzoK wil nemen. Ook deze raad bestaat weer uit
ouders en leerkrachten.
MeedenkRaad
De meedenkraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit met name de groepen van de
bovenbouw. Zij komen een aantal keer per jaar bij elkaar om met elkaar en iemand vanuit het
team/directie hun kijk op de school te geven en school van advies te voorzien vanuit de kinderen.
3.4.3 Verkeerscommissie:
De verkeerscommissie bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht en/of de directeur. Doel van de
commissie is om de verkeersveiligheid rond de school zo optimaal mogelijk te maken en te behouden.
Daarnaast is de verkeerscommissie betrokken bij het organiseren van verkeersevenementen die het
praktisch verkeersonderwijs op St. Joan een extra dimensie moet geven.

3.5 DE KLACHTENREGELING.
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is op
onze school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de groepsleerkrachten om dergelijke zaken te
bespreken en samen zal dan naar een goede oplossing gezocht worden. Ons streven is dat elke
leerkracht u altijd serieus neemt en goed naar u luistert om dan samen naar de best mogelijke oplossing
te zoeken.
Natuurlijk is het ook mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van
de kinderen of andere zaken, naar de directeur te stappen. Deze zal proberen zo'n probleem in overleg
met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen. Als
ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ze de
zaak bespreken met de interne contactpersoon. Deze laatste is door het bestuur van de school
aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en
op een passende manier worden afgehandeld.
De interne vertrouwens-/contactpersoon bij ons op school is: Patricia Biemans
Elke ouder of elk kind kan een beroep op haar doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt
vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. Zij gaan in overleg
met u over wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede
oplossing te komen. Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe
vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwens-/contactpersoon is: Astrid Kraag.
Afhankelijk van het tijdstip waarop de klacht via de mail bij Astrid binnenkomt, neemt zij nog diezelfde
dag, of anders binnen 24 uur contact op met betrokkenen. Astrid is te bereiken via telefoonnummer: 0681879368 en via het e-mailadres: info@astridkraag.nl.
Als u met een klacht bij haar komt, zal zij eerst nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden
bereikt. Lukt dit niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan
de klacht ter behandeling voorgelegd worden aan de door de VBKO (Vereniging Besturen Katholiek
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Onderwijs) ingestelde algemene klachtencommissie, waarbij ons schoolbestuur aangesloten is.
Het adres van de klachtencommissie is:
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs,
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag.
Het telefoonnummer van de geschillen- en klachtencommissie is:
070-3925508.
Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon of tot de algemene
klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren.
1. Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht.
2. Bij onvoldoende resultaatoverleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat overleg met de interne
contactpersoon.
3. Bij onvoldoende resultaat inschakeling van de externe vertrouwenspersoon Dhr. Henk
Karsmakers.
4. Bij onvoldoende resultaat indienen van de klacht bij de algemene klachtencommissie.

4. HET TEAM:
Op basisschool St. Joan werken 10 leerkrachten, een clusterdirecteur, een kwaliteitsondersteuner (KO),
een conciërge en een administratief medewerkster. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de kwaliteit
van een school vooral afhangt van de mensen die er werken.
Aan hen vertrouwen de ouders hun kind(eren) toe, zij zorgen ervoor dat de materialen waarover de
school beschikt zinvol gebruikt worden. Binnen onze school is dan ook veel aandacht voor een goed
personeelsbeleid. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan
samenwerking en overleg. Leerkrachten ondersteunen elkaar om het begeleiden van de kinderen te
optimaliseren.

4.1 WIE IS WIE?
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 7
Groep 8
Administratie
Concierge
Kwaliteitsondersteuner
Directeur

Juf Irma van Elk
Juf Frida Hertogs
Juf Ine Langens
Juf Patricia Biemans
Juf Mijke Smolders
Juf Paula Koolen
Meester Mark Madou
Juf Ellen Teeuwen
Meester Mark Madou
Meester Louis Dignouts
Jane Versluis
Josette van den Eijnden
Ad de Laat
Anita Janssen
Willem-Jan van Hest
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4.2 VERVANGINGEN.
De afgelopen jaren is het vinden van vervangers in het basisonderwijs een toenemend probleem
gebleken. Als SKozoK-school maken we gebruik van een P-centrum die alle vervangingen regelt voor
scholen van SKOzoK en Veldvest. Binnen het P-centrum wordt bijgehouden welke vervangers er eerder
op onze school hebben vervangen en welke kwaliteit zij leveren. We streven er naar om zo min mogelijk
verschillende gezichten voor de klas te hebben. Zo kan de vervanging meestal ingevuld worden. In
enkele uitzonderlijke gevallen lukt dat niet. Dan kan het zo zijn dat we klassen verdelen in de andere
klassen of in uitzonderlijke gevallen, (denk bijv. aan een griepepidemie) kunnen klassen naar huis
worden gestuurd.

5. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS:
5.1 DE GROEPERING VAN DE LEERLINGEN
In dit hoofdstuk willen we u een beeld geven van de manier waarop we het geven van onderwijs op onze
school georganiseerd hebben.
Vanaf het schooljaar 2012-2013 werken we ook met heterogene groepen. We zoeken naar zoveel
samen-leer-mogelijke momenten groep overstijgend.
In schooljaar 2018-2019 zijn er de volgende combi-groepen:
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 7
Groep 8
De leerlingen werken m.b.v. een weektaak aan hun opdrachten en verwerkingen van leerstof. Op de
weektaak staan opdrachten die zij doen in die week en wanneer zij instructies daarover krijgen. De
weektaak wordt aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind en uiteraard aan de mate
waarin een leerling zelfstandig is.
De vakken worden in de heterogene groepen waar mogelijk gezamenlijk aangeboden. In gevallen waar
dit niet mogelijk is, wordt instructie per leerjaar aangeboden.
De andere kinderen werken dan zelfstandig aan hun verwerkingen m.b.v. een weektaak. Alle vakken
zullen zoveel mogelijk vanuit een gezamenlijk groepsdoel worden aangeboden. Dit houdt in dat doelen
van bijv. taal en begrijpend lezen in de hele groep worden aangeboden en kinderen zo veel mogelijk
gezamenlijk hun eigen doelen gaan behalen.

Niet alle kinderen leren hetzelfde, niet ieder kind heeft behoefte aan dezelfde uitleg. Daarom zoeken we
voortdurend naar instructie op maat. Dit jaar hebben we er bewust voor gekozen om zo min mogelijk
heterogene groepen te maken. Kinderen leren het meest wanneer zij zelf de ervaring opdoen, zelf
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oplossingen kunnen en mogen bedenken en zelf leiding mogen geven aan hun leren. Natuurlijk hebben
zij de leerkracht en de andere kinderen hierbij nodig.
Daarnaast maken we ook gebruik van de expertise en/of ambulante tijd van leerkrachten. Hierdoor kan
het zijn dat uw kind op bepaalde momenten in de week alleen of in groepsverband les/ondersteuning
krijgt van een andere leerkracht.

5.2 IN- EN UITSTROOM VAN LEERLINGEN
Iedereen is welkom op onze school. Eén keer per jaar, meestal in de maand maart, wordt er gelegenheid
geboden nieuwe leerlingen aan te melden. Natuurlijk is het altijd mogelijk op andere momenten
leerlingen aan te melden. We vinden het wel fijn als daarvoor een afspraak gemaakt wordt, zodat de
directeur of KO-er er tijd voor vrij kunnen maken om de ouders en hun kind(eren) te woord te staan, de
nodige informatie te geven en de school te laten zien.
Kinderen zijn met vijf jaar leerplichtig maar kunnen met vier jaar naar school. Voordat het kind op school
geplaatst wordt is er een intake gesprek. Daarna wordt de leerling ingeschreven. Kinderen mogen, in
overleg met ouders, twee ochtenden op school mee komen doen om alvast een beetje te wennen.
Als een kind een tijdje bij ons op school zit, zal de leerkracht de ouders uitnodigen voor een gesprek over
de ervaringen op school.
Ons uitgangspunt is dat we ons best doen om alle kinderen die bij ons aangemeld worden een leerrijke
en veilige plek te bieden op onze school. Om daartoe in staat te zijn, zullen we ieder kind de zorg en
aandacht moeten kunnen bieden die het nodig heeft. Bij aanmelding van een kind dat veel extra zorg en
aandacht vraagt zullen we dan ook heel zorgvuldig te werk gaan om op basis van de juiste afwegingen
tot een goede keuze te komen wat betreft de plaatsing op St. Joan. In principe kan plaatsing
plaatsvinden als we een juiste afstemming kunnen vinden tussen wat een kind van ons vraagt en wat wij
als school kunnen bieden. Wij willen hierover met de ouders altijd open en constructief in gesprek gaan.
Via een aanmeldingsformulier stellen wij u vragen over de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind
geplaatst wordt op St. Joan dan ontvangt u daar altijd een schriftelijke bevestiging van.
Als kinderen tussentijds de school verlaten, bijvoorbeeld door verhuizing, werken we eraan mee ervoor
te zorgen dat het kind op de nieuwe school zo goed mogelijk vooruit kan. Voor iedere leerling die onze
school verlaat, wordt door de KO-er in samenwerking met de groepsleerkracht van de betreffende
leerling een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport geeft aan wat het onderwijsaanbod van
onze school geweest is en welke resultaten de leerling daarbij behaald heeft. Het onderwijskundig
rapport wordt naar de nieuwe school van de leerling gestuurd.

5.3 PEUTERSPEELZAAL
In het geheel opgeknapte gebouw van basisschool St. Joan zit
peuterspeelzaal de Brassertjes, onderdeel van Peuterdorp. Zij
hebben een speelzaal gekregen die voldoet aan alle kwaliteitseisen
van Kinderopvang en peuterwerk. Het is een mooie lichte speelzaal
met een leuk buitenspeelterrein. Door de intensieve samenwerking tussen de basisschool en de
peuterspeelzaal is voor de kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn gewaarborgd.
Alle leidsters van de speelzaal hebben een VVE-opleiding. Hiermee bewijzen de leidsters de peuters te
kunnen begeleiden door het gehele traject vanaf de speelzaal naar de basisschool.
Vaak is deze stap voor kinderen erg groot en het VVE-traject zorgt ervoor dat de stap van de speelzaal
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naar de basisschool, voor de peuters zo aangenaam mogelijk verloopt.
Informatie en aanmelden
Voor informatie kunt u terecht bij de speelzaal en op de website van Peuterdorp: www.peuterdorp.nl
Inschrijfformulieren kunt u afhalen bij de Brassertjes. Ook kunt u via de peuteradministratie of de
website uw kind aanmelden. Telefoonnummer peuteradministratie: 040-204 04 28, maandag t/m
donderdag van 9 - 12 uur, e-mail: info@peuterdorp.nl In verband met mogelijke wachtlijsten is tijdig
aanmelden gewenst.
Peuters vanaf 2 jaar kunnen hier komen spelen op: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Op de dagdelen dat speelzaal de Brassertjes open is, gelden de volgende openingstijden:
Brengen tussen 8.30 uur en 8.45 uur. Halen tussen 11.45 uur en 12.00 uur

5.4 ZORG EN VEILIGHEID OP SCHOOL:
5.4.1 Jeugdgezondheidszorg:
Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat
uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, logopedist en een psycholoog.
Wat kunnen zij voor u en uw zoon of dochter betekenen in de periode dat hij of zij op de basisschool zit?
Antwoord op vragen:
Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag normaal?
Opvoedtwijfels? Voor dit soort vragen kunnen u en uw zoon of dochter terecht bij het team
Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is.
Contactmomenten:
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in contact
met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en
sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan
schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn.
Inentingen:
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie,
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie
tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen.
Gezonde school:
De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door het
voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook
doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin.
Over de GGD:
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van
kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico’s op te
sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in
samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met
alle persoonsgegevens van u en uw kind.
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Heeft u vragen?:
 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind
 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag: 9.00 uur - 11.00 uur
en 14.00 uur - 15.00 uur
 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders

Sociaal Team Cranendonck
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke zorg aan jeugdigen en
hun opvoeders. Deze taak ligt binnen de gemeente Cranendonck bij het Sociaal Team Cranendonck. Per 1
juni 2017 is het voormalige Centrum jeugd en gezin (Cjg) onderdeel geworden van het Sociaal Team
Cranendonck. Op die manier regelen we de volledige dienstverlening binnen het sociaal domein in
Cranendonck vanuit één team.
Voor alle hulpvragen over opvoeden en opgroeien
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Het is heel normaal om hierover vragen te hebben.
Soms is wat extra ondersteuning nodig. Het Sociaal Team Cranendonck (STC) is er voor alle hulpvragen;
hoe onschuldig, klein of ingewikkeld ook. Iedereen die vragen heeft over opvoeden, opgroeien of
jeugdhulp kan bij het STC terecht. Dus (groot)ouders, opvoeders, jeugdigen en iedereen die met jeugdigen
werkt.
Het Sociaal Team Cranendonck werkt zoveel mogelijk volgens een aanpak waarbij de inwoners en hun
sociale netwerk zelf in staat worden gesteld om problemen op te lossen. Dat sociale netwerk kan bestaan
uit familieleden, een goede buur, vrienden of andere personen.
Is er ondersteuning nodig, dan maakt een medewerker van het STC samen met het gezin een integraal
plan van aanpak. Integraal betekent dat we naar alle leefgebieden kijken. Zijn er al meerdere
professionals in beeld, dan worden zij bij dit plan betrokken.
Contact
Het Sociaal Team Cranendonck is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.00 tot 17.00 uur via het
telefoonnummer 14 0495.
5.4.2 Jeugdmaatschappelijk werk
Op 1 april 2011 is in Cranendonck jeugd maatschappelijk werk (JMW) van start gegaan.
De doelgroep van het JMW betreft jeugdigen van 0-23 jaar bij wie sprake is van (dreigende) problemen
in de thuissituatie en/of op school.
Het JMW wordt vooral vanuit de scholen ingezet maar is ook beschikbaar voor andere
organisaties/verenigingen en natuurlijk de ouder(s) en de jeugdige zelf.
Het JMW begeleidt de jeugdige en/of de ouder(s) met behulp van drie tot acht gesprekken al dan niet in
de thuissituatie. Indien tijdens het traject blijkt dat er meer of andere hulp nodig is dan
verwijst/begeleidt de JMW-er de ouder(s) en/of de jeugdige naar een passend hulpaanbod.
Daarnaast neemt de JMW-er op verzoek deel aan interne zorgadviesteams van de scholen. Zij heeft
hierin een consulterende en adviserende functie. De JMW-er neemt ook deel aan en de lokale casus
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overleggen in de netwerkbijeenkomsten. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de school
zelf, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, leerplichtambtenaar, politie.
Enkele voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:
 pesten en gepest worden;
 sociale vaardigheden;
 problemen in de thuissituatie;
 problemen op school;
 gescheiden ouders;
 (rouw)verwerking;
 verslaving;
 depressieve gevoelens.
Iedereen kan telefonisch of via de mail contact opnemen met de JMW-er om aan te geven wat de zorgen
zijn en samen te bespreken wat de JMW-er hierin kan betekenen.
5.4.3 Arbodienst
De Arbodienst ondersteunt ons bij de zorg voor de veiligheid van het schoolgebouw. Elke vier jaar wordt
het schoolgebouw uitgebreid geïnspecteerd op gezondheid en veiligheid voor kinderen en leerkrachten.
De zorg voor de veiligheid van het schoolgebouw en de directe omgeving wordt op onze school zeer
serieus genomen, daarom is er een Arbo-werkgroep geformeerd, bestaande uit een teamlid, een MRafgevaardigde en de directeur die erop toeziet dat eventueel geconstateerde gebreken of onveilige
situaties in orde gemaakt worden. In September 2017 zijn zo alle elektrische apparaten op veiligheid
gecontroleerd. We hebben toen afscheid genomen van bijna 30 soldeerbouten.
5.4.4 St. Joan, een veilige school.
In dit protocol treft u alle afspraken en regels die wij gemaakt hebben om St. Joan tot een veilige school
te maken.
Wij vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je op school veilig
voelt kun je ook beter leren en werken. Dat geldt voor leerlingen,
leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, studenten en
ouders. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je
elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar, werk je samen.
Zo’n schoolklimaat willen we met elkaar maken en onderhouden
op St. Joan.
Om het veilige schoolklimaat te scheppen dat we hierboven
bedoelen is het van belang dat we de omgangsvormen tussen
leerlingen en leerkrachten onderling en tussen leerlingen en
leerkrachten bespreekbaar maken en vastleggen.
5.4.5 Pesten.
Pesten wordt op St. Joan niet getolereerd. We pakken dit probleem heel serieus aan op de volgende
manier :
a) Door preventief te werken en daarmee het pestgedrag proberen te voorkomen.
b) Door een goed signaleringssysteem, waardoor pestgedrag snel aan het licht komt.
c) Door zaken als pesten, vooroordelen en discriminatie nooit te negeren.
d) Door hulp te zoeken als het pestgedrag erg hardnekkig blijkt te zijn.
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In onze multiculturele samenleving leven verschillende groepen met hun eigen volkscultuur. Dat
betekent dat deze groepen hun eigen aard hebben met eigen gewoonten (kleding, voedsel, e.d.), eigen
levensovertuiging, eigen opvattingen en hun eigen taal.
Daarom wordt op St. Joan van de leerkrachten het volgende verwacht :
 De leerkrachten behandelen alle leerlingen en hun ouders gelijkwaardig.
 De leerkrachten gebruiken geen racistische of discriminerende taal.
 De leerkrachten dragen er zorg voor dat in hun lokaal geen racistische of
discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen.
 De leerkrachten zien erop toe dat leerlingen en hun ouders binnen de
school geen racistische of discriminerende houding aannemen in taal en gedrag.
 Leerlingen die op de speelplaats racistische of discriminerende opmerkingen maken
worden daarover aangesproken.
 De leerkrachten nemen duidelijk afstand van racistisch of discriminerend gedrag van collega’s,
ouders en andere volwassenen binnen de school. Zij maken dit ook kenbaar.
5.4.6 De aanpak van calamiteiten.
Voor de aanpak van calamiteiten hebben we een plan van aanpak opgenomen in ons protocol veiligheid.
Verder beschikken we over een ontruimingsplan, dat elk jaar in de teamvergadering aan de orde wordt
gesteld en daarna geoefend wordt. Op school zijn er personeelsleden die gediplomeerd BHV’er zijn. Zij
nemen jaarlijks deel aan een herhalingscursus, om de kennis en vaardigheden op peil te houden.
De BHV-ers op onze school zijn: Louis Dignouts; Josette van den Eijnden, Willem-Jan van Hest en Ine
Langens.

5.5 SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN:
De schooltijden op onze school zijn als volgt:
Maandag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Dinsdag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Woensdag
8.30 uur tot 12.30 uur.
Donderdag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Vrijdag
8.30 uur tot 12.30 uur.
We hanteren het Hoorns model zodat de kinderen na 8 jaar basisschool 7520 uur onderwijs hebben
genoten.
Het rooster voor de vakanties en vrije dagen wordt aan de ouders bekend gemaakt via de
nieuwsbrief, zodra het in de GMR en MR besproken is. Dit is altijd rond mei/juni in het voorafgaande
schooljaar. Het vakantierooster voor dit schooljaar is te vinden op de SKOzapp en op de website van
SKOzoK

5.6 LEERPLICHT/ VERLOF
Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd. Hun moeder of vader laat ze bij
de juf van groep één achter. Dit is een spannende en belangrijke dag voor de ouders en het kind. De
kleuter is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn ontwikkeling om samen met
leeftijdgenootjes al naar school te gaan.
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is
geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de
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eerste schooldag van de maand november leerplichtig.
Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge
leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid
tot vrijstelling. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in
goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal
vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg
blijken te zijn, dan mag een directeur daar nog vijf extra
uren vrijstelling per week bovenop doen. De mogelijkheid
voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van
de leerling te voorkomen.
Zodra een kind zes jaar is, geldt de overgangsmogelijkheid
niet meer. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het
volledige onderwijsprogramma volgen.

5.7 EXTERNE BEGELEIDING ONDER SCHOOLTIJD
Er is een commotie ontstaan omtrent RT (remedial teaching), logopedie en andere externe bezoeken
onder schooltijd. Wettelijk ligt vast dat 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.
Het uitgangspunt is dan ook niet onder schooltijd, tenzij...., bij tenzij is er sprake van geoorloofd verzuim,
dat goed moet worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een individueel hulpplan. Voorbeelden: Logopedie of
speltherapie in verband met de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Ondersteuning bij
motorische ontwikkeling voor leerlingen die specifieke
hulp nodig hebben, die alleen kan worden geboden door
specialisten (bijvoorbeeld fysiotherapie of
gespecialiseerde gymleraar).
Wij hopen dat ouders begrijpen dat extra verlof geven
niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te
houden en dat willen we ook. Daarom is ons dringend
verzoek aan de ouders: geen zaken aan ons vragen die
we toch niet toe mogen staan. Wij vinden het ook niet
prettig om de leerplicht in te lichten hierover.

5.8 SCHORSING EN VERWIJDERING.
Als het nodig is tot deze zware maatregelen over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen
opgenomen is in de wet op het Primair Onderwijs artikel 40. De beslissing tot verwijdering wordt altijd
genomen door het bevoegd gezag.

5.9 ZIEKE LEERLINGEN
Als blijkt dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de
leerkracht kenbaar maakt. Bij langdurige ziekte kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van
een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het
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 ook belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact
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heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs
belangrijk omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk:
onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt waarbij zelfs sprake zou
kunnen zijn van doubleren.
Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht
van uw kind of de KO-er.

5.10 TUSSENSCHOOLSE OPVANG. (TSO)
Sinds januari 2017 hanteren we op St Joan een continurooster. Daardoor is de middagpauze ingekort en
zijn we op het einde van de dag eerder uit. Samen met de TSO bieden we alle leerlingen de mogelijkheid
om tussen de middag op school te blijven. Dit stimuleren we. De TSO wordt voor drie dagen
aangeboden, namelijk op de maandag, dinsdag en de donderdag. Hiervoor wordt een vergoeding in
rekening gebracht. Afhankelijk of u 1, 2 of 3 dagedelen afneemt betaalt u respectievelijk €35, €55 of €75
voor het hele schooljaar.

5.11 SCHOOLVERZEKERING
SKOzoK heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De
school ( of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht.
Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf ( of de ouders)
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
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6. INHOUD VAN ONS ONDERWIJS

6.1 KERNDOELEN
Om meer eenheid te brengen in wat kinderen op de basisschool moeten leren, zijn er voor de diverse
vakken landelijk kerndoelen afgesproken. Wat in die kerndoelen staat omschreven, geeft de richting aan
waarin basisscholen dienen te werken. In groep 8 behoren alle leerlingen deze doelen te hebben
behaald.

6.2 KWALITEIT VAN ONDERWIJS
Wat de inhoud van ons onderwijs betreft, kiezen we ervoor gebruik te maken van goede methodes.
Methodes willen we gebruiken als leidraad bij het werken, die duidelijke aanwijzingen geven voor de
leerkrachten en zinvolle en aantrekkelijke oefeningen aanbieden voor de leerlingen. Het uitzoeken van
nieuwe methodes en het leren werken daarmee is een continu proces, want we willen dat ons
onderwijsaanbod eigentijds is en blijft. Methodes die ingezet worden als bronnenboek om doelen te
behalen. Een goede leerkracht weet wat de lesdoelen zijn en zal de doelen zien te behalen door een
korte, effectieve instructie te geven en de leerlingen daarna te laten oefenen.

6.3 ZELFSTANDIG WERKEN EN SAMENWERKEN
Elke dag wordt er zelfstandig gewerkt m.b.v. de weektaak. In de lagere groepen worden de kinderen
begeleid in de keuzes die ze mogen maken en werken de kinderen ook gezamenlijk aan verschillende
opdrachten. Naarmate de leerlingen in hogere groepen komen, leren wij de kinderen te plannen
wanneer ze bepaalde taken moeten maken om ze op tijd af te hebben.
De kinderen kunnen ook op hun weektaak zien wanneer ze bepaalde instructie krijgen en wanneer ze
computertijd hebben. De taken bestaan uit opdrachten die de kinderen zelfstandig, in tweetallen of in
groepjes kunnen maken. Op deze manier leren ze zelf hun tijd zo goed mogelijk in te delen en te
benutten en zijn ze meer betrokken bij datgene wat zij leren.
Kinderen kunnen van en met elkaar veel leren. Samen iets uitzoeken, elkaar iets uitleggen, samen iets tot
stand brengen. Dat zijn manieren van leren waar kinderen veel aan hebben. We zoeken dan ook bewust
naar mogelijkheden om deze manier van werken geregeld in te bouwen in ons onderwijsprogramma.

6.4 HET GEBRUIK VAN DE COMPUTER IN ONS ONDERWIJS
De kinderen krijgen alle kans gebruik te maken van de computer. In iedere groep, van groep 1 t/m 8, zijn
meerdere computers aanwezig. Er zijn computer-werkplekken ingericht. We maken gebruik van een
draadloos netwerk en kunnen ook met laptops en tablets werken. De computer maakt steeds meer deel
uit van het onderwijs en is niet meer weg te denken als informatiebron en informatieverwerker. De
kinderen in de groepen 5 t/m 8 hebben vaste computertijden om taken en werkvormen van de weektaak
uit te voeren. De leerlingen leren omgaan met tekstverwerker Word, Power Point en soms met Excel.

6.5 GROEP 1 EN 2
Aan de hand van thema’s worden de leerdoelen verkend en behaald. De leerkracht observeert en zorgt,
door thema keuze en aanbod, dat de bedoeling van het onderwijs duidelijk is. Kinderen krijgen de
gelegenheid om aan de hand van bepaalde thema's spelenderwijs hun leefwereld te verkennen. Door
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het aanbieden van uitnodigende situaties, activiteiten en materialen rondom zo'n thema wordt hun
ontwikkeling gestimuleerd.
Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: 'Het restaurant', 'In het ziekenhuis', 'Veilig verkeer' en
'De Post'.
In groep 1 en 2 spreken we van ontwikkelingsgebieden. Als ondersteuning gebruiken we hierbij de
vernieuwde methode Schatkist. Schatkist werkt met thema’s die in een cyclus van twee jaar kunnen
worden gebruikt en wordt binnen de thema’s ingezet.
Deze ontwikkelingsgebieden zijn:
6.5.1 Taal en denken.
Spelend en ontdekkend breidt het kind zijn woordenschat uit, leert zijn gedachten verwoorden, luisteren
en verbanden leggen, communiceren. In groep 2 worden speelse activiteiten aangeboden die een aanzet
vormen tot het leren lezen en schrijven. Dit doen we o.a. aan de hand van de methode Schrijfdans.
De jongste kinderen hebben vaak al interesse voor letters, woorden en boekjes. Er wordt veel
voorgelezen, in de luisterhoek 'lezen' de kinderen mee met prentenboeken en in de leeshoek kunnen ze
alleen of samen met andere kinderen boekjes bekijken en eruit vertellen. Aan de speelhoek worden
altijd materialen toegevoegd die kinderen uitlokken tot het spelenderwijs beginnen met lezen en
schrijven.
Zowel voor lezen als voor rekenen maken we in groep 1 en 2 gebruik van de methode 'Schatkist'.
Deze sluit aan op de methodes die in groep 3 gebruikt worden.
6.5.2 Reken- wiskunde-activiteiten.
Door middel van constructieve (bouwen, lego enz.) activiteiten, spel en specifieke daarvoor bestemde
materialen maakt het kind kennis met getallen, hoeveelheden, maten en gewichten. De methode
Schatkist is hier een goede bron voor. In groep 1 en 2 leren de kinderen spelenderwijs tellen, meten,
wegen, vergelijken van hoeveelheden, sorteren etc., zaken die thuis horen in het rekenonderwijs.
Schatkist heeft een goede leerlijn voor het aanvankelijk rekenen.
6.5.3 Motoriek.
Door te bewegen verkent het kind de ruimte om zich heen en leert het dingen met steeds grotere
precisie te hanteren.
6.5.4 Expressie.
In taal, beweging, handenarbeid en muziek leert het kind zijn gedachten en gevoelens te uiten.
Sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling.
Het kind leert samenwerken, delen, voor zichzelf opkomen, vertrouwen hebben in eigen kunnen,
omgaan met conflicten en omgaan met gevoelens.
6.5.5 Zintuiglijke ontwikkeling.
Zoveel mogelijk ervaringen opdoen door goed gebruik te maken van de zintuigen. Door goed te kijken, te
luisteren, te voelen etc. leert het kind de wereld om zich heen kennen.

6.6 GROEP 3 TOT EN MET 8
6.6.1 Lezen.
In groep 3 werken we met de nieuwe methode 'Veilig leren lezen- KIM'.
We beschikken over veel extra materialen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken (zowel
boven, als onder het gemiddelde).
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In de groepen 4 t/m 8 wordt de methode Tekstverwerken gebruikt. Dit is een hele compacte methode
die de kinderen in een aantal blokken per jaar alle basisvaardigheden en begrijpend en studerend lezen
aanleert. Elke week maken de kinderen één les. Als extra oefening kunnen de kinderen gebruik maken
van Nieuwsbegrip. Dit zijn hedendaagse teksten die de kinderen online kunnen verwerken.
Na groep 3 stopt de leesinstructie niet. In 2007 hebben we de methode ’Lekker Lezen’ geïntroduceerd.
In de groepen 4 t/m 8 krijgen de kinderen die op of onder het streefniveau zitten bij technisch lezen,
instructie op maat. In groep 4 t/m 8 wordt, naast ‘Lekker Lezen’, ook aan andere leesvormen gedaan.
Kinderen lezen zelfstandig om de beurt hardop en ondersteunen elkaar om op een steeds hoger
technisch leesniveau te komen. Op St. Joan is een behoorlijke schoolbibliotheek aanwezig met goede,
recente boeken. Elk jaar wordt de schoolbibliotheek aangevuld met een aantal nieuwe boeken.
6.6.2 Schrijven.
Voor het schrijfonderwijs gebruiken we vanaf groep 4 de methode 'Handschrift'. In groep 3 wordt er
geleerd om 'aan elkaar' te schrijven. Hier gebruiken we de nieuwe methode Pennenstreken. We
besteden veel aandacht aan het goed ontwikkelen van een eigen handschrift. Met de methode
'Handschrift' wordt van groep 4 tot en met groep 8 gewerkt.
6.6.3 Taal.
In de taallessen besteden we aandacht aan de mondelinge taalvaardigheid: het kunnen spreken in
goede zinnen, het uitbreiden van de woordenschat, het opbouwen van een duidelijk en begrijpelijk
verhaal, het houden van een goed gesprek. Ook het luisteren hoort hierbij, het begrijpen wat een ander
zegt, het kunnen volgen van een verhaal. De schriftelijke taalvaardigheid bestaat uit het leren je
gedachten en ideeën te uiten in de vorm van het schrijven van allerhande teksten (brieven, verhalen,
zinnen). Ook het leren om dit foutloos te doen (spelling) hoort hierbij. We gebruiken daarvoor de
taalmethode: 'Taal Actief'. Binnen deze methode neemt de uitbreiding van de woordenschat een
belangrijke rol in.
6.6.4 Woordenschat:
Woorden staan centraal in het onderwijs. Kinderen met onvoldoende woordkennis blijven op alle
fronten achter. Ze begrijpen de leerstof en de leerkracht niet; ze begrijpen stelselmatig te weinig van de
lessen en kunnen onvoldoende meedoen. Ze leren dus te weinig bij. De aanpak ‘Met woorden in de
weer’ is dan ook ontwikkeld om het woordenschatonderwijs op de basisschool te verbeteren. Op de
website van de school vindt u een brochure “Met woorden in de weer”.
6.6.5 Rekenen.
We werken in de groepen 3 t/m 8 met de methode Wizwijs
6.6.6 Engels.
Dit vak wordt gegeven in de groepen 7 en 8. De voornaamste doelstelling is de spreekvaardigheid van de
kinderen in deze taal te stimuleren. We gebruiken daarvoor de methode 'Junior', die veel gebruik maakt
van dialogen in het Engels. De leerlingen leren gesproken tekst te begrijpen en uiteraard ook zelf toe te
passen. M.i.v. dit schooljaar gaan we kijken hoe we onze methode voor engels een andere vorm kunnen
geven.
6.6.7 De wereld oriënterende vakken.
Dit zijn de vakken waarin de kinderen leren over de wereld waarin ze leven. Ze ontdekken de wereld om
hen heen, hoe die eruit ziet, hoe die is ontstaan, wat er in het verleden gebeurd is, hoe je je daarin kunt
bewegen, welke spelregels er gelden in onze samenleving en hoe je daar als mens in dient te staan. We
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zijn in het schooljaar 2015-2016 gestart met de methode Topondernemers. Kinderen werken binnen
deze methode aan wereldoriëntatie. Er wordt een beroep gedaan op de ondernemingszin van kinderen
en zelfsturend leren.
6.6.8 De expressievakken
Op onze school worden structureel de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama
gegeven.
6.6.9 Bewegen/motoriek
De gymlessen worden gegeven in de gymzaal die naast de school ligt. De groepen 3 t/m 8 gymmen twee
keer per week in de gymzaal naast de school. Voor gymnastiek gebruiken we (van groep 3 t/m 8)
'Basislessen bewegingsonderwijs' als bronnenboek.

6.7

OPBRENGSTEN EN UITSROOM

6.7.1 Resultaten Cito Eindtoets
We hebben in deze schoolgids uitgebreid beschreven wat we op onze school met de kinderen willen
bereiken en hoe we dat proberen voor elkaar te krijgen. Uiteraard willen we dan ook weten wat dit
oplevert. We weten dit a.d.h.v. observatie, gesprekken en toetsing. We toetsen op korte termijn
(methode gebonden) en op lange termijn (CITO) en screenen de sociaal emotionele ontwikkeling door
gebruik te maken van het signaleringssysteem ZIEN.
De leerlingen van groep 8 maken ieder jaar de Cito Eindtoets. De ouders ontvangen hiervan de
individuele uitslag van hun kind. Naast deze individuele uitslagen ontvangt de school ook een
schooluitslag.
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Ter informatie geven wij u hier de schooluitslag vanaf het schooljaar 2011-2012 :
Schooljaar
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

6.7.2

Score
531.9
540.7
537,0
537,6
534,5
535,3

De uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs in de laatste jaren.

Schooljaar
2011-2012

Praktijkonderwijs
VMBO Basis LWOO
VMBO Basis
VMBO Kader
Beroepsgericht

2
4
3

Schooljaar
2013-2014

1
2
6
1

VMBO Kader met LWOO
VMBO Kader Gemengd /
theoretisch met LWOO
VMBO Kader Gemengd /
theoretisch
VMBO
Gemengd/Theoretisch
HAVO
VWO
Totaal :

Schooljaar
2012-2013

Schooljaar
2014-2015

Schooljaar
2015-2016

3
2

2

1

3

6
3
21

Schooljaar
2016-2017

2
5

2

7

10

4
4
20

2
3
11

4
5

4
5
21 23
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7. HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING:
7.1 EEN GROEPSPLAN:
Een groepsplan komt tot stand in samenwerking van de groepsleerkracht en de KO-er.
Ruim één dag in de week komt de KO-er (Anita Janssen) op school om leerkrachten te ondersteunen en
te werken aan de kwaliteit van de leerlingenzorg in de meest breedste zin van het woord. Zij geeft vorm
aan alle activiteiten die te maken hebben met zorg voor leerlingen en die te begeleiden en te
ondersteunen, zodat de groepsleerkracht er nooit alleen voor staat. De zorg voor de kinderen op onze
school is dan ook een gezamenlijke zorg van het hele team.
Als we kinderen gaan begeleiden met behulp van een afstemmingsplan, worden de ouders daar
uiteraard ook bij betrokken. We hebben de afspraak dat we pas iets met kinderen ondernemen, als de
ouders daarvan op de hoogte zijn.

7.2 PASSEND ONDERWIJS:
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Met passend onderwijs streven we naar
een zo passend mogelijke onderwijsplek voor alle leerlingen dus ook voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben.
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 optimal mogelijk kunnen
ontwikkelen.
Handelsgericht werken
Ieder kind op onze school verdient onze zorg. Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader van
waaruit we ons onderwijs gestalte geven. Met HGW beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de
begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende
leerlingbegeleiding concrete, zodat leerkrachten effectief kunnen omgaan met
HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten toepassen:
1. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren,
de werkhouding en het social-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in
een cyclus van planmatig handelen.
2. De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om
onderwijsdoelen te behalen?
3. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind
en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze leerkracht,
op deze school en van deze ouders.
4. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een
cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
5. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en ouders.
Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een
succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
6. We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en
externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparent: het is voor betrokkenen duidelijk hoe
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de school wil werken en waarom.
De fasen van ondersteuning binnen passend onderwijs
Fase 1 basisaanbod
Het kind wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor het leerstofaanbod en de
begeleiding. De leerling profiteert optimal van het basisaanbod om de gestelde doelen succesvol te
bereiken.
Fase 2 extra ondersteuning door de leerkracht binnen de groep
Wanneer de leerkracht signaleert dat de leerling of een groepje leerlingen meer of andere
ondersteuning nodig heeft, beschrijft hij hiervoor een extra doel in het groepsplan. Hierin beschrijft de
leerkracht concreet op welke wijze (doelen, aanpak, richtinggevers voor weekplanning) het
onderwijsaanbod vorm wordt gegeven.
De specifieke onderwijsbehoeften van het kind worden beschreven in het groepsoverzicht.
Fase 3 extra ondersteuning in samenspraak met de kwaliteitsondersteuner
Wanneer een kind de doelen onvoldoende bereikt heeft of de doelen onvoldoende uitdaging bieden,
worden onderliggende of verdiepende doelen gesteld, met de bedoeling dat het kind weer kan
aansluiten bij de doelen van het basisaanbod. Dit is zowel op didactisch als op sociaal-emotioneel
gebied.
Ook kan er gekozen worden voor langdurige interventies. Dit geldt voor kinderen die voortdurend iets
extra’s vragen van een leerkracht om de doelen van het basisaanbod te kunnen blijven volgen of de
kinderen die meer verdieping nodig hebben op het basisaanbod.
De leerkracht (met KO-er) maakt een verdiepende analyse en gaat op zoek naar hoe zo adequaat
mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind. Denk hierbij aan kinderen met zeer specifieke
onderwijsbehoeften op lees en/of rekengebied/ dyslexie/ meer of hoogbegaafdheid en op sociaalemotioneel gebied.
Fase 4 extra ondersteuning in samenspraak met externen
Wanneer intern overleg niet leidt tot inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen, worden
externen gevraagd om mee te denken. Dit gesprek heeft als doel inzicht te krijgen in de complexere
onderwijsbehoeften en het opstellen van een passend arrangement. We maken gebruik van de expertise
van AB-ers van Triade (deskundige op SE gebied) LO-ers van onze Organisatie (deskundigen op
vakgebieden lezen, rekenen en taal) of orthopedagoog van SKOZOK. Ook kan er een
Ondersteuningsgesprek worden georganiseerd, waarbij een trajectbegeleider meedenkt over een
passend arrangement. Uiteraard worden ouders altijd betrokken bij gesprekken.
Voor deze leerlingen word teen groeidocument opgesteld waarin alle gegevens van de leerling worden
verwerkt. Een onderdeel van het groeidocument is het OPP = ontwikkelingsperspectief.
Hierin staan de special doelen en de aanpak voor een half jaar vermeld.
Fase 5 plaatsing op een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoeften van het kind
Het ondersteuningsgesprek kan tot het inzicht leiden dat regulier basisonderwijs geen passend
onderwijsaanbod kan realiseren voor een kind. Het kind heeft dan een andere voorziening nodig, die
beter aansluit bij de onderwijsbehoeften. Dit kan zijn een andere basisschool, SBO (special
basisonderwijs) of SO (speciaal onderwijs).
Er wordt een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij de Commissie Toelaatbaarheid.
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Willen we samen verantwoordelijk zijn, gericht aanbod hebben, dan dienen we het kind goed in beeld te
hebben en ook te houden. Daartoe maken we gebruik van diverse instrumenten en overlegsituaties:
Toetsen
We volgen onze leerlingen d.m.v. CITO toetsen en methode gebonden toetsen en observaties.
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Dossier
Alles wordt vastgelegd in het digital dossier van het kind. We gebruiken daarvoor Parnassys, dit is het
administratie- en leerling volgsysteem. Hierin zijn de volgende gegevens opgenomen:
Hystorisch overzicht: notities
Verslagen van gesprekken met ouders
Verslagen van gesprekken met interne en externe instanties
Individuele plannen en evaluaties hiervan
Interne verslagen zoals leerlingbespreking, diagnostisch onderzoek, verslag van een
observatie enz.
De resultaten van de CITO toetsen en ZIEN en KIJK
Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind, op verzoek van ouders moet dit dossier
binnen een termijn van 10 werkdagen ter inzage liggen.
Overdracht
Er vinden op diverse momenten overdrachten plaats.
Peuterspeelzaal – Kinderdagverblijf en basisschool
Jaarovergang tussen leerkrachten huidige groep en toekomstige groep
Collegiaal overleg met duopartners, collega’s
Overgang PO/VO
Verlengen of versnellen
In samenspraak met ouders kunnen we komen tot een beslissing, om een kind nog een jaar onderwijs
aan te bieden in hetzelfde leerjaar (verlengen). Ook kan worden besloten tot versnellen (leerjaar
overslaan). Dit vraagt om een zorgvuldig process, samen met ouders. De verantwoordelijkheid in deze
ligt bij school.
Dyslexieprotocol
We werken volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld voor risicoleerlingen met lees-spellingsproblemen
en dyslexie. Deze richtlijnen vertellen ons hoe om te gaan met geconstateerde en/of vermeende
lees/spelling problemen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We volgen niet alleen de didactische ontwikkeling van kinderen. We volgen ook de sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem van ZIEN. Met behulp van
digitale vragenlijsten brengen leerkrachten 2x per jaar in beeld in hoeverre leerlingen bepaalde sociale
vaardigheden laten zien. In de bovenbouw vullen leerlingen ook zelf een vragenlijst in, zodat het beeld
van de leerling en leerkracht met elkaar vergeleken kan worden.
In het rapport vanaf groep 3 leest u deze gegevens in deel 1 van het rapport.
Kleutervolgsysteem KIJK
KIJK is een observatieprogramma waarbij de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en sociaalemotioneel vanuit observatie worden vastgelegd.
Begaafde leerlingen
Met het programma DHH screenen we leerlingen die mogelijk begaafd of hoogbegaafd zijn.
Voor deze leerlingen passen we ons aanbod aan middels compacten (wegstrepen) en verrijken.
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7.3 BELEID OND KINDEREN
De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer, dat leerlingen in acht aaneengesloten
jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.
OND kinderen - dit zijn kinderen die in oktober, november of december jarig zijn -, starten hun
schoolloopbaan direct na hun 4de verjaardag in groep 1.
Voor deze kinderen geldt het volgende beleid:
 Bij aanmelding informeert de directie, de ouders van OND leerlingen over het beleid.
 Hierbij wordt aan u inzichtelijk gemaakt, hoe de schoolloopbaan van een kind kan verlopen, dat
verlengen van de kleuterperiode tot de mogelijkheden behoort, maar eerder uitzondering moet zijn,
dan regel.
 OND kinderen krijgen extra aandacht, zij moeten immers in minder dan 2 leerjaren voldoende
ontwikkeling doormaken.
 Van alle OND kinderen wordt in groep 2 gekeken naar hun totale ontwikkeling. School hanteert een
kleutervolgsysteem en neemt de CITO Midden toets af. Leerkracht en KO-er hebben een overleg over
de ontwikkeling van het kind. Deze wordt ook met ouders besproken.
Wanneer de ontwikkeling achterblijft, wordt het aanbod en de begeleiding aangepast.
7.3.1 Wel of niet doorstromen
Uiteraard kunnen school en ouders tot de conclusie komen dat een leerling die voor 1 januari jarig is,
voor kleuterverlenging in aanmerking komt. De totale ontwikkeling van een kind, zowel cognitief als
sociaal-emotioneel, is hiervoor bepalend en niet de geboortedatum en leeftijd. Sociaal-emotionele
aspecten alléén zijn onvoldoende aanleiding om verlenging te onderbouwen.
Blijkt in mei van groep 2, na afname van CITO Eind toets, dat de extra inzet onvoldoende resultaat heeft
opgeleverd, dan wordt in overleg met KO-er, leerkracht en ouders een beslissing genomen, over het al
dan niet verlengen van de kleutertijd.
Die beslissing nemen we heel zorgvuldig. Het advies van de school is bindend.
Bij verlenging gaat school de ontwikkeling van het kind verder stimuleren, dit wordt met ouders
besproken.
Bij doorstromen wordt ook de ontwikkeling van het kind verder gestimuleerd, we blijven het kind goed
volgen.
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7.4 HOE WORDT DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN GEVOLGD?
Wat wij op school willen is dat de kinderen met plezier naar school gaan en mede daardoor veel leren.
De leerkrachten zetten zich in voor een fijne sfeer in hun groep en doen er alles aan uit het kind te halen
wat erin zit. Om dat waar te maken moet er goed les gegeven worden en moet goed in de gaten
gehouden worden hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Om bij te houden of de kinderen
voldoende vooruit gaan, hebben we een leerlingvolgsysteem opgezet.
Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen en een aantal observaties, die we regelmatig
inzetten. Daarmee volgen we de ontwikkeling van de kinderen en krijgen we tijdig signalen als er iets mis
dreigt te gaan.
In groep 1 en 2 worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling met behulp van het programma KIJK (een
observatie en registratieprogramma)
Vanaf groep 3 wordt steeds twee keer per jaar getoetst hoe het staat met de basisvaardigheden:
technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. In groep 2 wordt nagegaan hoe het zit met de
vaardigheden, die kinderen nodig hebben om met lezen, schrijven en rekenen te beginnen in groep 3.
Alle toetsen die we gebruiken zijn toetsen, die door Cito speciaal ontworpen zijn voor een dergelijk
leerlingvolgsysteem. Maar we vinden het ook belangrijk goed in de gaten te houden hoe het staat met
het
welbevinden van het kind op school. Dat een kind lekker in z'n vel zit is de eerste voorwaarde waaraan
voldaan moet zijn, wil een kind iets kunnen leren. Ook de ontwikkeling van de kleuters willen we goed
volgen. Daarom gaan alle leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 ook twee keer per jaar bij alle kinderen
(door middel van observaties) na, hoe het zit met een aantal belangrijke zaken zoals: het werkgedrag, de
contacten met andere kinderen en met de leerkracht, het zelfvertrouwen, de betrokkenheid bij het
klassengebeuren, sociale vaardigheden etc. We brengen deze aspecten in beeld met het
onderdeel ”Zien” uit het leerlingvolgsysteem.
Alle toetsen en observaties van ons leerlingvolgsysteem staan op een toetskalender, die elk jaar
nauwkeurig gevolgd wordt. De uitslagen van de toetsen en de gegevens van de observaties worden door
de groepsleerkracht samen met de Kwaliteits-ondersteuner bekeken en doorgesproken. Als blijkt dat er
kinderen zijn, die niet voldoende vooruit gaan, wordt nagegaan waar dit aan kan liggen en worden zo
nodig extra maatregelen genomen.

7.5 ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN KINDEREN:
In iedere groep zitten leerlingen die extra hulp en extra zorg van de leerkracht nodig hebben. Die extra
zorg is er in verschillende vormen. Aan alle vormen van extra hulp stellen we uitdrukkelijk de volgende
eisen:






voorop staat dat het kind zijn gevoel voor eigenwaarde behoudt
een kind moet succeservaringen op kunnen doen,
liever preventief werken, dan kinderen eerst een teleurstelling bezorgen,
als kinderen daaraan toe zijn (en dat is eerder dan vaak gedacht wordt) mogen ze zelf meedenken
over de vorm waarin ze hulp ontvangen,
extra zorg is altijd in samenwerking met ouders

De extra hulp wordt meestal gegeven door de eigen leerkracht van het kind. In iedere groep werken de
leerlingen enkele keren per week zelfstandig aan hun weektaak. Op deze momenten heeft de leerkracht
de handen vrij om met individuele of groepjes kinderen te werken. Ook extra aandacht vragen kinderen,
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die erg goed kunnen leren en extra uitdaging nodig hebben, om de lessen interessant te blijven vinden.
De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen geen werk hoeven te maken dat ze allang onder de knie
hebben. Ieder kind heeft er recht op nieuwe dingen te leren, ook het meerbegaafde kind. Daarom is er in
iedere groep lesmateriaal aanwezig dat juist voor deze leerlingen bedoeld is en dat uitdagend voor hen
is.
Als blijkt dat de hulp die we een kind geven niet voldoende resultaat oplevert, gaan ouders, leerkracht en
KO-er om de tafel zitten om te bespreken wat er gedaan moet worden.
De laatste tien jaar komt op onze school een verwijzing naar het speciaal onderwijs minder vaak voor,
omdat we op school steeds meer mogelijkheden hebben om ook kinderen, die extra zorg nodig hebben,
op de basisschool op te vangen. We stellen daaraan de volgende voorwaarden :
1.
2.
3.

Het kind moet zich thuis voelen op school en tussen de andere leerlingen.
Het kind moet vooruit gaan, er moet ontwikkeling zijn.
Het moet verantwoord zijn ten opzicht van de andere leerlingen en de leerkrachten.

Aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs in de laatste jaren:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

1

0

1

0

0

2

0

1

0

1

1

0

Als aan deze drie voorwaarden voldaan wordt, vinden we het heel fijn om een kind op school te houden
tussen de vriendjes of vriendinnetjes uit het eigen dorp. Meestal is het nodig ons leerstofaanbod
helemaal of gedeeltelijk aan te passen aan zo’n kind. We maken daar dan een plan voor dat we
afstemmingsplan noemen.
Wanneer duidelijk is dat het niet verantwoord is om een kind op school te houden omdat we
bijvoorbeeld niet de speciale begeleiding kunnen geven die het kind nodig heeft, zullen we dit onder
ogen moeten zien. We gaan dan samen met de ouders op zoek naar een school die meer mogelijkheden
biedt voor het kind.
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De manier waarop wij omgaan met leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben staat beschreven in ons zorgplan. Daarin wordt
beschreven hoe we problemen signaleren door middel van het
leerlingvolgsysteem dat we hanteren. Welke toetsen we daarvoor
gebruiken en wat we doen met de uitslagen van deze toetsen. Hoe we
erachter proberen te komen wat er precies aan de hand is en hoe we
een extra hulpprogramma opzetten met behulp van een handelingsplan.
Dit zorgplan ligt op school ter inzage. Ouders, die daar interesse in
hebben, kunnen altijd op school terecht om dit te bekijken. Ook staat in
dit plan beschreven hoe we omgaan met kinderen met dyslexie. Het
dyslexieprotocol is daarin opgenomen.

7.6 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS:
Het is de bedoeling dat de ouders samen met de kinderen ongeveer halverwege groep acht hun keuze
bepaald hebben voor de vorm van voortgezet onderwijs, die het kind gaat volgen. In de maand maart
vindt het aanmelden op de scholen voor voortgezet onderwijs meestal plaats. Wij proberen de ouders en
de kinderen bij deze keuze te helpen.
Natuurlijk is het zo dat leerlingen en ouders in de loop van de jaren op de basisschool, zich al wel een
beeld gevormd hebben van de mogelijkheden en van de interesses van het kind. Maar dit beeld is vaak
nog vaag, in het laatste schooljaar moet dat helder en duidelijk worden.
In het begin van het schooljaar wordt er tijdens de startavond informatie gegeven over alles wat met de
keuze te maken heeft.
In de maanden januari-maart heeft de leerkracht van groep 8 individuele gesprekken met de ouders,
waarin het advies van de school wordt gegeven. Het advies is gebaseerd op de prestaties van de
afgelopen jaren en de werkhouding en motivatie van de leerling. Dit advies komt tot stand in een overleg
tussen leerkracht groep 7, leerkracht groep 8 en de directie. Na dit alles is het aan de ouders om samen
met hun kind de uiteindelijke keuze te bepalen.
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8. TOT SLOT
We hebben geprobeerd om een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze school en onze manier van
werken. Wij staan open voor opmerkingen of suggesties, zodat we ons kunnen verbeteren.
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