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Een woord vooraf
Basisschool “De Beerze”
Op bs De Beerze wordt hard gewerkt om vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs
een kwalitatief goed onderwijsaanbod te realiseren. We bieden goed en eigentijds onderwijs aan waarbij we inspelen op talenten en leerbehoeften van leerlingen. We reiken kennis
en vaardigheden aan die nodig zijn om onze leerlingen op de toekomst voor te bereiden.
Bs De Beerze is een school met twee locaties die gelegen zijn in de dorpskernen Middelbeers en Oostelbeers.
In deze schoolgids vindt u informatie over onze school. De gids is vooral bedoeld als informatiebron en als verantwoording voor ons onderwijs.
U kunt zaken eenvoudig terugvinden met behulp van de trefwoordenlijst die achter in deze
gids is opgenomen.
We hebben ons in deze gids beperkt tot de hoofdzaken. Meer informatie kunt u steeds bij
de directie opvragen of op school inzien in bijvoorbeeld het jaar- en/of schoolplan.
Actuele informatie over onze school en wijzigingen op deze gids zullen we bekend maken
in “De Stroom”, het informatieblaadje dat elke week via e-mail verspreid wordt. De inhoud
hiervan wordt ook op de website van onze school gepubliceerd.
In de eerste schoolweek ontvangt u ook “De Stroom Extra”. Dit is een bewaarboekje met
een beknopte samenvatting van de meest actuele zaken.
We hopen dat u met belangstelling deze gids zult lezen. Hebt u vragen of opmerkingen,
loop dan gerust eens binnen.
We wensen u en uw kind(eren) veel plezier en succes in het komende schooljaar.
Mede namens het schoolteam,
Henri Kempenaars, directeur
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1. Onze school
1.1

Zakelijke gegevens

Naam
Adres
Telefoon

Basisschool De Beerze
Locatie Oostelbeers (OB)
: Beukenhaag 1, 5091 DA Oostelbeers
: 013 – 5146090

E-mail
Website
Facebook

: debeerze@skobos.nl
: www.skobos.nl
: www.facebook.com/debeerze

Locatie Middelbeers (MB)
St. Jorisstraat 1, 5091 SC Middelbeers
013 – 5146088

1.2
Richting en bestuur
Basisschool De Beerze is een katholieke basisschool en is een van de vijf basisscholen in
Oirschot en de Beerzen die onder het bestuur vallen van Stichting Katholiek Onderwijs De
Beerzen, Oirschot, Spoordonk. (SKOBOS)
1.3
Namen van
Directeur
intern begeleider
bouwcoördinatoren

directie- en managementteamleden
: dhr. Henri Kempenaars
: mevr. Margo Bullens
: mevr. Marja van den Bors, mevr. Wiep Kroot, dhr. Frank van Roessel

1.4
Situering van onze school
Locatie Oostelbeers is gelegen aan de Beukenhaag in de woonkern Oostelbeers. Locatie
Middelbeers is gelegen aan de rand van de kern Middelbeers. Beide kernen maken deel uit
van de gemeente Oirschot.
Locatie Middelbeers ligt ongunstig ten opzichte van de wijken Heivelden en Hille. Dat betekent dat veel kinderen op de fiets naar school komen. Locatie Oostelbeers ligt in de
nabijheid van een drukke verkeersweg (N395) Voor beide locaties zijn ouderraad, school
en buurtbeheer regelmatig in overleg met de gemeente en provincie om de veiligheid van
de loop- en fietsroutes van en naar de school te bevorderen.
Er wordt in overleg met de gemeente Oirschot bekeken of een unilocatie tussen de beide
dorpskernen haalbaar is. Het doel is om onderwijs, kinderopvang en sport op een centrale
plaats te huisvesten. Eind 2018 zal duidelijk worden of deze unilocatie definitief gerealiseerd kan worden.
1.5
De grootte van onze school
De school telt bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 zo’n 400 leerlingen. Door instroom
van kleuters zal dit aantal het komend schooljaar oplopen tot ongeveer 435 leerlingen.
Momenteel zijn er in onze school 17 groepen gesitueerd; 4 in Oostelbeers en 13 in Middelbeers. Het leerlingaantal van de school is iets dalende. Het leerlingaantal zal in de komende
schooljaren, gezien de prognose gelijk blijven.
1.6
Het voedingsgebied van onze school
Onze leerlingen komen uit de parochiegebieden van Oostelbeers en Middel- en Westelbeers. De kinderen uit Westelbeers worden vanwege afstand en veiligheid naar school gebracht met een schoolbus, die eigendom is van de Stichting Westelbeerse Autobus Onderneming.
Omdat we een basisschool zijn met twee locaties worden leerlingen niet aangemeld voor
een locatie in het bijzonder, maar worden zij aangemeld voor bs De Beerze.
Er wordt getracht in elke dorpskern een onderwijsvoorziening te hebben, maar garanties
op plaatsing van leerlingen op een locatie naar voorkeur kunnen wij echter niet bieden.
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1.7
De leerlingen
Onze school kent niet de verscheidenheid van de
leerlingenpopulatie die je vaak aantreft in steden.
In onze school bereiden wij de kinderen voor op
het leven in een multiculturele samenleving.
Als er anderstalige kinderen aangemeld worden
op onze school, kunnen zij gebruik maken van
TaalBos, de taalklas van SKOBOS, die op bs De
Plataan in Oirschot gesitueerd is.
Om geborgenheid en veiligheid te kunnen waarborgen spreken we samen met de kinderen gedragsregels af. Ook de huiselijke inrichting van de
gebouwen levert een bijdrage aan het gevoel van
geborgenheid.
We besteden aandacht aan sociaal gedrag, uiteraard met behoud van de individualiteit. Daartoe
dient de samenwerking tussen kinderen gestimuleerd te worden door werkvormen, door het maken van onderlinge afspraken en door waardering
en respect te wekken voor elkaar.
Als de kinderen op school komen, bezitten ze een
uiteenlopende mate van zelfstandigheid. Wij proberen alle kinderen zodanig toe te rusten, dat ze
bij het afsluiten van de basisschoolperiode over
voldoende zelfstandigheid, kennis en vaardigheden beschikken om de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs met succes te kunnen maken.
1.8
Plattegrond van de school
Locatie Oostelbeers
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Locatie Middelbeers:
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2. Uitgangspunten en identiteit
Onze school wil er in principe zijn voor alle leerlingen uit alle dorpskernen. Veiligheid en
geborgenheid zijn op onze school belangrijke waarden. Vanuit overtuiging stelt onze school
zich open voor leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften (leer-, gedrags- en fysieke behoeften). Daartoe worden de nodige pedagogische en didactische aanpassingen
gedaan. Hiervoor heeft de school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld.
Wat wij als onderwijskundige en pedagogische opdracht belangrijk vinden, is een aanvulling op en uitwerking van de visie en missie van SKOBOS.
2.1.
De visie / missie van onze school
We koppelen binnen onze school de drie basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) zoveel mogelijk aan drie belangrijke onderdelen van het pedagogische en didactische
handelen van de leerkracht, namelijk de interactie in de klas, de instructie en de klassenorganisatie.
Basisschool De Beerze wil ieder kind een eigen plaats in de school geven, ongeacht de
bagage waar hij of zij mee binnenkomt. Alle kinderen moeten zich veilig voelen en prettig
kunnen werken. Dan kunnen ze zich het best ontplooien en bereiken ze uiteindelijk het
meest.
Wij willen kinderen zelfstandig leren functioneren, zodat ze uiteindelijk een plaats in de
maatschappij kunnen innemen. Ze krijgen de kans zich in eigen tempo en naar eigen niveau zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Snelle leerlingen krijgen een aangepast en meer
uitdagend aanbod, in de zin van het compacten van de basisstof in combinatie met verrijkingsmateriaal. Leerlingen die de gemiddelde leerlijn van hun jaarklas niet kunnen volgen,
krijgen een extra instructie en mogelijk een aangepaste leerroute.
Leerlingen die het leren van nature niet zo gemakkelijk afgaat, moeten de kans krijgen om
te ervaren dat ook zij kunnen presteren. De school streeft ernaar alle kinderen in ieder
geval minimumdoelen te laten behalen. Het IGDI-model (interactieve, gedifferentieerde,
directe instructie) wordt daarbij frequent toegepast. Hierbij begint de leraar de les met een
terugblik en vervolgens volgt een kernachtige, korte instructie aan de hele klas. Het streven is dat 65 % tot 80 % van de kinderen na deze korte instructie aan de gang kan met
de verwerking.
Een verkleinde groep kinderen ontvangt daarna een tweede instructie. Deze instructie
duurt langer en gebeurt in kleine stappen. Daarna gaan ook deze kinderen verder met de
verwerking en kunnen ze rekenen op extra begeleiding. Deze manier van werken is erg
effectief. De basisstof wordt door iedereen verwerkt; de betere leerling krijgt echter meer
verdieping.
Binnen dit model wordt sterk gebruik gemaakt van de instructietafel en vanaf groep 2, de
taakbrief.
We erkennen de diversiteit van mensen; we willen daar met zorg en op maat op inspelen.
We willen bovendien een sfeer van “eenheid in verscheidenheid” creëren.
Kinderen leren niet alleen van onze leerkrachten, maar ook veel van en met elkaar. De
school wil de kinderen leren samenwerken en zelfstandig leren werken door ze zelf meer
verantwoording te geven bij het uitvoeren van de taken. Op beide locaties werkt men al
diverse jaren met structuren en routines van Gardner (coöperatief leren). Er wordt binnen
onze school ook steeds meer ingespeeld op de vaardigheden die kinderen nodig hebben
om zich te ontwikkelen in de snel veranderende samenleving waarin we leven. Dit krijgt
vorm binnen het project SKOBOS 2.0 waarbij de 21 Century Skills een prominente rol
innemen. Op bs De Beerze werken wij bij wereldoriëntatie met de zogenaamde kernconcepten.
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2.2.
Levensbeschouwelijke identiteit
Basisschool De Beerze is wat haar formele grondslag betreft katholiek. Dit wil zeggen dat
de christelijk-katholieke levensbeschouwing van betekenis is voor onze eigen visie op mens
en wereld en op onderwijs en vorming. Voor ons houdt dit boven alles in dat wij onze
kinderen willen opvoeden met een positieve kijk op de wereld. We willen werken aan het
ontwikkelen van een kritisch denkvermogen bij kinderen. Het is goed als een kind leert om
een eigen mening te hebben, waarbij de ander niet vergeten wordt. We dienen allemaal
met zorg en respect om te gaan met onze medemensen en met de wereld om ons heen.
Daarom zijn ook kinderen vanuit andere culturen en met andere geloofsovertuigingen op
onze school van harte welkom.
Binnen ons onderwijs hebben wij natuurlijk aandacht voor de christelijk-katholieke levensbeschouwing, maar ook voor andere levensbeschouwelijke tradities die in onze samenleving een rol spelen.
De leerlingen leren op school niet alleen rekenen en taal. De kinderen leren ook de wereld
om zich heen verkennen en ontwikkelen zich als mens. Ze moeten leren samenwerken,
rekening houden met elkaar, gevoel krijgen voor leefregels. Daarom leren kinderen op
school waarden en normen om in het dagelijks leven met elkaar om te gaan. Hiervoor
worden gerichte activiteiten georganiseerd binnen de lessen levensbeschouwing, maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen. Maar natuurlijk worden die waarden
en normen ook binnen de andere lessen op school gehanteerd.
Er wordt jaarlijks een programma opgesteld m.b.t. levensbeschouwelijke en morele vorming. We gebruiken daarbij materialen die ontwikkeld zijn voor scholen om met ethiek
en levensbeschouwing in te haken op evenementen en gebeurtenissen die door het jaar
heen op scholen aandacht krijgen, daarbij rekening houdend met de verschillende levensvisies die in onze samenleving voorkomen. We gebruiken daarvoor op onze school
de leerlijn van ‘Hemel en Aarde’.
De school heeft een begeleidende en ondersteunende rol heeft binnen de katholieke geloofsgemeenschap. De school stelt zich niet als expliciet doel om kinderen in te leiden of
in te wijden in het katholieke geloof. Dit is primair een taak van ouders en parochie. Kerkelijke catechese en de voorbereiding op de sacramenten van eerste Communie en Vormsel vinden dus grotendeels in de thuissituatie en de parochie plaats. Als school hebben we
daarbij op afstand een ondersteunende rol. Daarvoor worden contacten onderhouden met
de parochie.
Onze doelstelling in het kader van levensbeschouwing is dat kinderen op school een eigen,
persoonlijke identiteit ontwikkelen. Vanuit een eigen levensbeschouwelijke identiteit kunnen zij volgens ons beter open staan voor de ander en andersdenkenden. Op die manier
ontstaan begrip, respect en verdraagzaamheid, hetgeen onze samenleving nodig heeft.
2.3.
Onderwijskundige identiteit
Kinderen leren het beste in een omgeving waar zij zich veilig en geborgen voelen. Er moet
rust heersen en vertrouwen zijn. Wij geloven in het initiatief en de activiteit van
kinderen om te willen leren. In alle
groepen zijn afspraken gemaakt over
een leerstof(basis)aanbod voor alle kinderen waarbij we de balans tussen cognitief, creatief en sociaal-emotioneel belangrijk vinden. Voor het totaal functioneren van de kinderen in de toekomst
vinden we het van belang om aan alle
gebieden van de ontwikkeling aandacht
te schenken: emotioneel, verstandelijk,
creatief, kennis, sociaal, cultureel, motorisch.
basisschool De Beerze
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In de benadering van kinderen wordt rekening gehouden met de verschillen die er tussen
kinderen zijn zowel in persoonlijkheid als in begaafdheid. Daarom kijken we naar de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.
Kinderen leren zelfstandig voor zover ze daartoe in staat zijn en krijgen sturing van de
kant van de onderwijsgevende(n) aangeboden voor zover ze daar behoefte aan hebben.
Bij zelfstandig werken nemen leerlingen geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid voor
hun eigen leerproces. Het zelfstandig werken biedt leerlingen inbreng bij de planning en
uitvoering van leeractiviteiten.
Als kinderen achterstanden vertonen en/of vanuit eigen initiatief onvoldoende in staat zijn
gewenste ontwikkelingen door te maken, zullen wij leerprocessen doelgerichter sturen. Op
onze school streeft elke leerkracht naar gedifferentieerd onderwijs en maakt men gebruik
van het IGDI-model. Bij dit model wordt instructie gegeven op drie niveaus en wordt gebruik gemaakt van de instructietafel en de taakbrief.
Er wordt verder gewerkt aan het in onderlinge samenhang ontwikkelen en implementeren
van adaptief onderwijs, zelfstandig werken/leren, ICT en zorgverbreding. Er wordt gezocht
naar wegen om de betrokkenheid van leerlingen bij het instructiemoment en het onderwijs
te vergroten. Hiervoor worden met regelmaat werkvormen vanuit het coöperatief leren
gebruikt.
Daarnaast
worden
betekenisvolle
opdrachten
gegeven
waarvan de doelstelling duidelijk is, wordt
er gebruik gemaakt van aantrekkelijke en
zelfcorrigerende computer-programma’s,
krijgen kinderen bij wereldoriëntatie gelegenheid om hun eigen leervragen uit te
werken, worden de mogelijkheden van
computers en het internet benut en
worden excursies en gastlessen in het
jaarprogramma opgenomen. Hierbij zijn
de thema’s van de kernconcepten bepalend.
2.4.
Pedagogisch klimaat
Op onze school zijn we als team verantwoordelijk voor het welzijn van onze leerlingen. We
hechten veel waarde aan een positieve benadering van de leerlingen. We vinden dat de
sfeer op school veilig en vertrouwd moet zijn en kinderen met plezier naar school moeten
gaan. Door zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde kan de leerling zich immers
beter ontplooien.
Het pedagogisch klimaat van onze school wordt grotendeels bepaald door duidelijke afspraken. Deze afspraken staan voor de waarden die wij als school zeer belangrijk achten.
De school streeft er naar een optimaal pedagogisch klimaat te creëren, waarbinnen kinderen, leerkrachten en ouders zich prettig voelen. Deze afspraken zijn:
Sfeer in de klas bevorderen
De leerkracht bevordert de sfeer in de klas in positieve zin door een goede werksfeer en
een gezellige omgangssfeer te creëren. De leerkracht streeft naar een eenheid binnen de
groep. De leerkracht zorgt voor een prettige, veilige, warme, aangeklede werkruimte, waar
iedereen zichzelf durft te zijn.
Belangstelling tonen
De leerkracht toont via spontane en geplande activiteiten belangstelling voor elk kind. De
leerkracht biedt kinderen tijd en gelegenheid om hun verhaal kwijt te kunnen en neemt
zelf initiatief tot het tonen van belangstelling voor de kinderen die daar uit zichzelf niet toe
komen d.m.v. gesprekjes met de leerlingen.
basisschool De Beerze
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Positieve benadering
De leerkracht zet zich volledig in om leerlingen positief te benaderen, zodat er een vertrouwensband tussen leerling en leerkracht kan ontstaan van waaruit gewerkt kan worden.
De leerkracht streeft ernaar om van ieder kind de positieve dingen te zien en deze te
benadrukken.
Inzet, motiveren, stimuleren
De leerkracht streeft naar een sfeer waarin de kinderen met plezier aan het werk gaan en
gemotiveerd blijven werken.
Een goede luisterhouding van de leerling, maar ook van de leerkracht
De leerkracht verbetert de eigen luisterhouding en die van de kinderen en bevordert de
sociale omgang tussen de kinderen onderling. De leerkracht luistert zelf en stimuleert de
leerling dit ook te doen. “Luister naar de leerkracht en naar elkaar”. We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich ‘gehoord’ voelen/weten.
Zelfvertrouwen bevorderen / verantwoordelijkheid geven
De leerkracht bevordert het zelfvertrouwen van kinderen door hen gelegenheid tot oefening te bieden en hen positieve ervaringen op te laten doen op velerlei gebied.
De leerkracht vergroot de verantwoordelijkheid van kinderen door ze de positieve en negatieve consequenties van (on)verantwoord gedrag in te laten zien.
Bij de onderwijsdoelen van activiteiten die zijn gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen ligt het accent op onderlinge samenwerking van leerlingen, verantwoordelijkheid voor de eigen rol in de groep en het streven naar een pestvrije school,
waarbij iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat.
Het team heeft zich bijvoorbeeld gecommitteerd aan het streven om het pesten uit de
school te bannen. Het op onze school aanwezige pestprotocol (dat u kunt inzien) heeft
onze blijvende aandacht.
Ook worden ‘klasbouwers’ ingezet. Klasbouwers zijn activiteiten waarbij de kinderen in
gezamenlijkheid bepaalde problemen op moeten lossen. Belangrijk hierbij is dat men inziet
dat iedereen erbij hoort, dat we niemand buiten kunnen sluiten. Samen staan we sterk!
Bij met name wereldoriëntatie, waarbij thema’s bij het werken met kernconcepten worden
aangeboden, wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen inbreng, de samenwerking
en verantwoordelijkheid van kinderen.
Sociale vaardigheden aanleren
De leerkracht bevordert dat de leerlingen zich sociale vaardigheden eigen maken. Opkomen voor jezelf en het hebben van een eigen mening is belangrijk, maar er wordt ook
aandacht besteed aan respect opbrengen voor iemands opvattingen, of voor materiële
zaken zoals andermans eigendom. We nemen daar o.a. de lessen uit de methode ‘Kwink’
als leidraad voor.
Consequent regels handhaven
De leerkracht ziet er op toe dat regels die op de school gelden zo consequent mogelijk
toegepast worden, met aandacht voor de verschillende karakters van kinderen.
De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie naar kinderen en ouders toe.
Gebruik maken van ouderparticipatie
Samen met de ouders begeleidt de leerkracht het kind zoveel mogelijk op weg naar volwassenheid. Voor het kind is dit het gunstigst wanneer de begeleiding in goede harmonie
verloopt. De leerkracht houdt rekening met en respecteert de beleving van de ouders. Bij
verschillende activiteiten vraagt de leerkracht de hulp van ouders en waardeert deze inbreng.
basisschool De Beerze
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3.

De organisatie van het onderwijs

3.1 De groepsindeling
Dit schooljaar zijn er in onze school 17 groepen gesitueerd; 4 op de locatie OB en 13 op
locatie MB. Onze school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Mede door
het leerlingenaantal, de beschikbare formatieruimte en de schoollocatie worden er dit
schooljaar wederom combinaties van verschillende jaarklassen gevormd.
3.2
De groepsgrootte
De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal leraren dat mag worden aangesteld en het
aantal kinderen dat in een bepaalde leeftijdsgroep zit. Natuurlijk zijn we afhankelijk van
het aantal geborenen in een bepaald jaar. Daarom zitten in sommige groepen minder
kinderen en in andere groepen meer. Er zijn geen grenzen aan de groepsgrootte gesteld.
3.3
Berekening onderwijstijd van alle groepen
Hieronder volgt de berekening van het aantal lesuren dat de kinderen ontvangen.
vermelding in uren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Lesuren per week

groep 1
5,50
5,50
3,75
5,50
vrij
20,25

groep 2 t/m 4
5,50
5,50
3,75
5,50
3,50
23,75

groep 5 t/m 8
5,50
5,50
3,75
5,50
5,50
25,75

Jaartotaal schooldagen zonder vakanties
groep 0 en 1
groep 2, 3, 4
groep 5 t/m 8

Vakantie

elke vrijdag vrij
elke vrijdagmiddag vrij

DATA

groep
0 en 1

1058
1240
1344

groep

groep

2 t/m 4

5 t/m 8

3,50

5,50
25,75

van

t/m

studiedag SKOBOS

05-10-2018

05-10-2018

herfst

15-10-2018

19-10-2018

20,25

23,75

studiedag alle scholen

06-12-2018

06-12-2018

5,50

5,50

5,50

Kerstmis

24-12-2018

04-01-2019

40,50

47,50

51,50

carnaval

04-03-2019

08-03-2019

20,25

23,75

25,75

Goede Vrijdag (middag)

19-04-2019

19-04-2019

meivakantie

22-04-2019

03-05-2019

40,50

47,50

51,50

Hemelvaart (en vrijdag erna)

30-05-2019

31-05-2019

5,50

9,00

11,00

Pinksteren

10-06-2019

10-06-2019

5,50

5,50

5,50

vrijdagmiddag voor zomervakantie

05-07-2019

05-07-2019

zomer

08-07-2019

17-08-2019

2,00

2,00
121,50

142,50

154,50

totaal vrije uren

259,50

308,50

340,50

Totaal aantal lesuren

798,50

931,50

1003,50
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urentabel zonder studiedagen school
lesuren
Aantal
weken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag v.m.
vrijdag n.m.

Wettelijke voorschriften

lesuren

0,1
40
40
40
38
38
36

lesuren

220,00
220,00
150,00
209,00

2, 3, 4
220,00
220,00
150,00
209,00
133,00

799,00

932,00

5, 6, 7, 8
220,00
220,00
150,00
209,00
133,00
72,00
1004,00

is

verschil

verschil pj

moet zijn

totaal 1 t/m 8

7.520,00

7.607,00

87

10,88

totaal 1 t/m 4

3.520,00

3.593,00

73,00

18,25

totaal 5 t/m 8

3.760,00

4.014,00

254,00

63,50

nog: maximaal in te vullen tijd voor studiedag(en) SK-school:

10,88 uur

3.4
De activiteiten van de kinderen
In ons onderwijsaanbod streven wij ernaar, dat
de leerlingen binnen onze school een brede,
veelzijdige ontwikkeling doormaken. Zo is er
niet alleen aandacht voor de verstandelijke
ontwikkeling, maar zeker ook voor de creatieve
en sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor
de kinderen later als volwaardige, weerbare
mensen hun plaats in de maatschappij innemen.
Zodoende is er niet enkel plaats voor het aanleren van de basisvaardigheden, maar ook voor
wereldverkenning, expressie, levensbeschouwing en lichamelijke oefening.
Bij al deze vakgebieden is onze doelstelling minimaal de door de overheid geformuleerde
kerndoelen te halen, waardoor we voldoen aan
artikel 19 van de Wet op het Primair Onderwijs,
waarin de eisen zijn neergelegd die de overheid
aan het onderwijs stelt.
Het onderwijsaanbod op onze school komt echter niet zozeer voort uit deze verplichtingen,
maar stoelt meer op onze overtuiging dat deze
breed en veelzijdig moet zijn met een goede
balans tussen de diverse vakgebieden.
Organisatie van zelfstandig werken
Kinderen die extra hulp nodig hebben worden
zoveel mogelijk binnen de groep geholpen
door de eigen leerkracht. Om voor de leerkracht daarvoor ruimte te scheppen binnen
het lesprogramma hebben we gekozen voor
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het didactische model “zelfstandig werken” door middel van een taakbrief.
Deze werkwijze heeft een tweeledig doel:
-de kinderen leren leerkrachtonafhankelijk te werken; leren samen te werken, leren zelf
problemen op te lossen, leren zichzelf een taak te stellen, leren keuzen te maken en te
plannen;
-Het biedt de leerkracht ruimte om kinderen met leer- of gedragsproblemen in die tijd op
maat hulp te bieden. Ook heeft hij/zij de tijd om kinderen of de groep te observeren.
De taakbrief wordt gebruikt als organisatievorm, om de betrokkenheid, de taakgerichtheid,
de zelfstandigheid en de motivatie op peil te houden en zo mogelijk te vergroten, zodat er
een toename is van zelfvertrouwen. Tevens leren de kinderen m.b.v. de taakbrief te plannen, zodat ze meer bewust worden van de tijd die ze aan een bepaalde taak besteden.
Door het werken met taakbrieven wordt er ingespeeld op verschillen tussen kinderen en
wordt er gedifferentieerd waardoor het gevoel van competentie wordt versterkt en de kinderen meer intrinsiek gemotiveerd worden.
Bij de start van de taakbriefperiode geeft de leerkracht uitleg over de inhoud. Vervolgens
gaan de leerlingen aan de hand van de gemaakte afspraken en regels aan de slag. De
leerlingen mogen zelf de volgorde van de opdrachten bepalen. Bij bepaalde opdrachten
mag samengewerkt worden. Voor vragen of hulp wordt in principe geen beroep gedaan op
de leerkracht; de leerlingen lossen problemen in eerste instantie zelf of met de hulp van
een groepsgenoot op. Vanaf groep 2 wordt er ook in de kleuterbouw gewerkt met een
taakbrief in aangepaste vorm. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het kiesbord.
Enkele schoolafspraken over het werken met de taakbrief:
- We maken taakbrieven op minimaal 3 niveaus voor zoveel mogelijk vakken maar
in ieder geval voor rekenen, taal en technisch lezen;
- Er wordt gedifferentieerd in verwerking, instructie en tijd;
- De taakbrief geldt voor één bepaalde week en is afgestemd op hetgeen er die week
behandeld wordt of op hetgeen er recentelijk behandeld is;
- De leerkracht zorgt voor een goede inschatting van hetgeen ieder kind die week
kan maken. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met eventuele uitval in die
betreffende week.
Behalve tijdens het werken met de taakbrief proberen wij in ons onderwijskundig handelen
adaptief onderwijs zoveel mogelijk gestalte te geven door de leerlingen zo veel mogelijk
op maat te bedienen wat betreft instructie, leerstofaanbod, begeleiding en leertijd. Dit is
de kern van preventieve leerlingenzorg: het voorkomen van leerproblemen bij kinderen
door ze zich naar eigen aanleg en tempo te laten ontwikkelen, waardoor het kind zich in
sociaal-emotioneel opzicht:
- prettig voelt in de relatie naar anderen toe;
- zich bekwaam acht om taken te volbrengen;
- zelfstandig kan werken.
Verdeling van tijd over leer- en vormingsgebieden
Per leerjaar wordt er een tijdsverdeling gehanteerd per leer- en vakgebied. Deze verdeling
is richtinggevend voor de leerkrachten bij het opstellen van het werkrooster voor het lopende schooljaar. Kleine afwijkingen kunnen zich voordoen na overleg met management
waarin leerkrachten verantwoording afleggen over de afwijking.
Gebruikte methodieken per locatie
Doordat er vijf jaar geleden een fusie heeft plaatsgevonden is gezocht naar een manier om
het hanteren van dezelfde methodes op beide locaties zo snel mogelijk door te voeren. Er
is nu nog onderscheid te maken in de methode van voortgezet technisch lezen.
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gebruikte methodes bij de verschillende vakgebieden:
Vakgebied:
- begin. geletterdheid
- Aanvankelijk lezen
- technisch lezen
- begrijpend lezen
- taal
- spelling
- schrijven
- rekenen
-

wereldoriëntatie
Engels
verkeer
creatieve vakken

- gymnastiek
- Catechese/levensbeschouwing
- Soc.Emotionele
ontwikkeling

Locatie Oostelbeers
Kleuterplein
Veilig Leren Lezen
Estafette
Nieuwsbegrip / tekstverwerken
Taalactief
Taalactie
Pennenstreken
Wereld in getallen (nieuwste versie)
Kleuterplein (gr 1-2)
werken met kernconcepten
Join in
Wijzer door het verkeer
Vakleerkracht + Moet je doen
Basislessen bewegingsonderwijs
Kleuterplein (gr 1-2)
Hemel en Aarde

Locatie Middelbeers
kleuterplein
Veilig Leren Lezen
Timboektoe
Nieuwsbegrip / tekstverwerken
Taalactief
Taalactief
Pennenstreken
Wereld in Getallen (nieuwste versie)
Kleuterplein (gr 1-2)
werken met kernconcepten
Join in
Wijzer door het verkeer
Vakleerkracht + Zelf ontwikkelde lessencyclus n.a.v. “Tekenvaardig”
Basislessen bewegingsonderwijs
Kleuterplein (gr 1-2)
Hemel en Aarde

Kwink

Kwink

De activiteiten van de kinderen zijn te onderscheiden in:
A. Levensbeschouwing/geestelijke stromingen
In alle groepen worden er levensbeschouwelijke lessen gegeven volgens een vastgesteld
jaarprogramma. Het programma bestaat uit lessen van de methode ‘Kwink’ en enkele projecten (van de leerlijn ‘Hemel en Aarde’) waarbij we ons richten op het bespreken en verstevigen van waarden en normen. In alle groepen wordt met Kerstmis en in de vastenperiode/Pasen specifiek aandacht besteed aan de Christelijke verhalen en tradities. Ook vinden er
Kerst- en Paasvieringen in de verschillende groepen plaats.
Jaarlijks wordt er een geestelijke stroming schoolbreed behandeld m.b.v. leskisten vanuit
‘Blickeducatie’. Geestelijke stromingen komen daarnaast aan bod bij de uitwerking van
de kernconcepten.
B. Basisvaardigheden
Zintuiglijke ontwikkeling
Jonge kinderen verkennen en ontdekken hun wereld vooral met behulp van hun zintuigen
(waarneming door middel van zicht, gehoor, reuk, tast en smaak).
Waarnemen doen we echter niet alleen met onze zintuigen. In onze waarneming speelt de
totale mens een rol, zijn fantasie, intelligentie, geheugen en ervaring.
Op onze school bieden wij mogelijkheden om de kinderen spelenderwijs de zintuigen te
laten ontwikkelen vanuit hun betrokkenheid bij de wereld. Daarvoor bieden wij de kinderen
van de groepen 1 en 2 veel materialen aan om in werklessen de ontwikkeling van hun
zintuigen te stimuleren.
We streven ernaar de grove en fijne motoriek te ontwikkelen, waarbij de fijne motoriek
ten dienste staat aan noodzakelijke vaardigheden (zoals bijv. schrijven).
We hebben daarvoor materialen ter beschikking voor:
− het onderscheiden: herkennen en benoemen van kleuren, afmetingen.
− vormen en verhoudingen.
- het gehoor: horen van tegenstellingen, overeenkomsten en nuances.
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- zicht: het zien van vormen, hoeveelheden en verschillen.
- de tastzin: verschil voelen van structuur, temperatuur en afmeting.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Voor de leerlingen van de groepen
3 t/m 8 wordt de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL), een
leerlingvolgsysteem voor sociale
competentie, gebruikt.
Met de SCOL worden de sociale
competenties van leerlingen in
kaart gebracht. De ontwikkeling
van sociale competenties op klassen- of op schoolniveau kan zo
planmatig worden aangepakt.
Leerlingen die extra ondersteuning
op dit gebied nodig hebben, worden door de afname van de SCOL
sneller en gemakkelijker gesignaleerd.
Daarnaast wordt er in alle groepen
gewerkt met de methode ‘Kwink’.
Deze digitale methode, waarbij steeds nieuwe lessen rondom verschillende thema’s ontwikkeld worden, gaat uit van 20 lessen per schooljaar waarbij de focus ligt op preventief
handelen.
Talentontwikkeling
Het schoolteam vindt het nodig dat er meer aandacht is voor de individuele talenten van
de leerlingen van onze school. Het gaat hierbij niet alleen om de cognitieve talenten van
kinderen, talenten kunnen namelijk ook op verschillende andere gebieden liggen. Er
wordt aandacht besteed aan de bewustwording van talenten (Wie ben ik? Wat kan ik?
Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Wat kan een ander?). Talentontwikkeling is een onderdeel van het onderwijs op bs De Beerze.
We willen dat kinderen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.
We willen dat leerkrachten de talenten van kinderen ontdekken, deze verder helpen te
ontwikkelen om kinderen hun talenten ook in meerdere situaties toe te laten passen.
Lezen
Jaarlijks stellen we een schoolleesplan op, waarbij we kijken naar de behoeftes van leerkrachten/leerlingen op het gebied van lezen en het leesonderwijs. Dit schoolleesplan is
mede leidraad voor de invulling van ons leesonderwijs.
Bij het opstellen van het schoolleesplan gebruiken we de toetsgegevens en analyses van
de Cito LOVS-toetsen en de in samenwerking met de Bibliotheek op School afgenomen
leesmonitor. De leesmonitor is een instrument om het leesplezier van kinderen in kaart
te brengen.
Met behulp van de analyse van de Cito-LOVS toetsen en de leesmonitor stellen we doelen
op voor het lezen en de leesbevordering op school.

basisschool De Beerze

blad 15

schoolgids 2018-2019

In groep 1-2 worden veel gevarieerde situaties gecreëerd waarin de taal centraal staat.
De tussendoelen van ”ontluikende geletterdheid” worden nagestreefd. In de onderbouw
werken wij zowel methodisch als thematisch.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kleuterplein’; prentenboeken; verhalenbundels; versjesbundels;
computerprogramma’s en educatieve boekjes.
De ontwikkeling van deze vaardigheden gaat doorgaans
niet vanzelf. Daarom is het verstandig in groep 1 en 2 gericht met klanken en letters aan de gang te gaan.
Er wordt dan ook gewerkt met de map ‘fonemisch bewustzijn’. Hierbij zijn vaardigheden rond klanken en letters een
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van geletterdheid en dragen bij aan een goede leesstart in groep 3.
In groep 3 wordt gewerkt met de methode voor aanvankelijk lezen: ‘Veilig Leren Lezen’ van Zwijsen.
In het schooljaar 2018-2019 gaat een werkgroep zich bezighouden met de keuze van een nieuwe methode welke in
het schooljaar 2019-2020 geïmplementeerd zal worden.
Vanaf groep 4 wordt ter bevordering van het (voortgezet) technisch lezen de methode
‘Timboektoe’ gehanteerd op de locatie MB. Op de locatie OB gebruikt men de methode
“Estafette nieuw”.
In de hogere leerjaren ligt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen.
Hiervoor worden respectievelijk de methoden “Tekstverwerken” en “Nieuwsbegrip” gebruikt.
Voor leesbevordering vinden op school de volgende activiteiten plaats:
- gratis uitleen van boeken door de Bibliotheek Op School;
- deelname aan het project van de Kinderboekenweek;
- deelname aan de “Nationale Voorleeswedstrijd”;
- verspreiding van jeugdboeken en jeugdtijdschriften via school;
- Iedere schooldag wordt gestart met een leeskwartier. Tijdens deze leeskwartiertjes
zijn alle kinderen van de school bezig met lezen. De invulling van deze leeskwartiertjes kunnen per jaargroep, klas en zelfs per kind verschillen. Gekeken wordt
naar de leesbehoeftes van elk kind.
Schrijven
Met het schrijfonderwijs willen we bereiken dat de leerlingen een duidelijk en vlot handschrift ontwikkelen. Hieronder verstaan we een handschrift dat goed leesbaar is en tot
stand komt met een vlotte schrijfbeweging. Schrijven is een ondersteunende vaardigheid
voor praktisch alle leergebieden. Regelmatig wordt aandacht gevraagd voor de vormgeving
en de presentatie van teksten.
In de kleutergroep vinden voorbereidende schrijfoefeningen plaats d.m.v. fijn-motorische
oefeningen en het werken in de lees-schrijfhoek. Er wordt gewerkt met de methode “Pennenstreken”.
Het methodisch schrijven wordt in groep 3 geïntroduceerd via de methode “Pennenstreken”
omdat deze aansluit bij de methode voor aanvankelijk lezen: “Veilig Leren Lezen”. In deze
groep wordt door school aan de leerlingen een vulpen verstrekt. Indien noodzakelijk krijgen
ze een aangepast exemplaar (bijv. kinderen met een zwakke fijne motoriek). Ook in de
groepen 4 t/m 6 wordt gewerkt met de methode “Pennenstreken”.
In alle groepen wordt naast het methodisch schrijven aandacht besteed aan de werkverzorging. Hiervoor krijgen de leerlingen steeds een beoordeling. Als gevolg daarvan krijgen
leerlingen soms extra schrijfoefeningen.
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Nederlandse taal
De taalactiviteiten in de kleutergroepen zijn gericht op het uitbreiden van de woordenschat,
het stimuleren van een goede luisterhouding, het ontwikkelen van auditieve vaardigheden
en het volgen van zowel de passieve als de actieve taalontwikkeling. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de methode “Kleuterplein”. Daarnaast worden er in de groepen ontwikkelingsmaterialen gebruikt die bevorderlijk zijn voor de taalontwikkeling.
In groep 3 starten de leerlingen allen met de methode “Veilig Leren Lezen”. Hierbij wordt
het accent gelegd op het aanvankelijk technisch lezen, maar wordt langzaamaan meer
gebruik gemaakt van allerlei afwisselende taalactiviteiten.
Vanaf groep 4 wordt vanaf het schooljaar 2018-2019 gewerkt met de methode “Taalactief”.
Deze methode kent voor taal een aantal leerlijnen voor spreken en luisteren, woordenschat, zinsbouw en (creatief) schrijven.
Spelling
Voor het onderdeel spelling worden vanaf groep 4 de methode “Taalactief” gebruikt. Bij
deze methode wordt gebruik gemaakt van methode gebonden toetsen om de ontwikkeling
bij kinderen te kunnen volgen. Als remediërend materiaal wordt bijv. “Spelling in de lift”
en “Speciale spellingbegeleiding” gebruikt.
Engelse taal
We brengen de kinderen graag in contact met de Engelse taal, omdat deze in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol speelt. Een communicatieve benadering vinden we
daarbij belangrijk. Een thematische, en tevens gestructureerde opbouw lijkt ons het meest
geschikt.
Op beide locaties wordt in de groepen 1 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode “Join in”.
Rekenen/wiskunde
In ons reken/wiskunde-onderwijs brengen wij de kinderen via zoveel mogelijk "realistische" situaties tot een zo hoog mogelijk passend niveau van rekenvaardigheid, vooral in
de basisvaardigheden hoofdrekenen, handig rekenen en cijferen. Daarnaast dient het kind
inzicht te krijgen in het toepassen van rekenkundige bewerkingen, waarbij geleerd wordt
dat er verschillende oplossingsstrategieën bestaan.
Zo zijn in de kleutergroepen de rekenactiviteiten gericht op het voorbereidend rekenen
waarbij de kinderen met behulp van (ontwikkelings-)materialen ervaringen opdoen met
betrekking tot het probleemoplossend denken, zowel in individuele als ook in groepssituaties. Hierbij gebruiken we de methode “Kleuterplein”. Ook wordt gebruik gemaakt van de
map ‘gecijferd bewustzijn’. Door activiteiten met de kleuters te ondernemen op het gebied van
tellen en getalbegrip, meten en meetkunde, wordt een stevig fundament gelegd voor beginnende
gecijferdheid.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de nieuwste versie van methode “Wereld in
Getallen”. “Wereld in getallen” werkt met minimumdoelen en extra stof waardoor deze
mogelijkheden biedt tot differentiatie. Bij de methode worden ondersteunende materialen
zoals computerprogramma’s gebruikt. Voor kinderen die snel de basisstof onder de knie
hebben is er een mogelijkheid om aan extra stof te werken, niet alleen tijdens de rekenles
maar ook bij de taakbrief of weektaak. Zij kunnen daarnaast materialen kiezen uit de
kieskast. Als remediërende leerstof worden materialen uit de orthotheek gehanteerd.
C. Wereldoriëntatie
Het ‘leren in 2020’ heeft het schoolteam geïnspireerd om het werken en leren bij wereldoriëntatie op een andere manier vorm te gaan geven. Op de Beerze wordt wereldoriëntatie
vormgegeven m.b.v. de zogenaamde kernconcepten. Het werken met kernconcepten is
een aanpak voor wereldoriëntatie die veel ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen,
maar waarbij wel doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen. Deze doelen
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dekken samen de kerndoelen voor wereldoriëntatie. Op basis van deze doelen richten leerkrachten de leeromgeving in met betekenisvolle opdrachten, uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Het biedt leerlingen ook ruimte om antwoorden te vinden op hun
eigen leervragen. Op deze manier wordt het wereldoriënterend onderwijs gekoppeld aan
de zogenoemde 21st century skills, de vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de
21e eeuw.
Er zullen in het schooljaar 2018-2019 vier kernconcepten (‘kracht en golven’, ‘macht en
regels’ , ‘communicatie‘ en ‘evenwicht en kringloop’) uitgewerkt worden in de verschillende
bouwen.
Met betrekking tot het gedrag in het verkeer hanteren we vanaf groep 4 de methode ‘Wijzer
door het Verkeer’.
De leerlingen in groep 7 nemen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen
van Veilig Verkeer Nederland’. In groep 8 wordt jaarlijks de verkeersveiligheidsdag georganiseerd.
Als school hebben we het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) behaald en handelen
we er ook naar om dit label te behouden.
D. Expressieactiviteiten
Handvaardigheid, textiele werkvormen
Bij tekenen en handvaardigheid leren
kinderen hun ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze vormgeven in werkstukken.
Dit gebeurt meestal aan de hand van
een concreet onderwerp. Vanuit hun eigen beleving en fantasie maken ze zich
een voorstelling van het onderwerp en
al werkend ontwikkelen ze vaardigheden om die voorstelling zichtbaar te
maken in een tekening of een werkstuk.
We vinden het belangrijk dat kinderen
creatief gedrag ontwikkelen en hun verbeelding en fantasie daarbij behouden.
De leerkrachten geven zelf deze lessen, maar worden daarin begeleid door de vakleerkracht, die de lessen voorbereidt, deze vooraf bespreekt en samen met de leerkracht evalueert. Zij zorgt ook voor de benodigde materialen en gereedschappen.
Tijdens de uitwerking van de kernconcepten, zie ‘wereldoriëntatie’ zal ook met regelmaat
een beroep gedaan worden op de creativiteit van de kinderen.
Tekenen
Tekenlessen worden door de groepsleerkracht gegeven met dezelfde uitgangspunten als
voor handvaardigheid. Op de locatie Middelbeers hebben leerkrachten zelf een lessencyclus
gemaakt met behulp van de methode “Tekenvaardig” en enkele projecten. Op de locatie
Oostelbeers hanteert men de methode “Moet je doen - tekenen”.
Muziek
Het muziekonderwijs wordt door de groepsleerkracht verzorgd. Men gebruikt daarbij de
methode “Moet je doen – muziek” en men heeft een basisrepertoire liedjes en versjes ter
beschikking. In de groepen 4 en 5 krijgen de leerlingen, in het kader van ‘de muzikale
verkenningen’ om de week les van de muziekdocent, mevr. Riny Bullens.
In groep 6 krijgen de leerlingen gelegenheid om kennis te maken met het bespelen van
een muziekinstrument.
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Daarnaast is er ook een schoolorkest dat onder leiding staat van mevr. Lia Koolmees en
op de dinsdagmiddagen in Middelbeers repeteert.
Drama
Het vakgebied drama wordt ook door de groepsleerkracht verzorgd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de methode “Moet je doen-drama”.
E. Bewegingsonderwijs
We vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen deelnemen aan bewegingssituaties en
dat ze zelf bewegingssituaties uitproberen. Bovendien vinden we het belangrijk dat kinderen veel en intensief bewegen.
De kleuters van beide locaties maken gebruik van de speelzaal. Tijdens hun bewegingsspel
verkennen zij hun eigen lichaam en de ruimte om zich heen. Daarnaast vinden er activiteiten plaats die te maken hebben met ritmiek/dans, vrij spel met klein materiaal of klimtoestellen of geleid spel.

Locatie Oostelbeers:
De leerlingen maken gebruik van sporthal “de Klep” voor de gymnastieklessen. De groepen 3 en 4/5 worden met de bus vervoerd. De groepen 6 en 7 gaan op de fiets.
Maandag

13.00 – 14.30

Groep 3 t/m 7

Locatie Middelbeers:
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs in
de gymzaal. Bij zomers weer worden de binnenlessen regelmatig afgewisseld met spellessen op de speelplaats.
Ieder jaar wordt er voor alle groepen een sport- en speldag georganiseerd op sportpark
‘De Klep’. Er wordt op school ook gebruik gemaakt van het sport & spelaanbod van Do-itOirschot. De leerlingen van de groepen 8 nemen in de maand juni deel aan ‘de Jansdag’
een atletiekdag waaraan alle scholen van Oirschot deelnemen.
Vanuit de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit de overheid om de werkdruk op de scholen te verminderen is vanaf het schooljaar 2018-2019 een vakleerkracht
‘lichamelijk oefening’ aangesteld.
F. Culturele vorming
Onze school houdt bij de keuze van het programma Culturele Vorming rekening met de
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verschillende disciplines. Om de keuzes verantwoord te laten zijn volgens een gestructureerd plan, is hiervoor een coördinator aangesteld, die in overleg met de directie een beleidsplan heeft opgesteld dat als leidraad dient voor de keuze en de planning van de activiteiten. Extra accent ligt op muziekonderwijs en cultureel erfgoed.
Er wordt jaarlijks geprobeerd om bij het cultureel erfgoed gebruik te maken van het aanbod
vanuit ‘de museumschatjes’.
H. Techniek
Er is een leerlijn techniek opgesteld. Deze lessen worden in alle groepen gegeven tijdens
de lessen handvaardigheid, omdat techniek enigszins in het verlengde ligt van dit vakgebied.
De groepen 1-2 koppelen de technieklessen aan de spelletjes ochtenden. De lessen worden
door ouders verzorgd. Op onze school beschikken we over de “techniektorens” waarbij
door de werkgroep techniek een jaarprogramma voor de groepen 1 t/m 8 is opgesteld.
Techniek heeft ook duidelijk raakvlak met de kernconcepten.
3.5
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Hardware
Voor het netwerkbeheer maken we gebruik van de diensten
van Ratho. De school beschikt in alle groepen over digitale
schoolborden (touchscreens).
Tevens zijn op beide locaties laptops en tablets aanwezig.
Daarmee kunnen de leerlingen inloggen op Basispoort. Basispoort is een online omgeving, waarmee het mogelijk is
om educatief materiaal van uitgeverijen gemakkelijk te gebruiken. Ook kunnen de laptops gebruikt worden om informatie te zoeken en te bewerken wat vooral ingezet kan
worden bij de kernconcepten. Als school willen we investeren in het gebruik van laptops en tablets met als doel het
onderwijs aan kinderen te ondersteunen en te versterken.
De verschillende devices kunnen bijdragen aan de betrokkenheid en motivatie van leerlingen en bieden de mogelijkheid om in te spelen op de individuele leerbehoeften van
leerlingen. Hierbij is de rol van de leerkracht essentieel. De
leerkrachten hebben een positieve houding ten aanzien van
de inzet van technologie in hun lessen.
Er is een professioneel Wifi-systeem aangelegd, zodat draadloos gewerkt kan worden.
Beide locaties zijn aangesloten op glasvezel, zodat snel dataverkeer mogelijk is.
Administratieve toepassingen
Op bs De Beerze is een portal ingericht. Via deze portal kunnen de leerkrachten gegevens
en documenten centraal opslaan, delen en benaderen vanuit elke werkplek met internetaansluiting. Het digitale Leerlingvolgsysteem Esis wordt geraadpleegd via de portal. Iedere
leerkracht kan gegevens van zijn/haar groep centraal inzien en/of invoeren, zowel op
school als vanuit de thuissituatie. De toetsscores worden ingevoerd en de rapporten worden hiermee digitaal verwerkt. De absenties worden op deze wijze ook centraal geregistreerd. Uiteraard is deze privacygevoelige informatie gewaarborgd door optimaal ingestelde beveiligingen zoals deze verplicht gesteld zijn in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We handelen in de geest van deze wet. SKOBOS onderzoekt momenteel alle consequenties.
Educatieve software
Bij de aanschaf van educatieve, remediërende en verdiepingssoftware ligt het beoordelingscriterium in het bijzonder op de procesmatige kant om het onderwijsleerproces van
het individuele kind in kaart te brengen. Hierdoor wordt de leerkracht ondersteund bij het
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plannen van vervolgactiviteiten voor zowel de groep als de individuele leerling. We streven
ernaar om zoveel mogelijk web-based ondersteunde software te gebruiken, omdat dit vele
voordelen biedt in beheer en gebruik met mobiele devices.
Computergebruik door leerlingen
De gebruikte programmatuur is uiteraard afhankelijk van de groep en bevat vooral programma’s voor de (vak)gebieden: functieontwikkeling, ondersteuning van het lees-, taalen rekenonderwijs. Vooral ten behoeve van de remediëring van kinderen die op een leerstofonderdeel uitvallen is de computer een uitermate geschikt medium. Het kind krijgt
herhaling van de leerstof waar het moeite mee heeft en krijgt direct feedback of het goed
of fout is. Ook voor meerbegaafde kinderen (plusleerlingen) kan de computer worden ingezet, zodat ook aan deze leerlingen genoeg uitdaging geboden wordt. Ook aan de leerlingen die het reguliere lesprogramma volgen, wordt de leerstof via de computer op een
adaptieve wijze aangepast op eigen niveau. Op deze wijze wordt de computer een geïntegreerd hulpmiddel bij onderwijs op maat.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben allen een Office 365 account gekregen,
waarmee ze Office programmatuur kunnen gebruiken, een agenda en bestanden kunnen
delen met medeklasgenoten en de leerkracht en kunnen e-mailen.
Het is belangrijk dat de kinderen kunnen beschikken over voldoende devices om allerlei
nieuwe programmatuur te kunnen gaan gebruiken wat ingezet kan worden bij de 21th
Century Skills en de onderwijsleerarrangementen (kernconcepten).
Computergebruik door leerkrachten
Het is van belang dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen op het gebied van ICT. Op deze
manier kunnen we de kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden bij de mogelijkheden die
ICT ons biedt.
Zo is ‘Prowise Presenter’ ingevoerd. Prowise Presenter biedt vele mogelijkheden tot interactie met de leerlingen. Via de SKOBOS Academie kunnen leerkrachten scholing volgen op
het gebied van ICT en mediawijsheid. Op die manier kunnen zij kennismaken met nieuwe
ontwikkelingen maar ook hun eigen vaardigheid op het gebied van ICT op het gewenste
niveau houden/brengen.
project SKOBOS 2.0
SKOBOS 2.0 is een project waarbij gestart is met het inrichten van een ‘digitale werkomgeving’ (DWO). Doel ervan was het inrichten van een digitale werkomgeving waarbij communicatie en informatie op een efficiënte, veilige en gebruiksvriendelijke manier geregeld
is. Het heeft geleid tot een Sharepoint werkomgeving waarin websites zijn ondergebracht
en waarbij meerdere geledingen binnen SKOBOS en de afzonderlijke scholen in samenwerkingsgroepen informatie kunnen delen en opslaan.
Nadat een groot deel van de DWO gerealiseerd was, is begonnen met een oriëntatie op de
digitale leeromgeving. Het begrip ‘digitale leeromgeving’ (DLO) werd daarbij meteen in
verband gebracht met de ‘21st Century Skills’.
Vanuit een kijk op de snel veranderende leefwereld om ons heen en de ontwikkelingen in
het onderwijs, is het duidelijk dat dit van kinderen en leerkrachten op het gebied van
kennis en vaardigheden ook het een en ander vraagt. De inzet van de steeds toenemende
digitale mogelijkheden speelt daarbij een belangrijke rol.
Op bs De Beerze willen we de komende jaren een leeromgeving creëren die gericht is op
het ontwikkelen van deze 21ste eeuwse vaardigheden. Onder deze vaardigheden valt samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen,
kritisch denken, sociaal en cultureel vaardig zijn.
Er wordt bij wereldoriëntatie schoolbreed gewerkt vanuit ‘kernconcepten’. In het schooljaar 2017-2018 is de samenwerking met de KPC-groep aangegaan welke in het schooljaar
2018-2019 gecontinueerd zal worden. Hiermee concretiseren we het projectplan SKOBOS
2.0 verder.
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Het werken met kernconcepten is een aanpak voor wereldoriëntatie die veel ruimte laat
voor leerkrachten en leerlingen, maar waarbij wel doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen. Deze doelen dekken samen de kerndoelen voor wereldoriëntatie
en andere op inzicht gerichte kerndoelen. Op basis van deze doelen richten leerkrachten
de leeromgeving in met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij
het werken met kernconcepten worden communicatieve vaardigheden en creatieve vakken geïntegreerd en worden rekenvaardigheden toegepast. ‘Werken met kernconcepten’
gaat uit van verschillende soorten kennis die elk een eigen leeraanpak vragen.
In het schooljaar 2016-2017 zijn de kernconcepten ‘Energie’ en ‘Macht en Regels’ uitgewerkt. In het schooljaar 2017-2018 stonden de kernconcepten ‘Binding’, ‘Materie’, ‘Groei
en Leven’ en ‘Tijd en Ruimte’ voor de verschillende bouwen op het programma. In het
schooljaar 2018-2019 komende de kernconcepten ‘Kracht en Golven’, Macht en Regels
2’, ‘Communicatie’, ‘Evenwicht en Kringloop’ op het programma.
Naast de uitwerking van deze kernconcepten wordt per thema extra aandacht gegeven
aan enkele 21th Century skills. In iedere bouw zal hier dan volgens schema aan gewerkt
worden. Uiteindelijk zullen alle skills aan bod komen.
In het schooljaar 2018-2019 zal in het kader van de uitwerking van het strategisch beleidsplan van SKOBOS een begin gemaakt worden met het leerkrachtportfolio.
Website
Onze school heeft een website die te benaderen is via de portal: www.skobos.nl.
Voor het onderhoud hiervan zijn personeelsleden geschoold en krijgen zij bevoegdheden
om de website te vullen met relevante informatie. Bovenschools is er een uniform format
ontwikkeld, zodat de uitstraling van alle SKOBOS-scholen herkenbaar is.
Elke jaargroep heeft de beschikking over een eigen pagina. Ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen hun eigen pagina vullen. Op deze wijze creëren we een site,
waar de informatie relatief eenvoudig geactualiseerd kan worden door meerdere personen
of geledingen.
Ten behoeve van de informatievoorziening wordt de schoolgids digitaal ter beschikking
gesteld aan de ouders/verzorgers. Ook de nieuwsbrief “De Stroom” wordt digitaal verspreid.
Facebook
Binnen SKOBOS zijn we al enige tijd bezig met het project SKOBOS 2.0, dat betrekking
heeft op het leren in de 21e eeuw. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website
van SKOBOS. Een van de uitvloeisels van SKOBOS 2.0 is de integratie van sociale media
binnen SKOBOS en haar vijf scholen. De eerste stap hierin is gezet met als resultaat een
eigen, actieve bedrijfspagina op Facebook.
De Facebookpagina is een prima plek om aan iedereen te laten zien waar we voor staan,
hoe we ons onderwijs inrichten en waar we trots op zijn. Denk aan het delen van enthousiasme voor een nieuw project, het uitdragen van het schoolconcept, een fotoserie van
bijzondere kunstwerkjes, een herinnering aan de oudergesprekken, welkom aan nieuwe
leerlingen en medewerkers, het wensen van een fijne vakantie, berichten over uitstapjes
en sportdagen of oproepjes voor vrijwilligers. Om het gebruik van de Facebookpagina in
goede banen te leiden, is er voor de medewerkers van SKOBOS een protocol opgesteld
waarin richtlijnen staan over het verstandig omgaan met sociale media.
Veilig op het internet
De meeste mensen die online diensten gebruiken hebben enkel positieve ervaringen, maar
er zijn altijd enige risico’s. Om onze leerlingen te beschermen tegen deze risico’s wordt
regelmatig met hen gesproken en voorlichting gegeven over het omgaan met Internet en
email. Vooral in de midden- en bovenbouw (groepen 5 t/m 8) wordt door de leerkrachten
en de ICT-coördinator gewezen op het e-mail- en internetreglement dat wij hanteren.
Daarin staan de regels beschreven voor het gebruik van het internet op school, maar dit
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kan ook voor thuisgebruik goede tips bevatten om risico’s te beperken. Ook worden elk schooljaar gastlessen gegeven aan
de bovenbouwleerlingen door bureau Halt
over dit onderwerp.
Onze school plaatst regelmatig berichten
op de schoolsite en Facebook waarin melding gedaan wordt van allerlei activiteiten
en festiviteiten. Bij het plaatsen van berichten respecteren wij de wens van ouder(s)/verzorger(s) als zij geen foto’s
en/of filmpjes, waarop hun kind(eren) te
zien is/zijn, gepubliceerd willen hebben.
De beheerders zijn daar alert op. Het blijkt
dat er door andere mensen, die bij dergelijke schoolse
activiteiten aanwezig
zijn, ook foto’s en filmpjes op Social Media geplaatst worden. De school kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor
wat ouder(s)/verzorger(s) op hun eigen
accounts plaatsen en wat dan vervolgens
door anderen gedeeld wordt. Wij willen u
vragen om dit niet te doen.
Veranderingen
We blijven de ontwikkelingen met betrekking tot ICT volgen en zetten de computer in als
een stuk “gereedschap” dat leerlingen kunnen gebruiken om hen te helpen om de wereld
te ontdekken.
3.6
Voorzieningen in het schoolgebouw
Locatie Oostelbeers:
- De school beschikt over 8 groepslokalen.
- Kleuters hebben de beschikking over een speelzaal. Deze wordt ook gebruikt voor
gemeenschappelijke vieringen.
- De bibliotheek is in overleg met de medewerkers van De Bibliotheek Op School in
een leegstaand lokaal ondergebracht.
- Voor handvaardigheid kunnen we beschikken over een speciale ruimte met magazijn.
- Voor het bewegingsonderwijs gaan we naar sporthal “De Klep”.
- Bij de school is een ruime speelplaats.
- Voor het personeel is er een personeelskamer.
Locatie Middelbeers:
- De school beschikt over 13 groepslokalen.
− De onderbouw 1/2 beschikt over een grote overloopruimte, die als gezamenlijke
werkruimte gebruikt wordt.
− De aula van de school wordt gebruikt voor gemeenschappelijke vieringen en duoen tutorlezen. In de aula is ook de Bibliotheek Op School gesitueerd.
− Voor handvaardigheid kunnen we beschikken over een speciaal lokaal met magazijn.
− Voor het bewegingsonderwijs hebben we de beschikking over een gymzaal, een
speelzaal en een grote en kleine speelplaats.
− Voor het personeel is er een ruime personeelskamer, die ook dienst doet als vergaderruimte.
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Taalklas SKOBOS: “TaalBos”
SKOBOS biedt onderwijsactiviteiten aan voor kinderen van allochtone afkomst, die de
leeftijd hebben om in te stromen in de groepen 3 t/m 8, in de zogenaamde Taalklas.
Deze taalklas is gesitueerd op bs De Plataan in Oirschot.
Kinderen die de kleuterleeftijd hebben, starten in de reguliere kleutergroep op de locatie
in het dorp waarin zij wonen.
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4. De zorg voor leerlingen
4.1 Passend Onderwijs binnen SKOBOS
Elk kind verdient onderwijs dat past bij zijn of haar talenten en mogelijkheden. Meestal is
het standaard programma dat de school aanbiedt daarvoor voldoende. Maar soms heeft
een kind extra ondersteuning nodig.
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het
systeem van Passend Onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle
leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Onze school behoort tot het samenwerkingsverband De Kempen (www.podekempen.nl )
Streven binnen SKOBOS is om gedifferentieerd te werken binnen de groep, zodat elke
leerling (met zijn/haar eigen onderwijsbehoefte) gezien wordt binnen de basisondersteuning van de school. Elke leerkracht werkt volgens het principe 'Handelingsgericht werken’, afgekort de HGW-cyclus. Met de HGW-cyclus wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau, volgens een vast patroon in kaart gebracht hoe het onderwijs passend
gemaakt kan worden aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.
Hierin is proactief handelen het uitgangspunt.

In de groep
De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste twee keer per jaar doorlopen en
kent de volgende stappen:
Waarnemen:
1. evalueren en verzamelen van gegevens;
2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
Begrijpen:
3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften;
Plannen:
4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;
5. opstellen van het groepsplan;
Realiseren:
6. uitvoeren van het groepsplan.
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Op schoolniveau
Elke school richt een ondersteunende structuur in, waarbij de leerkracht ondersteund
wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. De intern begeleider
is hierbij de coach van de leerkracht.
Hiervoor heeft de intern begeleider drie ankerpunten in de begeleiding: de groepsbespreking, de leerlingbespreking, klassenconsultatie.
Op bs De Beerze vindt de groepsbespreking binnen geclusterde jaargroepen plaats. Daardoor kan er van en met elkaar geleerd worden. Ditzelfde geldt voor de leerlingbespreking.
Indien nodig vinden daarnaast nog individuele leerlingbesprekingen tussen de leerkracht
en de interne begeleider plaats.
Op bovenschools niveau
Scholen, instellingen en professionals werken zodanig met elkaar samen dat er een integraal en passend arrangement is voor leerlingen en hun opvoeders die bijzondere ondersteuning nodig hebben.
Extra ondersteuning
Wanneer de onderwijsbehoefte van de leerling de basisondersteuning overstijgt kan de
school extra ondersteuning, in de vorm van een arrangement, aanvragen bij de trajectbegeleider Passend Onderwijs die binnen SKOBOS werkzaam is.
De basisondersteuning van een school wordt beschreven binnen het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. In het schoolondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke
mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel.
Wanneer een arrangement wordt aangevraagd, worden de volgende uitgangspunten in
onderstaande volgorde gehanteerd:
- Wat heeft de school nodig?
- Wat heeft de leerkracht nodig?
- Wat heeft de leerling nodig?
Groeidocument
Een groeidocument wordt opgesteld als men voorziet dat in de toekomst de leerling niet
voldoende heeft aan het standaard lesprogramma.
Een groeidocument bestaat uit vier delen: gegevens van de leerling, informatie over de
leerling (op school en in de thuissituatie), de ondersteuningsbehoefte van de leerling, het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
Met het Groeidocument werken we handelingsgericht. De uitgangspunten voor handelingsgericht werken staan hierin vermeld. Het document heeft ook de functie van ‘dossier’, dus het is ook een verzameling van alles wat tot nu toe is gedaan om de leerling de
juiste onderwijsondersteuning te bieden (welke interventies zijn er gedaan, de bijbehorende evaluaties, etc.).
Passend Onderwijs
- Elke school heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld;
- Elke school werkt volgens de cyclus Handelingsgericht Werken;
- Er wordt gewerkt met groeidocumenten;
- Er is een trajectbegeleider binnen SKOBOS die zorg draagt voor de aanvragen lichte en
zware ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). De trajectbegeleider bespreekt deze binnen de Commissie Extra Ondersteuning SKOBOS (CEO SKOBOS). Binnen
het CEO SKOBOS worden aanvragen toegekend of afgewezen. Soms loopt een toelaatbaarheidsverklaring via het samenwerkingsverband (SWV).
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Binnen het IB-netwerk worden verschillende casussen besproken en geëvalueerd met als
doel het leren van en met elkaar.
Zorgplicht
Schoolbesturen hebben ‘zorgplicht’. Dat houdt in dat zij ervoor verantwoordelijk zijn dat
alle kinderen die bij hen aangemeld zijn of worden Passend Onderwijs krijgen. Als dat nodig
is, bieden zij daarvoor extra ondersteuning. Het liefst op de school zelf. Lukt dat niet dan
zoekt de school een geschikte onderwijsplek in de buurt. Om dit op een goede manier te
regelen werken scholen samen met andere reguliere en speciale scholen in hun regio.
Passend Onderwijs de Kempen is zo’n samenwerkingsverband.
Na aanmelding op de school wordt eerst zorgvuldig onderzocht wat een kind nodig heeft
en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met extra ondersteuning
die wordt gevraagd bij CEO SKOBOS. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden
en aangeeft dat de plek niet passend is, moet de school, na overleg met de ouders, zorgen
dat er een andere school binnen het samenwerkingsverband binnen het samenwerkingsverband gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en het kind kan toelaten.
Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of
speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is daarbij erg belangrijk.
4.2 Ondersteuning op basisschool De Beerze
De visie op ondersteuning op basisschool De Beerze is afgeleid van de schoolvisie:
“Jij telt mee !”.
Onder ondersteuning verstaan we het systeem van handelen binnen de school dat er op
gericht is kinderen te helpen bij een ononderbroken ontwikkelingsproces. De ondersteuning gebeurt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht in de klas. Goed klassenmanagement is een voorwaarde om te komen tot differentiatie en adaptief onderwijs
evenals het hanteren van basisstof en minimumdoelen.
De groepsleerkracht wordt ondersteund door de intern begeleider die zich heeft
bekwaamd in het coachen van de leerkracht, het analyseren van toetsen, het voeren van
diagnostische gesprekken en het afnemen van diagnostische toetsen. De intern begeleider richt zich met name op het organiseren van hulp. Incidenteel biedt de intern begeleider zelf remediërende hulp.
Het welzijn van kinderen staat centraal. We erkennen, herkennen en accepteren de verschillen tussen leerlingen. We denken in termen van ontwikkelingsprocessen en onderwijsbehoeften in plaats van in termen van “problemen” bij kind, leerkracht en/of ouders.
In het dagelijks werken ervaren we een spanningsveld tussen de behoefte van de leerkracht en zijn (on)mogelijkheden, en de behoefte van de leerling en zijn (on)mogelijkheden.
We zijn niet voor alle hulpvragen toegerust en geven duidelijk onze grenzen en beperkingen aan. Daarvoor moeten wij helder hebben wat in termen van ontwikkeling in de toekomst de hulpvraag zal zijn. Met het oog op het ontwikkelingsproces hebben signalering
en afstemming onze speciale aandacht.
We streven naar een systematische aanpak waarbij gemaakte keuzes worden afgestemd
binnen de eigen groep en binnen de totale school.
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4.2.1 De klassenleerkracht en ondersteuning
De organisatie van de ondersteuning dient opgebouwd te worden vanuit de informatie die
de klassenleerkracht aandraagt. Hij/zij is de deskundige die dagelijks werkt met de kinderen en het meeste inzicht heeft in de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.
Relevante informatie wordt kort en bondig in het historisch overzicht van de leerling, en
indien er sprake is van het overschrijden van de basisondersteuning in het groeidocument, genoteerd.
De klassenleerkracht communiceert plannen van aanpak en evaluaties m.b.t. de ontwikkeling richting de ouders.
4.2.2 Speerpunten in de ondersteuning
Vanuit de praktijk zijn speerpunten ontstaan waaraan op bs De Beerze extra aandacht
besteed wordt. Aan deze speerpunten kunnen jaarlijks uitbreidingen of wijzigingen worden
toegevoegd. De accenten worden hieronder genoemd.
Handelingsgericht werken
Het centrale uitgangspunt bij handelingsgericht werken, is het denken en handelen vanuit
onderwijsbehoeften. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om het
volgende doel te bereiken. Het denken in beperkingen maakt plaats voor pedagogisch optimisme: kijken naar kansen. Dit betekent dus ook proactief handelen.
In de groep werken de leerkrachten met groepsplannen. Werken met groepsplannen betekent dat alle leerlingen aandacht verdienen en krijgen, niet alleen de opvallende kinderen.
Op schoolniveau worden groepsbesprekingen georganiseerd en is er een duidelijke lijn
naar de leerlingbespreking en het schoolondersteuningsteam.
Op bs De Beerze wordt gewerkt met groepsplannen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling, taakaanpak, plannen en organiseren, werkverzorging e.d. is aandacht.
Centraal staan de mogelijkheden en talenten van leerlingen. Handelingsgericht werken
past dan ook helemaal in Passend Onderwijs en de zorgplicht. Het hanteren van de cyclus handelingsgericht werken (HGW) biedt leerkrachten en intern begeleiders steun om
planmatig om te gaan met de vaak grote verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen in een groep.
Leesproblemen
Al meerdere jaren wordt er op bs De Beerze extra aandacht besteed aan het leesonderwijs.
Er is een grote groep kinderen waarbij een taal- en of leesprobleem is geconstateerd. De
ondersteuning van kinderen met dyslexie geschiedt door middel van een nauwe samenwerking tussen de groepsleerkracht, de intern begeleider en de dyslexiebehandelaar.
De schooldag op onze school begint met een schoolbreed leeskwartier waarbij het tutoren duolezen is ingevoerd om het technisch leesniveau te verbeteren. Ook is er aandacht
voor leesbevordering en boekpromotie d.m.v. voorlezen en het zelfstandig lezen.
Door de werkgroep lezen wordt bekeken hoe methoden van voortgezet technisch en begrijpend/studerend lezen het meest efficiënt gebruikt kunnen worden.
Rekenen en Taal
Het ondersteunen van kinderen met reken- en taalproblemen in de groep gebeurt door
middel van extra instructie en het gebruik van concreet materiaal. Er wordt een apart reken- of taalprogramma samengesteld voor kinderen met blijvende stagnaties in het onderwijsleerproces.
Op onze school hebben enkele leerkrachten zich geschoold tot reken- en taalcoördinator.
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Begaafde leerlingen
Op bs De Beerze wordt ondersteuning geboden aan kinderen met meer dan gemiddelde
mogelijkheden op cognitief gebied door verrijking en verbreding in de klas.
Door het ‘compacten’ (indikken) van de leerstof wordt een keuze gemaakt wat wel en
niet wordt gemaakt door deze leerlingen. Daarnaast zijn/worden materialen aangeschaft,
die ingezet worden wanneer kinderen tijdelijk of structureel meer uitdaging behoeven.
Binnen SKOBOS is een bovenschoolse plusklas ingericht waar ook ‘bijzondere’ kinderen
van bs De Beerze aan deelnemen. Voor deze bovenschoolse plusklas, welke gesitueerd is
op bs De Plataan in Oirschot, is een beleidsplan opgesteld.
4.2.3 extra ondersteuning
Door goed en accuraat signaleren en diagnosticeren is de school in staat in voorkomende
gevallen voor kinderen met spraak/taal-, psychische- en/of motorische stoornissen externe deskundigheid in te schakelen. In de loop der jaren is een goede samenwerking
met deskundigen opgebouwd waardoor het team in staat is relatief veel kinderen met
speciale onderwijsbehoeften op de basisschool te begeleiden.
Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling verder reikt dan we binnen onze
basisondersteuning kunnen bieden, wordt een arrangementsaanvraag ingediend bij de
Trajectbegeleider van SKOBOS. Ambulante begeleiding vanuit verschillende organisaties
wordt extra ondersteuning genoemd, omschreven in een arrangement lichte of zware ondersteuning.
4.3.3. Organisatie ondersteuning
Op bs De Beerze wordt gewerkt met een intern schoolondersteuningsteam. Dit schoolondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider, de gedragsspecialist en de directeur.
Het overleg van het schoolondersteuningsteam vindt driewekelijks plaats.
Binnen SKOBOS zijn gedragsspecialisten werkzaam. Bij de ondersteuning van leerkrachten en/of leerlingen kan daardoor gebruik gemaakt worden van hun expertise. Trajecten
door gedragsspecialisten worden aangevraagd via de trajectbegeleider.

Taken van de intern begeleider
De interne begeleider richt zich op het optimaliseren van het handelen van leerkrachten
en begeleidt ondersteuningsactiviteiten in de schoolorganisatie op leerling-, leerkracht-,
groeps- en bouwniveau.
De intern begeleider onderhoudt contacten met ouders en externe hulpverleners en ondersteunt indien nodig de leerkracht bij oudergesprekken wanneer het direct de leerlingen onder zijn/haar zorg betreft.
De intern begeleider onderhoudt bovenschoolse contacten met de andere intern begeleiders van SKOBOS (IB-netwerk).
De directeur en de intern begeleider zijn samen verantwoordelijk voor het treffen van ondersteuningsmaatregelen binnen de schoolorganisatie: groeps- en leerlingbesprekingen,
opmaken van handelingsplannen, invoeren en interpreteren van toetsgegevens, maken
van trendanalyses en het bepalen van het niveau van leerlingen.
4.3.4 Sociale omgang en welbevinden
Het welbevinden van de leerlingen en de sociaal emotionele ontwikkeling vinden we erg
belangrijk. De werkgroep Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) heeft gekozen voor de
methode ‘Kwink’.
Er wordt op onze school gebruik gemaakt van SCOL, een leerlingvolgsysteem dat de sociaal
emotionele ontwikkeling monitort en waarmee pedagogische behoeften van leerlingen in
kaart gebracht worden.
In de groep worden werkvormen van het structureel coöperatief leren toegepast waarbij
een beroep gedaan wordt op de sociale omgang van kinderen onderling en in het contact
met de leerkrachten.
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4.3 Het schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan van bs de Beerze staat beschreven hoe de ondersteuning
voor leerlingen gerealiseerd wordt. Elk jaar wordt dit schoolondersteuningsplan geëvalueerd en aangepast aan de situatie van dat moment.
Het schoolondersteuningsplan is voor belangstellenden op te vragen bij het schoolondersteuningsteam.
4.4
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf groep 1 bijgehouden.
In groep 1-2 maken we gebruik van “KIJK”, een ontwikkelingsvolgsysteem voor kleuters.
In groep 3 t/m 8 wordt gebruikt gemaakt van SCOL, een volgsysteem voor sociale competentie.
In groep 1 t/m groep 8 worden toetsen afgenomen van het Cito-leerling-onderwijs volgsysteem (LOVS).
Er wordt getoetst om:
- het aanbod voor de komende periode af te stemmen;
- te onderzoeken of aan bepaalde leervoorwaarden voldaan is;
- vorderingen te peilen;
- bepaalde leermoeilijkheden te signaleren;
- na te gaan of doelstellingen bereikt zijn;
- het verloop van het onderwijsleerproces te evalueren;
- het schoolniveau in de gaten te houden.
Op groepsniveau
Vanaf de inschrijving wordt gericht naar kinderen gekeken. Enerzijds met de blik gericht
op een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong, anderzijds met het oog op mogelijke leerbelemmeringen: een achterstand in de taalontwikkeling, een nog niet voldoende ontwikkelde motoriek, moeite met de ruimtelijke ordening, het functioneren van het geheugen,
de intelligentie, sociale vaardigheden, emotionele stabiliteit e.a.
Op die manier proberen we zowel bij het voorbereidend leren (gr. 1 en 2), het aanvankelijk leren (gr. 3), en bij het voortgezet leren (gr. 4 t/m 8) zo goed mogelijk zicht te hebben op de zwakke en sterke kanten van de leerlingen en hun onderwijsbehoefte. Waar
nodig, en mogelijk, wordt extra ondersteuning binnen of buiten de groep geboden.
Door middel van observatie let de leerkracht dagelijks op de resultaten die kinderen behalen en op de wijze waarop deze bereikt worden. Daarnaast bieden de methodes voor
de vakken taal, lezen, rekenen, spelling en wereldoriëntatie methode gebonden toetsen
aan om met regelmaat de mate van beheersing van de leerstof te peilen.
Bij expressieactiviteiten en lichamelijke oefening is bij de beoordeling niet alleen de mate
van vaardigheid bepalend, maar speelt ook de inzet voor die activiteiten een rol.
Daarnaast vinden lopende het schooljaar n.a.v. groepsonderzoeken leerlingenbesprekingen plaats waarbij een psycholoog of een orthopedagoog aanwezig kan zijn.
Op schoolniveau
Op onze school is voor elke leerling een (digitaal)dossier aangelegd waarin de volgende
gegevens bijgehouden worden:
− de persoonlijke gegevens van de leerling: inschrijfformulier, overdracht peuterspeelzaal;
− de leerresultaten van de leerling;
− relevante opmerkingen over bijvoorbeeld gedrag, werkhouding, motoriek worden
door de leerkrachten beschreven in het digitale leerlingdossier;
− eventuele onderzoeksverslagen en/of observaties verricht door externe bureaus;
− de verslagen van hulp door externen zoals logopedisten, ambulante begeleiders en
therapeuten, evenals handelingsplannen en evaluaties.
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We maken gebruik van de LOVS-toetsen van Cito. Dit zijn methodeonafhankelijke toetsen
voor lezen, taal, spelling, woordenschat, rekenen en begrijpend lezen. Deze toetsen geven
ons inzicht in de individuele prestaties van alle leerlingen en ze geven ons een totaalbeeld
van de vorderingen op groeps- en op schoolniveau afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
De resultaten worden besproken op groeps- en/of teamniveau, de toetsresultaten zijn helpend bij het afstemmen van het lesprogramma. De leerlingendossiers worden up-to-date
gehouden door de groepsleerkrachten. Het leerlingdossier kan opgevraagd worden door
ouders.
Voor aanvang van het nieuwe schooljaar vinden overdrachtsgesprekken plaats tussen de
groepsleerkracht van het afgelopen schooljaar en de leerkracht van het nieuwe schooljaar.
In voorkomende gevallen zal de interne begeleider bij het overdrachtsgesprek aanwezig
zijn.
Rapportage en tien-minutengesprek
In de groepen 3 tot en met 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport over
leerresultaten, werkhouding en gedrag (voorjaar, einde schooljaar). In november ontvangen de kinderen een voortgangslijst van de hoofdvakken; lezen, spelling en rekenen.
De cijfer- en woordbeoordelingen die gegeven worden, zijn afgeleid van de registraties
van de behaalde resultaten en de observaties in de onderwijssituatie. Leerlingen met een
individuele leerlijn (voor een bepaald vakgebied) ontvangen een woordverslag.
In november en maart worden alle ouders uitgenodigd voor een tien-minutengesprek. Tegen het einde van het schooljaar is er voor alle ouders die dat wensen en/of waarvoor de
leerkracht het wenselijk/noodzakelijk vindt, de mogelijkheid voor een derde gesprek. Voor
de kinderen van de groepen 1-2 wordt geen rapport opgesteld, maar wordt de voortgang
van hun ontwikkeling gerapporteerd tijdens de oudergesprekken.
De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 worden drie keer per jaar uitgenodigd voor
een tien-minutengesprek.
Indien er aanleiding toe is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als
ouders daar zelf behoefte aan hebben, zijn ze natuurlijk altijd welkom.
De speciale ondersteuning voor kinderen
In het schoolondersteuningsplan van de school zijn verschillende niveaus van ondersteuning beschreven.
Niveau 1:
basisondersteuning in de groep
Basisaanbod van lesstof en aanpak.
Richtlijn is de methodeaanpak. Methode toetsen en niet-methodegebonden toetsen (opgenomen in de toetskalender) volgen de ontwikkeling van iedere leerling.
Alle acties in niveau 1 worden uitgevoerd door de leerkracht.
Niveau 2:
specifieke basisondersteuning in de groep
Eenvoudig diagnostisch onderzoek door de leerkracht.
Specifieke ondersteuning wordt opgenomen in het groepsplan. De leerling krijgt extra aandacht binnen de groepsbespreking. De hulp wordt besproken met ouders.
De uitvoering vindt plaats in de klas door de leerkracht. Tijdens (tussen)evaluatie van het
groepsplan wordt de voortgang besproken.
Niveau 3:
specifieke basisondersteuning in overleg met IB-er
Er volgt overleg met de intern begeleider. Wanneer nodig voert de intern begeleider aanvullend diagnostisch onderzoek uit en vraagt informatie bij externe deskundigen.
Er worden interventies afgesproken, welke worden opgenomen in het groepsplan.
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Dit wordt met ouders besproken. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen leerkracht en
intern begeleider in de leerlingbesprekingen. Na afloop van het plan worden de doelen
getoetst en wordt bekeken wat het resultaat is. Deze worden besproken met de ouders.
Niveau 4:
lichte extra ondersteuning in overleg met het interne ondersteuningsteam
Betreft een passend arrangement onder verantwoordelijkheid van SKOBOS.
Hierbij horen het ontwikkelingsperspectief (OPP) onderzoek en/of advies door externe deskundigen, (preventieve) ambulante begeleiding.
Vooraf wordt ouders om toestemming gevaagd. Er komt een individueel ondersteuningsplan,
gekoppeld aan het groepsplan of er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
Regelmatig vindt er overleg plaats tussen leerkracht, intern begeleider, ouders en de externe
deskundige.
Niveau 5:
zware extra ondersteuning
Betreft een passend arrangement onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband
De Kempen. Inzet op de reguliere school of speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Hiervoor is een aanvraag en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit alles gaat in
overleg met ouders.
Het arrangement is op basis van het ontwikkelingsperspectief en voldoet aan de objectieve
criteria voor zware ondersteuning die vanuit het samenwerkingsverband opgesteld zijn.
4.5
Kinderen met leesproblemen en dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het
aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau.
Binnen onze aanpak van zorg worden ook deze leerlingen in een groeps- of leerlingbespreking besproken.
Procedure
De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het diagnosticeren en behandelen van dyslexie op het basisonderwijs.
De school blijft echter ook haar verantwoordelijkheid behouden: deze moet na signalering van lees/spellingproblemen en/of mogelijke dyslexie de leerling individueel ondersteunen.
Als er echter vermoedens bestaan van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie), dan komt
een onderzoek in beeld dat door de gemeente bekostigd wordt.
Om een kind recht te geven op dyslexiebehandelingen, moet de school een onderzoeksbureau een dossier aanreiken waarin duidelijk wordt dat testen op dyslexie noodzakelijk is.
Het onderzoeksbureau beoordeelt dit dossier. Als een dyslexieonderzoek uitwijst dat er
sprake is van EED, dan moet de gemeente doorverwijzen naar behandeling en ook de behandeling bekostigen. Het onderzoeksbureau zal in veel gevallen hierover zelf contact opnemen met de gemeente Oirschot.
4.6 Bovenschoolse Plusklas SKOBOS
Er is een Bovenschoolse Plusklas voor de bijzonder begaafde leerlingen van SKOBOS ingericht. Deze klas is gesitueerd in basisschool de Plataan. In deze klas worden aan een
bijzondere groep leerlingen van SKOBOS bijzondere lesactiviteiten aangeboden.
Wat is de achtergrond van deze Bovenschoolse Plusklas?
Binnen de groep leerlingen van SKOBOS is een aantal kinderen dat een meer dan gemiddelde begaafdheid heeft. Het gaat dan niet alleen om intelligentie, maar bijvoorbeeld ook
om het denkvermogen, een eigen manier van denken en gedrag, een bijzondere belangstelling en een speciale houding ten opzichte van leren.
Deze kinderen hebben we voor wat betreft hun specifieke begaafdheid niet altijd even goed
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in beeld. Dat is ook erg ingewikkeld, omdat ze niet altijd opvallen door o.a. goede leerprestaties. Het betekent dat deze leerlingen niet altijd het juiste onderwijs- en ontwikkelingsaanbod krijgen waar ze wel recht op hebben.
Omdat we dat niet gewenst vinden, is besloten om deze specifieke groep kinderen beter
in kaart te brengen en voor hen, nadat we ze in beeld hebben gekregen, een specifiek
onderwijsaanbod te ontwikkelen.
Wilt u meer informatie?
Als u meer informatie wilt hebben over deze bijzondere klas, dan kunt u de website van
SKOBOS www.skobos.nl raadplegen; daar komt regelmatig nieuwe informatie over deze
klas te staan.
U kunt ook contact opnemen met Marie Annick Canoy, leerkracht van en verantwoordelijk
voor de Bovenschoolse Plusklas van SKOBOS. Zij is bereikbaar op basisschool de Plataan.
U kunt uw vraag ook mailen naar: marieannickcanoy@skobos.nl
4.7
De begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs
Na groep 8 gaan de
leerlingen naar het
voortgezet onderwijs. Ze hebben de
keuze uit meerdere
soorten onderwijs.
Wij proberen de
leerlingen en hun
ouders
bij
die
keuze te helpen.
Met de POVO-procedure (POVO =
Primair Onderwijs –
Voortgezet Onderwijs) willen we alle
leerlingen zo goed
mogelijk begeleiden en op die wijze het juiste niveau van het voortgezet onderwijs voor elk kind bepalen.
In mei-juni wordt in groep 7 de CITO-entreetoets afgenomen. Deze toets heeft ten doel de
mate van de beheersing van de diverse onderdelen van taal, rekenen en wereldoriëntatie
te peilen. Na afname van de Cito-Entreetoets en de overige CITO toetsen aan het einde
van groep 7, stellen de leerkrachten van groep 7 een plan van aanpak op. Bij onvoldoende
beheersing op bepaalde onderdelen kan dan in groep 8 nog gewerkt worden om aan die
hiaten te werken. In groep 8 volgt de eindtoets.
Voorafgaand aan de uitslag van eindtoets geeft de basisschool haar schooladvies. De eindtoets geeft een tweede advies. De eindtoets wordt gezien als een bevestiging van het
schooladvies. De school voor voortgezet onderwijs neemt het schooladvies van de basisschool over. De school voor voortgezet onderwijs mag de centrale eindtoets niet gebruiken
om te beslissen of een kind wel of niet wordt toegelaten. Wordt de eindtoets veel beter
gemaakt dan verwacht, dan kan de basisschool in samenspraak met ouders overwegen
het advies naar boven toe bij te stellen. Het advies naar beneden bijstellen is niet toegestaan
4.8
Vooraanmelding VO
In januari worden op de meeste VO-scholen Open Dagen georganiseerd. Aanmelding kan
dan meestal vanaf maart.
Soms is het wenselijk een groep 8-leerling al in oktober van het laatste basisschooljaar
aan te melden bij het VO. Het gaat dan om leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie,
leerllingen met speciale onderwijsbehoeften op cognitief of sociaal emotioneel vlak. Voor
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meer informatie over vooraanmelden kunt u bij de school voor VO van uw keuze, bij de
groepsleerkracht van groep 8 of bij de interne begeleider terecht.
4.9
extern ondersteuningsteam (OT)
OT
Op de scholen is een extern ondersteuningsteam (OT) samengesteld, bestaande uit de
generalist van Team Wijzer, de jeugdverpleegkundige van de GGD, een orthopedagoog,
de intern begeleider van school, ouders en leerkracht. Zij hebben een aantal keer per
jaar een leerlingbespreking op school. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening
voor zowel scholen als leerlingen en hun ouders/opvoeders. Zowel de school als ouders
kunnen een vraag neerleggen bij het OT. Indien wenselijk kunnen ook andere bij het kind
of het gezin betrokken hulpverleners uitgenodigd worden voor het gesprek.
Indien nodig stelt de SMW-er vervolgens een plan van aanpak voor. Dat kan bijvoorbeeld
inhouden:
1. het geven van informatie en advies;
2. een aantal gesprekken met de leerling;
3. een aantal gesprekken met de ouders en/of de leerkracht;
4. bemiddeling tussen ouders en school;
5. praktische ondersteuning in de thuissituatie.
In onderling overleg zal voor een bepaalde aanpak gekozen worden.
De SMW-er en de jeugdverpleegkundige hebben tevens taken als generalist in Team Wijzer. Zij kunnen daardoor vragen/situaties opschalen naar Team Wijzer.
Het gebeurt vaak dat er adviezen richting de basisondersteuning worden gegeven. Soms
wordt vanuit het OT geadviseerd om extra ondersteuning aan te vragen om beter op de
hulpvragen in te kunnen spelen.
Team Wijzer
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe
taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. De gemeente is de toegangspoort geworden voor zorg en ondersteuning. In de gemeente Oirschot is deze toegangsfunctie
vormgegeven door het opzetten van een team van zorg- en hulpverleners die de inwoner
begeleidt naar de juiste hulp en ondersteuning: Team Wijzer.
Team Wijzer bestaat uit professionals die samen met de inwoners kijken naar hun vraag.
Er wordt samen gezocht naar een passend ondersteunings- of hulpaanbod op maat. Het
is een team van professionals waarin meerdere disciplines en deskundigheden zijn vertegenwoordigd.
Team Wijzer is gehuisvest in Sociaal Cultureel Centrum de Enck.
Ouders kunnen bij Team Wijzer terecht met vragen over gezondheid en opvoeding.
Voor onze school is Jolanda van Gils de schoolmaatschappelijk werkster en de generalist
bij Team Wijzer. Zij is telefonisch via telefoonnummer 06-52746485 of per email
j.vangils@wijzer-oirschot.nl bereikbaar.
Meer informatie over Team Wijzer en de veranderingen in de zorg op gemeentelijk niveau kunt u teruglezen op:
http://www.wijzer-oirschot.nl
Ook op de volgende sites vindt u nuttige informatie over zorg voor kinderen:
http://www.vooreenveiligthuis.nl
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Zorg voor Jeugd
Als bs De Beerze zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg
voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar
in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en
kan hulpverlening beter op elkaar worden afgestemd (omdat men weet wie allemaal betrokken is).
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De
gemeente heeft namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie
van zorg te organiseren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.
Binnen onze organisatie kunnen directeur en intern begeleider signalen afgeven in Zorg
voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In Zorg voor Jeugd komt alleen te staan dat er zorgen zijn
over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is
een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de
hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een
hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over
Zorg voor Jeugd.
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5. Het personeel
5.1

De samenstelling van het team

Het team bestaat uit:
-

een directeur, Henri Kempenaars, die zijn taken uitvoert van maandag t/m vrijdag;
drie bouwcoördinatoren, Marja van den Bors, Wiep Kroot en Frank van Roessel die
samen met de directeur en de intern begeleider het managementteam van de
school vormen;
een Intern Begeleider (Margo Bullens) die de zorg voor leerlingen in haar pakket
heeft. Samen met de directeur vormt zij het schoolondersteuningsteam;
31 groepsleerkrachten.
een gedragsspecialist, Marja van den Bors;
twee ICT-coördinatoren (Wim Jansen en Frank Spelt);
een vakleerkracht handvaardigheid, Diana van Zon, die een coördinerende taak
heeft ten aanzien van dit vakgebied;
een vakleerkracht bewegingsonderwijs, Mariska Boerboom;
twee conciërges (Kees Copal en Frank Spelt);
drie medewerksters om de gebouwen schoon te houden (Leonie de Laat, Ellie van
Oirschot, Maria Timmermans);
een administratief medewerkster (Radmila Borovčanin).

managementteam

Henri Kempenaars

Margo Bullens

Frank van Roessel

Wiep Kroot

directeur

intern begeleider

bouwcoördinator

bouwcoördinator
c

Marja van den Bors
bouwcoördinator
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leerkrachten locatie Oostelbeers

Henriëtte van de Wal
Mariëlle van
van den Bors
Loon –Jansen
Groep 1-2D (ma-di-wo) Groep 1-2D (do-vr-ochtend)

Coby
eliën-de Wijs
p 1/2A + coör-ditor onderbouw

Ivonne Beekmans
Smolders
Groep 4-5 (ma-di-wo)

Irene van
Hems
Henriëtte
de–Walvan Hems
den Bors
Groepgroep
4-5 (wo-do-vr)
1/2C

Wiep Kroot
Groep 3 (ma – vrij)

ChristineEls
Groenen Coppelmans
Huijbregts-Smetsers
Groep
6-7
(ma-di)
groep
1/2C
+
oudste kleuterdag

Wim Jansen
Groep 6-7 (wo-do-vr)
ICT (di)

leerkrachten locatie Middelbeers

Kirsten Keij

Angelique Daniëls

Groep 1-2A (ma-di)

Groep 1-2A (wo-do)
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Els Huijbregts –
Smetsers
Groep 1-2B (ma + vr
ochtend)
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Bianca Moelans –
Vriens
Groep 1-2 B (di-wo-do)

Gwenn van Krugten
Groep 1-2C
(ma – vr ochtend)
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Coby
Angelique Leermakers
Deliën-de Wijs
Groep 3 (ma - di + do)
Gr 3 (wo + vr)

Kim Verouden

Imke van Overbeek

Groep 4 (ma - vr)

Groep 5 (woe-do-vrij)

Simone Moors

Teun van Korven

Groep 6/7 (wo-do-vr)

Groep 7 (ma – vrij)
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Margreth Sanders –
van der Heijden
Groep 3 (ma – vr)

Ingrid
van Hoof – Deenen
Groep 4 (ma-di-wo)

Very van de Snepscheut

Heidi Vogels –
Smetsers
Groep 6 (ma-di-wo)

Pieternel vd Sande van Overdijk
Groep 6 (do-vr)

Jojanneke v.d. Mierden
Smolders

Frank van Roessel
Groep 8A
(ma - vr ochtend)

Angelique Bode-Loman

Joke van Ham Smetsers
Groep 8B (ma-di-wo)
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Groep 8A (vr-middag)

Groep 4 (wo-do-vr)

Groep 6/7 (ma-di)
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Brigitte Mensink –
Jutten
Groep 8B (do-vr)

Marja van den Bors
Gedragsspecialist

Diana
van Zon - van Acker
coördinator
handvaardigheid

Mariska Boerboom
Vakleerkracht
bewegingsonderwijs

onderwijsondersteunend personeel

Radmila Borovčanin
Administratie
beide locaties

Maria Timmermans Sebregts
Interieurverzorging

Frank Spelt
ICT / Conciërge
beide locaties

basisschool De Beerze

Ellie van Oirschot –
Louwers
Interieurverzorging

Leonie de Laat –
Merkx
Interieurverzorging

Kees Copal
Conciërge
beide locaties
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5.2
Managementteam
Het managementteam wordt gevormd door: directeur, bouwcoördinatoren en interne begeleider.
5.3
Vervanging van leerkrachten
We kennen de volgende soorten vervangingen:
− ziekte;
− verlof;
− (na)scholing;
− BAPO;
− ouderschapsverlof.
5.4
Begeleiding en inzet van stagiaires
Onze school biedt stagiaires de gelegenheid om praktijkervaring op te doen. We geven de
gelegenheid aan studenten van de Fontys Pabo Eindhoven, Tilburg, de Kempel te Helmond
en aan studenten van het ROC.
De leraar van de groep waarin stage wordt gelopen, begeleidt de student.
Over de plaatsing van stagiaires krijgt u bericht via “De Stroom”.
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6. De ouders
We hechten grote waarde aan een goed contact met u en stellen uw betrokkenheid zeer
op prijs. Dat gebeurt op verschillende manieren, door u:
- zo goed mogelijk van informatie te voorzien;
- te betrekken bij allerlei hand- en spandiensten op school;
- te vragen te assisteren bij het onderwijs;
- te vragen om mee te denken en mee te beslissen in medezeggenschapsraad, ouderraad en Raad van Toezicht.
6.1 Aanmelding en instroom
Basisschool De Beerze is een school met twee locaties die gelegen zijn in twee afzonderlijke
dorpskernen. Het uitgangspunt is dat er in beide dorpskernen een onderwijsvoorziening is.
Leerlingen worden aangemeld op basisschool De Beerze en niet op een locatie. Ouders
kunnen een voorkeur aangeven waar natuurlijk binnen de mogelijkheden van de school
rekening mee gehouden wordt. De beslissingsbevoegdheid van de indeling van leerlingen
ligt echter uiteindelijk bij de directeur van de school.
Bij het bepalen van de locatie worden de volgende afwegingen meegenomen:
- de doelmatigheid en efficiëntie van de organisatie. Dit criterium is van groot belang, omdat het bepalend is voor het kunnen bieden van kwalitatief goed onderwijs;
- de voorkeur van de ouders en het belang van de leerling;
- de woonkern van de in te schrijven leerling;
- de plek waar broertjes en zusjes geplaatst zijn;
- specifieke omstandigheden.
6.2
Informatievoorziening aan ouders
Digitale en papieren informatie
Op diverse manieren voorziet de school u van informatie.
Ten eerste is dat via de website www.skobos.nl. Hier kunt u allerlei informatie vinden over
alle SKOBOS-scholen. Via deze website komt u ook op de website van bs De Beerze.
Ten tweede vindt u op de website van onze school, www.debeerze-skobos.nl, de schoolgids. Deze gids bevat informatie over de gang van zaken op school, het schoolbeleid en
allerlei andere relevante onderwerpen.
Ten derde voorziet de school de ouders van informatie via “De Stroom Extra”. In deze
papieren uitgave staat alle praktische schoolinformatie op een rij.
Ten vierde krijgt ieder gezin elke week op donderdag de nieuwsbrief “De Stroom” per mail
toegezonden. Hierin staan diverse actuele zaken gebundeld. “De Stroom” is ook digitaal
beschikbaar via de website.
Ten vijfde is er een zakelijke Facebookpagina (www.facebook.com/debeerze) van onze
school, om in contact te treden met ouders, potentiële ouders, oud-leerlingen, collega’s en
andere geïnteresseerden.
(zie 3.5 ICT)

basisschool De Beerze

blad 41

schoolgids 2018-2019

Informatiebijeenkomsten
Er zijn ook regelmatig momenten waarop u
op school informatie krijgt. Denk hierbij
aan informatieavonden (in elk geval aan
het begin van elk schooljaar in elke groep)
en tien-minutengesprekken. Voor groep 8
is er een avond in verband met de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Hierbij kunnen ouders van leerlingen uit groep
7 aansluiten. Tevens is er een informatieavond voor groep 8 met betrekking tot het
Vormsel. Voor groep 4 is er een informatieavond met betrekking tot de eerste communie.
Indien u – of de leerkracht – een tussentijds gesprek nodig vindt, dan kunt u altijd een afspraak maken.
Kijkochtenden en/of -middagen
In groep 1 mogen de ouders van nieuwe kinderen een afspraak maken om een kijkje te
komen nemen in de klas als hun kind goed gewend is op school (meestal na 6-8 weken).
Ook bij de viering van de verjaardag van kinderen die in groep 1/2 zitten, zijn de ouders
welkom.
In groep 3 kunnen de ouders zich tot de kerstvakantie aanmelden voor een kijkmoment
op een ochtend. Tijdens dit kijkmoment zal er een leesles gegeven worden.
6.3
Ouderhulp
We doen regelmatig een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en
mee te werken aan de organisatie. Er is sprake van ouderhulp bij:
- het verkeersbrigadieren;
- het schoonmaken van materialen in groep 1-2;
- de versiering van de gangen;
- het onderhouden van het buitenmateriaal;
- de huishoudelijke hulp tijdens de informatieavonden;
- de uitgave van de schoolkrant;
- technische klussen in de hele school;
- controle op hoofdluis;
- surveillance op het speelterrein tijdens de middagpauzes;
- groepsouders.
Daarnaast verlenen diverse ouders assistentie bij het lesprogramma. U ontvangt tijdig een
uitnodiging waarin u zich kunt aanmelden voor hulp. Het is echter niet de bedoeling dat
dan jongere broertjes/zusjes mee naar school komen. Een greep uit de activiteiten:
- spelletjesmiddag in de groepen 1 en 2;
- ondersteuning bij activiteiten rondom de kernconcepten;
- ondersteuning bij handvaardigheidslessen;
- documentatiecentrum;
- sportdag;
- excursies;
- culturele evenementen;
- verkeersproef;
- vieringen;
- verkeersveiligheidsdag;
- technieklessen.
Ouderhulp wordt door ons zeer op prijs gesteld. Om problemen te voorkomen hebben we
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voor de ouderhulp de volgende regels:
- bij verhindering dienen de ouders dit tijdig door te geven aan de leerkracht, die dan
voor vervanging kan zorgen;
- de groepsleerkracht heeft te allen tijde de verantwoording voor de gehele groep.;
- ouders gaan integer om met informatie en spreken hier niet met derden over;
- de leerkracht informeert vooraf de ouders over de opzet van het programma, de opbouw, de regels, enz. Regelmatig dient geëvalueerd te worden over het verloop van
de ouderhulp.
Jaarlijks worden alle hulpouders uitgenodigd voor de ouderbedankavond.
6.4
Groepsouder
Een groepsouder is een ouder die als eerste aangesproken kan worden bij groepsondersteunende werkzaamheden. Hij/zij vormt de schakel tussen leerkracht en (hulp)ouders.
Het is niet de bedoeling dat de groepsouder alles zelf gaat uitvoeren.
Aan de volgende werkzaamheden kan gedacht worden:
- regelen van ouderhulp bij onderwijsondersteunende activiteiten (bijvoorbeeld handvaardigheid, techniek, e.d.), het inrichten van een hoek, een thema, een project;
- regelen van ouderhulp bij excursies, spelletjesmiddag, fietsen met de groep, schoonmaak, e.d.;
- meehelpen c.q. hulp regelen bij het versieren of inrichten van de klas;
Een groepsouder begeeft zich niet op lesinhoudelijk terrein; hiervoor is uitsluitend de
leerkracht verantwoordelijk.
Indien u geïnteresseerd bent in deze taak, kunt u zich melden bij de leerkracht van uw
kind.
6.5
De Medezeggenschapsraad (MR)
Wat is de medezeggenschapsraad? Betrokken zijn bij het beleid op school is in Nederland
voor ouders geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Voor onze school
hebben ouders (oudergeleding) en onderwijzend personeel (personeelsgeleding) in gelijke aantallen zitting in de Medezeggenschapsraad (MR. De samenstelling van MR de
Beerze bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden, waarbij rekening is gehouden dat beide
dorpskernen evenredig zijn vertegenwoordigd.
De MR heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven waar de school inhoudelijk op moet reageren. Daarnaast is wettelijk vastgelegd met welke documenten en
beslissingen de MR moet instemmen en over welke documenten en beslissingen de MR
moet adviseren. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld samen instemmen met het
schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Voor vaststelling of wijziging van het
beleid met betrekking tot de organisatie van de school moet de directie advies vragen
aan de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat u van harte welkom bent een
vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn op school, de datum, plaats en tijd staan
vermeld in “De Stroom”. Soms is een vergadering of een deel daarvan besloten. Dit wordt
dan vooraf kenbaar gemaakt. De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en team.
Voor een MR is contact met en input van de achterban dan ook heel belangrijk. Daarom
staat er regelmatig een stukje in “De Stroom”. Als u zelf wilt meepraten en meebeslissen
over de school, dan kunt u zich verkiesbaar stellen, zodra de zittingsperiode van een MRlid verstrijkt. U hebt dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het
onderwijs. Mocht u iets onder de aandacht van de MR willen brengen of heeft u vragen dan
kunt u de MR bereiken via bee.mrouder@skobos.nl of via de website, maar u kunt ons
natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen.
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De leden van de Medezeggenschapsraad namens de ouders:

Lisette Kemperman

Nicole Brekelmans

Mark Nihot

Chantal de Bie Kroeze

voorzitter

De leden van de Medezeggenschapsraad namens het team:

Joke van Ham Smetsers

Bianca Moelans –
Vriens

Wim Jansen

Henriëtte van de Wal
– van den Bors

6.6
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Naast de MR is er, op bestuursniveau, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) ingesteld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle scholen van SKOBOS
en vergadert over schooloverstijgende zaken. Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door één personeelslid (Bianca Moelans) en één ouderlid (Susan Quirijnen).
6.7
De Ouderraad
De Ouderraad (OR) is het bestuur van de Oudervereniging. De OR ondersteunt bij vele
activiteiten en bevordert een goed contact tussen ouders en school. De Oudervereniging
is een vereniging van en voor ouders. Alle ouders of verzorgers van leerlingen worden als
lid van de vereniging beschouwd. De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de
kinderen zo goed mogelijk te behartigen.
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad vraagt voor elk kind een vrijwillige bijdrage om de speciale activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Aan de activiteiten die georganiseerd worden nemen
alle kinderen deel onafhankelijk van de bijdrage die u hiervoor geeft. De hoogte van deze
vrijwillige bijdrage is tijdens de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld op
€ 13,- per kind. Met een door u afgegeven machtiging wordt dit bedrag afgeschreven zolang uw kind op de basisschool zit. Tussentijds afmelden kan als u dit schriftelijk aan ons
kenbaar maakt. Het bankrekening van de Ouderraad is: NL13RABO0138.8837.42
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Waar houdt de Ouderraad zich mee bezig?
- het assisteren bij en organiseren van diverse activiteiten zoals sinterklaasviering,
kerstviering, carnaval, paasviering, controleren op hoofdluis na elke vakantie,
schoolfotograaf, verkeersveiligheid dag, brigadieren, schoolkamp enz;
- algemene zaken die de aandacht vragen, zoals informatieverstrekking en extra aandacht voor pesten op school;
- het fungeren als klankbord voor de ouders naar aanleiding van vragen suggesties
of kritiek, op het reilen en zeilen in en om de school. Als er bij de bespreking ervan
voldoende eensgezindheid is, kunnen aanbevelingen en/of verzoeken voor informatie gericht worden aan de school.
De ouderraad vergadert doorgaans één keer per twee maanden. Daarbij vindt ook steeds
overleg plaats met een vertegenwoordiger van de school. Ook is er regelmatig overleg met
de Medezeggenschapsraad. Eén keer per jaar is er een ledenvergadering. Tijdens deze
vergadering legt de ouderraad verantwoording af over haar activiteiten. Ook komen allerlei
andere zaken aan de orde die voor ouders van belang zijn. Daarnaast kiezen de ouders
indien nodig tijdens de ledenvergadering één of enkele nieuwe ouderraadsleden.
De leden van de Ouderraad

Annette Tenbult

Doi van Gerven

Angelique Smolders

voorzitter + penningmeester

secretaris

penningmeester

Inge van der Heijden

Annemiek Hendriks

Katrien Riemersma

6.8

Anita van Bavel

Karin van Kerkhof

Overige zaken de u als ouder moet weten

Continurooster:
Op basisschool de Beerze wordt een continurooster gehanteerd. (Schooltijden:zie hoofdstuk 9)
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Vanwege het continurooster blijven alle kinderen over op school. De groepen 1 t/m 8 lunchen allen rond het middaguur. De kinderen krijgen voldoende tijd om hun boterhammen
op te eten. De leerkrachten zijn tijdens de lunch aanwezig in hun groep. Iedereen eet in
rust en daarbij hebben zij de tijd om gezellig samen te kletsen. Daarna is er gelegenheid
om buiten te spelen.
Er is altijd surveillance op het schoolplein.
Er zijn koelkasten op school waar drankjes voor het overblijven in worden bewaard. In
iedere groep staat een bak waar kinderen 's morgens zelf hun drinken voor het overblijven
in zetten. Daarna gaat een kind (hulpje) of leerkracht die bak in de koelkast zetten. De
broodtrommels blijven in de tassen. Ieder kind zit tijdens de lunch aan een tafel. Afval gaat
terug in het broodtrommeltje mee naar huis. Op deze wijze zien de ouders wat de kinderen
hebben gegeten. Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas en is er surveillance op de
gangen.
Richtlijnen voor de lunch
• De kinderen eten boterhammen, eventueel aangevuld met ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, rijstwafel of fruit / rauwkost.
• De kinderen drinken melk, ranja, vruchtensap of water.
• Geen koek, snoep of chips bij de lunch. Dit brengt de kinderen in de verleiding hun
brood niet (helemaal) op te eten. Bovendien passen deze waren niet in een gezonde
lunch.
Medicijngebruik van kinderen gebeurt in overleg met de ouders volgens het protocol “Medicijngebruik”.
Allergieën worden met de betreffende leerkracht doorgesproken. (Bij gebruik van epi-pen:
Geen pindakaas in de groep waar een kind zit met pinda-allergie.)
Om 15.00 uur is er een gezamenlijke pauze voor alle teamleden tot 15.15 uur. Ouders
kunnen deze pauze niet gebruiken om de leerkracht te spreken.
Buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang bestaat uit voor- en naschoolse opvang. Het schoolbestuur is
bij wet verplicht om de buitenschoolse opvang te regelen. Het schoolbestuur is daarmee
niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de BSO. In Middelbeers wordt voor kinderen
uit de Beerzen de opvang verzorgd door Samenwijs kinderopvang. De BSO is gesitueerd
in het schoolgebouw van bs De Beerze, locatie Middelbeers.
Voor meer informatie over Samenwijs kinderopvang verwijzen we u naar www.klik-kinderopvang.nl
Verkeersveiligheid beide locaties
U als ouder kunt individueel meehelpen de verkeersveiligheid te verhogen. Als u in de buurt
bent van de school, geef dan de jeugd het goede voorbeeld door een correct verkeersgedrag en help, in het bijzonder de jongsten, bij het oversteken. Wij zijn bijzonder blij met
de hulp van de verkeersbrigadiers.
Locatie Oostelbeers:
Hier wordt gebrigadierd bij het verkeerslicht op de Andreasstraat.
Locatie Middelbeers:
Hier wordt gebrigadierd bij de poort van de school in de Sint Jorisstraat en op de splitsing
van de Kuikseindseweg, Willibrordstraat en Doornboomstraat.
Bij het brigadieren aan school wordt de hulp ingeroepen van leerlingen van groep 8 die
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hun verkeersdiploma hebben behaald en een speciale instructie van de politie hebben gekregen m.b.t. het brigadieren. Samen met een ouder verzorgen zij dan het oversteken aan
de poort van de school.
Zowel vóór schooltijd als ná schooltijd komen ALLE kinderen (dus ook de kinderen met de
fiets) altijd over de ventweg van de St. Jorisstraat naar school. Op de ventweg wordt (vanaf
de witte streep) ALTIJD gelopen en nooit gefietst. Uiteraard geldt dit ook voor de ouders.
Volg altijd de aanwijzingen van de brigadiers goed op. Mocht u tips hebben ten aanzien
van de verkeersveiligheid dan staan wij hier graag voor open. Ook kunt u hiervoor terecht
bij de verkeersouder, mevr. Miriam de Koning, die tevens lid is van de Ouderraad.
Aansprakelijkheid en verzekering
Ouders die op school hand- en spandiensten verzorgen zijn verzekerd.
De leerlingen zijn niet t.o.v. elkaar verzekerd. In die gevallen wordt de verzekering van de
ouders aangesproken.
Alle kinderen van de school zijn collectief verzekerd i.v.m. ongevallen. Deze verzekering is
van kracht tijdens de schooluren, alsmede het gaan van huis naar school en omgekeerd
gedurende ten hoogste een uur voor en een uur na schooltijd. Verder is de verzekering
van kracht tijdens het overblijven, het verblijf op sportvelden, in de gymzaal en tijdens
schoolreisjes, excursies en uitstapjes in schoolverband.
Van deze verzekering kunt u gebruik maken, als u kosten hebt ten gevolge van een ongeval betreffende uw kind terwijl uw eigen verzekering de kosten niet dekt. Materiële
schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
In het kader van buitenschoolse activiteiten vervoeren ouders of andere vrijwilligers regelmatig kinderen met de eigen auto. SKOBOS heeft een collectieve inzittendenverzekering
die het risico voor inzittenden dekt. Voor eventuele schade aan of door uw voertuig zijn wij
echter niet verzekerd en stellen wij ons niet aansprakelijk
Vergoeding van schade
Als kinderen schade toebrengen aan eigendommen van de school, dan worden ouders
aansprakelijk gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor verlies of beschadiging van schoolboeken
en stukmaken van meubilair. We adviseren u om uw kind geen kostbare spullen mee naar
school te laten nemen. Er bestaat altijd het risico dat het kwijtraakt of kapot gaat. De
school is hier niet aansprakelijk voor.
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. Wij attenderen u in dat verband op het volgende, wat vaak aanleiding kan zijn tot misverstand.
De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn,
zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed.
Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is
alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig 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. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat
er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan
is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Klachtenregeling
U kunt met uw vragen, kritische opmerkingen en klachten in eerste instantie natuurlijk
terecht bij de groepsleerkracht als het gaat over uw kind of de klassensituatie. Hebt u het
idee dat er niets met uw klacht gedaan wordt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Klachten over de organisatie van de school of over de inhoud van het onderwijs kunt u
rechtstreeks neerleggen bij de directeur.
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Interne contactpersonen
Wettelijk is geregeld dat u met klachten over machtsmisbruik contact op kunt nemen met
een van de interne contactpersonen op onze school: juffrouw Henriëtte van de Wal (locatie
OB) en juffrouw Margreth Sanders (locatie MB). Zij behandelen geen klachten, maar verwijzen u door naar de instantie die uw klacht kan behandelen. In de meeste gevallen is dat
een verwijzing naar de externe vertrouwenspersonen van het schoolbestuur dhr. W. van
Nunen (pastoraal werker) en mevr. A. Vugts-Kuiper (huisarts).
Zowel ouder(s)/verzorger(s) als kinderen kunnen een beroep doen op de interne contactpersonen. Zij zijn verplicht uw klacht vertrouwelijk te behandelen.
Mocht er na gezamenlijk overleg geen oplossing gevonden kunnen worden, dan kunt u zich
als ouder(s)/verzorger(s) wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie voor alle
scholen in Nederland. Op school is het reglement van de klachtenprocedure te verkrijgen
bij de directie en de interne contactpersonen.
Deze klachtenprocedure is door de Raad van Toezicht van SKOBOS (Stichting Katholiek
Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk) vastgesteld.
De interne contactpersonen presenteren zich aan het begin van het jaar aan alle kinderen
op de locatie d.m.v. een rondje langs de klassen. Zij leggen uit wat hun taak is en hoe de
kinderen hen kunnen bereiken. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit a.d.h.v. een prentenboek. In de groepen 5 t/m 8 a.d.h.v. een praatplaat.
6.9
Praktische zaken voor u als ouder
Kledingvoorschriften
Op onze school wordt alle kleding, die de veiligheid van het bewuste kind en/of anderen in
gevaar brengt en/of de onderlinge communicatie belemmert, verboden. Hieronder vallen
ook bepaalde sieraden e.d. die gevaarlijk kunnen zijn bij bijvoorbeeld de gymlessen. Ook
is het bij ons op school gebruikelijk dat kinderen geen petten op hebben in de klas. Kleding
dient te voldoen aan de algemeen geldende normen van fatsoen, passend bij de situatie.
Zo zijn bijv. naveltruitjes algemeen aanvaard als vrijetijdskleding, maar niet als schoolkleding en worden daarom op onze school niet toegestaan.
Gymkleding
Groep 1 en 2: Gymschoenen (liefst met klittenband)
Groep 3 tot en met 8: Schone gymschoenen, géén gladde of zwarte zolen, gymbroek, Tshirt of turnpakje en handdoek.
Het dragen van sieraden tijdens de gymles kan gevaarlijk zijn en is daarom verboden. De
kinderen zijn verplicht na de gym hun gymkleding uit te doen en zich op te frissen. Wij
vragen u alle gymkleding te voorzien van naam en deze in een tas mee te geven. Controleert u of uw kind zijn gymkleding ook mee terugbrengt. Vermiste gymspullen zijn af te
halen bij de conciërge.
Handvaardigheidslessen
Het lijkt ons raadzaam om uw kind niet de beste kleding aan te geven op de dag dat er
handvaardigheidsles gegeven wordt. Door het gebruik van materialen kan kleding beschadigd raken.
Jeugdbladen
In het begin van het schooljaar krijgt u eenmalig de gelegenheid een abonnement op diverse bladen te nemen.
Ook dit jaar kunt u uw kind laten abonneren op jeugdbladen:
- Bobo voor groep 1 en 2;
- Maan-roos-vis
- Taptoe voor groep 5 tot en met 8;
- National Geografic voor groep 7 en 8.
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Als u op zo’n aanbieding in wilt gaan, dan kunt u dat privé regelen en de tijdschriften op
uw huisadres laten aankomen.
Schooleigendommen
De kinderen krijgen voor een tamelijk groot bedrag aan materialen en boeken van de
school in handen. Ze dienen hiervoor een zekere verantwoordelijkheid te hebben. We stellen het op prijs als u uw kind de boeken van school naar huis laat vervoeren in een deugdelijke tas en niet in een plastic tasje of zelfs zonder iets er om heen. Bij verlies of beschadiging zal een vergoeding worden gevraagd.
Schoolfotograaf
Jaarlijks worden portret- en groepsfoto’s gemaakt door een professionele fotograaf.
We zullen het bezoek van de fotograaf tijdig aankondigen in “De Stroom” en dan ook alle
bijzonderheden vermelden.
Hoofdluis
Deze veel voorkomende plaag gaat ook aan onze
school niet voorbij. Wanneer u bij uw kind hoofdluis ontdekt, meldt u dit dan zo snel mogelijk aan
de leerkracht. Op deze manier hebben wij zicht
op de omvang van de plaag en kunnen we passende maatregelen nemen. Tevens zal na elke
vakantie een werkgroep de kinderen controleren
op hoofdluis.
De school informeert de ouders, indien er hoofdluis geconstateerd is in de klas van uw kind.

Snoepen en drinken op school
Regel is dat snoepen op school in principe niet is toegestaan. Alleen bij traktaties van
kinderen vanwege hun verjaardag laten we snoepen toe. We juichen het echter toe, wanneer u ook bij die gelegenheid een traktatie bedenkt die goed is voor de tanden. Houd er
rekening mee, dat sommige kinderen allergisch kunnen zijn voor bepaalde voedings- en
kleurstoffen; informeer daarom bij de leerkracht voordat u een traktatie meegeeft.
Het is in ieder geval verboden kauwgom te trakteren en uit veiligheid is het ook verboden
lolly’s en losse snoepballen te trakteren!
Tussendoortjes (in de pauze)
Over het meebrengen van tussendoortjes hebben we de volgende afspraken geformuleerd:
- de school biedt de mogelijkheid voor kinderen om een tussendoortje mee te brengen;
- we willen zo min mogelijk afval: daarom tussendoortjes meebrengen in voor hergebruik
geschikte doosjes en goed afsluitbare bekers (voorzien van naam);
- als tussendoortje zijn niet toegestaan: kauwgom, snoep, alle vormen van koeken, frisdrank (ook geen sportdrank).
Wensjes
Kind mogen wensjes maken voor de verjaardagen van papa of mama als zij dat willen.
Het is de bedoeling dat de ouders zelf de betreffende data tijdens de informatieavond in
augustus op de jaarkalender in het lokaal van hun kind noteren.
Mobiele telefoons, MP3-spelers, etc.
Het is niet toegestaan dat deze apparaten door de leerlingen op school worden gebruikt,
tenzij dit gevraagd wordt door de leerkrachten (van de bovenbouw) i.v.m. digitale lessen.
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Medicijngebruik
Het komt voor dat kinderen onder schooltijd medicijnen moeten gebruiken. In gevallen
waarin bekend is dat een leerling medicijnen mag gebruiken, worden met de ouder(s)/verzorger(s) afspraken gemaakt. Ouder(s) / verzorger(s) verlenen dan schriftelijk toestemming.
School hanteert hiervoor het formulier: overeenkomst geneesmiddelen / zelfzorgmiddelen.
Gevonden voorwerpen
Op school of in de gymzaal gevonden voorwerpen bewaren we enige tijd op school. Mist
uw kind een kledingstuk, kom dan even langs. De conciërge helpt u graag.
Adreswijzigingen
Mocht uw adres wijzigen dan willen wij dat graag zo spoedig mogelijk weten.
Geef ons altijd even bericht, zodat we administratief helemaal bij zijn. Ook uw telefoonnummer, 06-nummer en e-mailadres zijn voor ons belangrijk om u te kunnen bereiken.
Sponsoring
Sponsoring van het onderwijs is door de overheid aan regels gebonden. Daartoe heeft het
ministerie samen met de onderwijsorganisaties een convenant opgesteld.
Het schoolbestuur onderschrijft dit convenant en heeft het na instemming van de MR vastgesteld. Het ligt op school ter inzage.
Protocol Handleiding Buitenschoolse Activiteiten.
Onderwijs zoals dat verzorgd wordt door onze school, beperkt zich niet puur tot lessen
binnen het gebouw en/of speelterrein. Soms worden in het kader van de ontwikkeling van
kinderen, lessen/activiteiten buiten het schoolgebouw of schoolterrein gegeven.
Deze buitenschoolse activiteiten, zoals beschreven in de schoolgids en “De Stroom Extra”,
brengen tot op zekere hoogte risico’s met zich mee.
Uiteraard willen we deze risico’s tot een minimum beperken, daarom hebben we samen
met andere scholen van het schoolbestuur afspraken gemaakt. Ouders moeten er namelijk
op kunnen vertrouwen, dat buitenschoolse activiteiten op een goede en verantwoorde wijze
plaatsvinden.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Handleiding Buitenschoolse Activiteiten, dat
aan de ouders bij de instroom van hun kind wordt aangereikt.
Hierin wordt het volgende beschreven:
- de uitgangspunten ten aanzien van deze activiteiten;
- de soorten activiteiten;
- de leiding bij de activiteiten;
- de verzekering;
Met de ondertekening van het protocol geven ouders de goedkeuring aan deelname door
hun kinderen aan de buitenschoolse activiteiten. Overigens blijft u het recht behouden om
per activiteit de toestemming in te trekken. Dit moet u dan wel zelf aan de directie meedelen.
Bescherming persoonsgegevens.
Ten behoeve van bescherming persoonsgegevens zijn er in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op bestuursniveau richtlijnen opgesteld, die beogen zeer zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan.
Als school doen wij dat al van nature, maar men ontkomt er bij een organisatie als de
onze nu eenmaal niet aan, dat er persoonsgegevens voor onderwijsdoeleinden worden
geregistreerd en gebruikt. Daarvoor vragen wij bij instroom van uw kind om toestemming.
Ook t.a.v. foto/film door ouders zijn wij terughoudend. Bij instroom op onze school wordt
aan de ouder(s)/verzorger(s) om toestemming gevraagd voor het maken van foto’s/film
t.b.v. onderwijskundige activiteiten en/of het plaatsen van informatie op de website.
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7. Kwaliteit & de ontwikkeling van het onderwijs op school
Scholen zijn verplicht verantwoording af te leggen over de kwaliteit van hun onderwijs en
de beleidskeuzes die zij maken. Het toezicht van de inspectie is hier ook op afgestemd.
Scholen moeten laten zien hoe zij werken aan kwaliteit; niet alleen aan de inspectie, maar
zeker ook aan ouders.
Kwaliteit is en mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan kwaliteit noodzakelijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en
evalueren of doelen bereikt zijn.
Alle scholen van SKOBOS werken met een stappenplan, waarin wordt aangegeven hoe de
cyclus kwaliteitszorg op onze scholen verloopt. Ook loopt er een vergelijkbare cyclus kwaliteitszorg op bestuursniveau. Hiermee probeert SKOBOS te waarborgen dat scholen en
schoolbestuur een verantwoorde kwaliteitszorg realiseren en tevens dat er afstemming
plaatsvindt tussen bestuurs- en schoolniveau. Dit stappenschema wordt cyclisch afgewerkt.
Scholen worden geconfronteerd met tal van externe of interne impulsen tot verandering.
Mede daardoor zijn scholen voortdurend in ontwikkeling, zo ook De Beerze.
Onze plannen staan beschreven in het schoolplan dat elke vier jaar herzien dient te worden. Hiertoe is de school wettelijk verplicht. Er is voor de periode 2015 t/m 2019 een
schoolplan opgesteld.
Naast het schoolplan hanteert de school een jaarplan waarin de veranderingsdoelen- en
activiteiten beschreven staan die we ter hand zullen nemen. De Medezeggenschapsraad
heeft inzage in alle stukken en heeft instemmingsrecht.
We zullen u met regelmaat informeren over de ontwikkelingen van de school.
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8. De resultaten van het onderwijs
8.1
De opbrengsten van het onderwijs
Op bs De Beerze wordt in groep 8 de eindtoets van CITO afgenomen. Hierbij maken de
leerlingen van groep 8 een reeks van toetsonderdelen die te rubriceren zijn onder: taal,
rekenen en studievaardigheden.
De score die een leerling kan behalen ligt tussen de 500 en 550 punten. De gemiddelde
score voor scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie als de onze ligt rond 535.
8.2
Resultaten in tabellen
Hieronder vindt u de CITO-eindscores van de afgelopen jaren van bs De Beerze

schooljaar
2013
2014
2015
2016
2017

landelijke
score
534,5
534,8
534,5
535,1
534,9

-2014
-2015
-2016
-2017
-2018

score
Bs De Beerze
535,0
534,2
537,5
534,9
533,7

De standaardscore is een getal tussen 500 en 550 waaraan een bepaald type voortgezet
onderwijs is gekoppeld. Wanneer een score van een kind bijvoorbeeld net boven de 500
ligt, dan geeft dat een duidelijke indicatie voor verwijzing naar het beroepsonderwijs. Vanzelfsprekend geeft een score net onder de 550 een aardige indicatie voor havo/vwo. De
uitstroom van onze leerlingen hebben we in de volgende tabel weergegeven:

2014
leerlingen
percentages
2015
leerlingen
percentages
2016
leerlingen
percentages
2017
leerlingen
percentages
2018
leerlingen
percentages
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VMBO
BB
10

VMBO
BK
10

VMBO-T VMBO-T HAVO
HAVO
19
6
16

13%
7

13%
19

26%
9

8%
4

22%
16

10%
7

8%
4

11%
4

28%
10

13%
11

6%
5

25%
17

11%
7

6%
7

7%
3

16%
11

19%
19

8%
6

28%
8

11%
4

11%
5

5%
3

21%
14

34%
8

10%
7

14%
4

7%
13

9%
4

6%

26%

15%

13%

8%

24%

8%
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9. Schooltijden, vakantierooster en leerplicht
9.1
Schooltijden
De overheid heeft bepaald hoeveel uren de leerlingen per jaar ten minste naar school
moeten. De onderwijstijd moet in acht jaar minimaal 7520 uren bedragen. De school mag
zelf de verdeling van uren over de jaren bepalen. Voor jonge kinderen zijn er dat bij ons
op school minder dan voor ouderen.
We hanteren op basisschool De Beerze op beide locaties een continurooster waardoor
nieuwe schooltijden zijn ingevoerd.
De schooltijden zijn als volgt:
ochtend
8.30 – 12.00 uur
middag
12.45 – 14.45 uur
woensdag
8.30– 12.15 uur
vrijdag
groep 1 vrij
vrijdagmiddag
gr. 2 t/m 4 vrij
Vijftien minuten voor aanvang van school, in de kleine ochtendpauze en het half uur buitenspelen in de middagpauze wordt door leerkrachten gesurveilleerd.
De eerste bel gaat om 8.25 zodat we om 8.30 met de lessen kunnen starten.
9.2
Leerplicht
De ouders / verzorgers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de jongere als leerling van
een school is ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld bezoekt. (art. 2)
Elke afwezigheid van uw kind, zonder opgaaf van reden valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. Daarom ontvangen wij bij ziekte en andere geldige redenen zo spoedig mogelijk
telefonisch, schriftelijk of persoonlijk bericht.
De verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school is ingeschreven,
begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de jongere de leeftijd
van vijf jaar bereikt, en eindigt na twaalf volledige schooljaren of bij de leeftijd van 16 jaar
(art. 3). Indien de leerling na genoemde periode nog geen diploma heeft behaald van een
voortgezet onderwijsinstelling, blijft de leerplicht doorlopen tot de leerling de leeftijd van
18 jaar heeft behaald.
9.3
Vier - en vijfjarigen
Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Dat betekent dat het in principe thuis mag
blijven. Als uw kind vijf jaar wordt, is het geen zaak meer van naar school mogen, maar
van moeten. De eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag is ieder kind in
Nederland verplicht om naar school te gaan. Niet elk kind kan dat ook direct aan en soms
raakt het te vermoeid om een hele schoolweek te kunnen volgen. Tot het moment waarop
uw leerplichtige kind zes jaar wordt, mag u het daarom 1 dag per week thuis houden. U
moet dit wel vooraf aan de directeur melden. We verzoeken u om zo min mogelijk gebruik
te maken van deze regeling, zeker gezien het feit dat deze groep kinderen op vrijdag al
geen onderwijsverplichtingen heeft.
De rust in het onderwijs wordt het best gegarandeerd wanneer de groepen zoveel mogelijk
een vaste samenstelling hebben. Bovendien is de ontwikkeling van uw kind het beste gegarandeerd bij een volledig schoolbezoek. Daarom is het van belang dat de ouders van
vooral de 4-jarigen een duidelijke keuze maken. Als ze ervoor kiezen hun kind naar school
te laten gaan, betekent dat, dat hun kind ook alle schooltijden meedraait. Slechts in erg
duidelijke probleemgevallen en in overleg met de directie/leerkracht is het mogelijk voor
uw kind een tijdelijke, aangepaste regeling te treffen.
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9.4
Vakanties en vrije dagen
De basisscholen van Oirschot en de Beerzen hebben met de andere basisscholen in de
omgeving gekozen voor zo min mogelijk versnippering van vakantiedagen over het schooljaar en geprobeerd een evenwichtige verdeling te krijgen door telkens een aantal weken
les af te wisselen met een vakantie.
De scholen voor voortgezet onderwijs in Oirschot en Best proberen hun rooster zo veel
mogelijk aan te passen aan het voorstel dat vanuit de provincie gedaan wordt. De vakantie
rond Hemelvaart kan tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs helaas zelden gelijk
lopen, omdat het voortgezet onderwijs met examens zit.
Voor het vakantierooster verwijzen we u naar hoofdstuk 3.3 en naar “De Stroom”.
9.5
Bijzonder verlof
Vakantieverlof (artikel 11 f)
In artikel 11 f van de leerplichtwet wordt het vakantieverlof toegelicht. Aanvragen voor dit
verlof moeten schriftelijk gebeuren.
Voorwaarden voor het toekennen van het vakantieverlof zijn de volgende:
- de aard van het beroep van een van de ouders (horeca en aanverwante bedrijven)
en
- het feit dat er onoverkomelijke bedrijfseconomische belangen moeten zijn.
Hiervan ligt de bewijslast bij de aanvrager;
- eenmaal per schooljaar met een maximum van 10 schooldagen;
- niet gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar.
NB: het is heel belangrijk om het eerste en tweede genoemde punt in samenhang te
zien!!! De aanvrager zal dan ook in zijn aanvraag moeten aantonen dat, wanneer hij tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie gaat, hij een belangrijk deel van zijn inkomsten uit zijn bedrijf misloopt.
Voor al het luxe verzuim wordt (als zonder toestemming, buiten de schoolvakanties, toch
op vakantie wordt gegaan) proces verbaal opgemaakt!
Verlof vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 11g)
Ook voor deze aanvragen geldt dat zij schriftelijk moeten gebeuren. De directeur is
bevoegd dit verlof tot maximaal 10 schooldagen toe te kennen. Wordt het aantal van 10
schooldagen overschreden dan wordt deze toekenning een bevoegdheid van de leerplichtambtenaar.
Bij een beroep op ‘verlof vanwege gewichtige omstandigheden’ gaat het altijd om een situatie die buiten de wil van de ouders en/of leerling ligt. Ook hier ligt de bewijslast weer
bij de aanvrager.
Buitengewoon verlof 11g) 11g)
In artikel 11g van de wet is aangegeven dat kinderen
vrijstelling kunnen krijgen bij gewichtige omstandigheden. De wet omschrijft niet precies wat deze gewichtige
omstandigheden zijn. U moet in dit geval denken aan jubilea, huwelijken, begrafenissen, ernstige ziekte van ouders, enz. Het kan ook gaan om gebeurtenissen in verband met geloofs- of levensovertuiging. In deze gevallen
kunt u de leerkracht of de directie inlichten. Het betreft
meestal verlof voor één dag.
In geval van andere dan hierboven genoemde bijzondere
gebeurtenissen dient het verzoek altijd schriftelijk bij de
directeur te worden ingediend.
Het buitengewoon verlof, dat u aan wil vragen, kan ook
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structureel zijn. Het zijn vaak zaken die buiten de verantwoordelijkheid van de school vallen, zoals het deelnemen aan specifieke trainingen (sporttalenten) of het deel nemen aan
voorzieningen als een “Plusklas” voor de hoogbegaafde leerlingen. Dit verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden.
Noch de WPO, noch de leerplichtwet biedt ruimte om leerlingen structureel verlof te geven
om deel te kunnen nemen aan activiteiten van organisaties die niet vallen onder de WPO.
Dergelijke verzoeken zullen dan ook binnen SKOBOS niet ingewilligd worden. De verzoeker
zal geadviseerd worden om contact op te nemen met de gemeente, afdeling Leerplicht.
9.6
Toezicht en sancties
De directie is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de ambtenaar
leerplichtzaken. De school houdt een verzuimregistratie bij.
Let op: steeds vaker vraagt de ambtenaar leerplichtzaken ons om de ziekmeldingen van
de vrijdag voor een vakantie door te geven.
9.7
Melden van verzuim / ziekmelding
Als uw kind niet naar school kan komen door ziekte, bezoek aan de dokter of specialist
geeft u dit tijdig (voor aanvang van de les) door aan de school. U kunt dit telefonisch doen
of via email. De e-mailadressen van de leerkrachten vindt u in deze gids. Voor de goede
gang van zaken zullen wij navraag doen naar kinderen die afwezig zijn zonder melding.
9.8
Schorsen en verwijderen (art. 11b en art. 11c) (art. 11b en art. 11c)
Schorsen
Schorsen is een ultieme straf die alleen toegepast wordt, als een “afkoelingsperiode” na
een opeenvolging van kwalijke incidenten en wangedrag wenselijk is. Voordat de schorsing
een feit is, wordt er een gesprek gevoerd met de ouders. In dergelijke gevallen hebben er
uiteraard van tevoren al gesprekken plaats gevonden.
Het bestuur van onze school en de leerplichtambtenaar worden op de hoogte gebracht van
de schorsing en de duur van de schorsing.
Verwijderen
Een leerling wordt van school verwijderd, als er voor de betreffende leerling op onze school
geen mogelijkheden meer zijn, om na herhaaldelijk wangedrag dat al minimaal één schorsing heeft opgeleverd, normaal te kunnen functioneren. Tevens wordt hierin de mate
waarin andere kinderen disfunctioneren door het gedrag van betreffende leerling, betrokken.
In het kader van de leerplicht zal bij verwijdering altijd gezocht worden naar een passende
school voor de leerling. Als de ouders niet bereid zijn mee te werken aan een noodzakelijke
overplaatsing, om het kind na wangedrag op een andere (basis)school een nieuwe kans te
geven, kan overgegaan worden tot verwijdering.
Een kind wordt pas van school verwijderd, nadat er overleg geweest is met de ouders en
het schoolbestuur. Weigeren de ouders overleg, dan zal het bestuur een bindend besluit
nemen in het belang van het kind en de school.
Er bestaan beroepsprocedures. In voorkomende gevallen zal het bestuur c.q. de directie u
voorlichten over de procedures en de beroepsmogelijkheden.
9.9
Toelatingsbeleid
Toelatingstijdstip
Kinderen worden pas toegelaten als zij de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben. Wanneer een
kind 3 jaar en 10 maanden is mag het alvast komen wennen voor ten hoogste 5 dagen.
De gewenning is als volgt geregeld op onze school:
De tussentijdse instromers hebben een kennismakingsgesprek met de leerkracht en
draaien 1 schooltijd met de groep mee. Willen de ouders meer momenten vooraf, dan
kunnen zij contact opnemen met de directeur.
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De kinderen stromen in op de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. Dit gebeurt in
overleg met de groepsleerkracht. We adviseren om uw kind niet in te laten stromen tijdens
de laatste drie schoolweken voor de zomervakantie.
Voortraject
Jaarlijks worden de ouders van potentiële nieuwkomers benaderd via media en/of peuterspeelzaal. Om met de school kennis te maken, hebben we het volgende geregeld:
Voordat het kind naar school komt, is er een kennismaking met de groepsleraar in zijn/haar
lokaal. Ook een rondleiding door de school hoort daarbij. Vlak voor de zomervakantie beperken we ons tot een kennismaking na schooltijd, dit vanwege de vele activiteiten op het
einde van het schooljaar, de vakantieperiode van zes weken en de vaak grotere groep
instromers.
Tussentijdse toelating van nieuwe leerlingen, die door verhuizing van een andere school
komen, is altijd mogelijk.
Overige bepalingen:
Bij aanmelding op onze school verplichten ouders zich, met uitzondering van uitjes etc. om
hun kinderen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deel te laten nemen.
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10. Namen en adressen
De persoonsgegevens van de leden van het team, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het bestuur zijn te vinden in “De Stroom Extra”. “De Stroom Extra” heeft een
oplage, die alleen onder ouders verspreid wordt. Deze gids heeft een groter spreidingsgebied en daarom worden uit het oogpunt van privacy hier geen persoonlijke gegevens vermeld.
Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)
(schoolbestuur)
College van Bestuur : de heer F. Bruinsma
tel. 0499-550517
info@skobos.nl
bezoekadres : Van Tuldenstraat 2a 5688 DB Oirschot
postadres
: Postbus 55, 5688 ZH Oirschot
Raad van Toezicht
rvt@skobos.nl
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)
Externe vertrouwenspersonen:
Dhr. W. v. Nunen (pastoraal medewerker)
van
Heesterbeeckstraat 11
5688 RG Oirschot
tel 0499-570260
Mevr. A. Vugts- Kuiper (huisarts)
tel: 0499-323106
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs (Regio Zuid)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-3925508 (dagelijks tot 12.30 u)
Advies- en meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant
Sobriëtasplein 102
5701 MJ Helmond
Postbus 234
5700 AE Helmond
Tel.: 0492-508410
Fax: 0492-508411
E-mail: amkoostbrabant@jeugdzorg-nb.nl
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, Ernstig psychisch
of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Tel: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Jeugdgezondheidszorg GGD Brabant Zuidoost (Unit Jeugd)
Telefoonnummer: 088 0031 414
Website:
www.ggdbzo.nl/ouders
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E-mail:
mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684 5605 KR Eindhoven
Team Jeugdgezondheidszorg voor dit schooljaar:
- Marja Bakkeren
arts jeugdgezondheidszorg
- Renate Franssen
verpleegkundige jeugdgezondheidszorg
‘Partner van het Centrum van Jeugd en Gezin’
School voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)
de Piramide
Biezeveld 14
5531 BX Bladel
Tel. 0497-360876
Klik-kinderopvang Middelbeers
Kinderdagverblijf Pimpeloentje en BSO Baloe
Sportparklaan 6
5091 EM Middelbeers
Tel. 013-5142743
e-mail: pimpeloentje@klik-kinderopvang.nl
contactpersoon: Lianne Maes
Samenwijs Kinderopvang (voorheen KLIK)
St. Jorisstraat 1
5091 SC Middelbeers
Tel: 06-83974209
e-mail: bikkel@klik-kinderopvang.nl
contactpersoon: Lianne Maes
Gemeente Oirschot
Deken Frankenstraat 3
5688 AK Oirschot
Tel.: 0499-583333
Parochie H. Willibrordus
Willibrordstraat 18
5091 CD Middelbeers
Tel.: 013-5141216
Centrum voor Jeugd en Gezin Oirschot
De Enck
De loop 67
5688 EW Oirschot
Jan van Berkel
Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio
Tel.: 0499-572694
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11. trefwoordenregister
A
Aanmelding en instroom

41

Aansprakelijkheid en verzekering

47

activiteiten van de kinderen

12

Administratieve toepassingen

20

Adreswijzigingen

50

Esis
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Expressieactiviteiten

18

Externe ondersteuning

29

Extra ondersteuning

26

F
Facebook

22
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B
Basisvaardigheden

14

Bescherming persoonsgegevens

50

Bewegingsonderwijs

19

Bovenschoolse Plusklas

32

Buitengewoon verlof

55

Buitenschoolse Activiteiten.

50

Buitenschoolse opvang (BSO)

46

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

44

Gevonden voorwerpen

50
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groepsgrootte
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groepsindeling
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Groepsouder

43
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4

Gymkleding
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Computergebruik door leerkrachten
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Computergebruik door leerlingen
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45

Culturele vorming
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D
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Handvaardigheid
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Hardware

20

Hoofdluis

49
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identiteit

4

Drama
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dyslexie
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E
Educatieve software

20

Engelse taal
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Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

20

Informatiebijeenkomsten

42

Informatievoorziening aan ouders

41

Interne contactpersonen

48

IZT en Team Wijzer
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J
jaarplan

52

Jeugdbladen

48

Onderwijsondersteunend personeel

39

onderwijstijd

11

Ouderhulp

42

Ouderraad

44, 45

overgang naar het voortgezet onderwijs

K
Kijkochtenden en/of -middagen

42

Klachtenregeling

47

Kledingvoorschriften

48

P
Passend Onderwijs

25, 26

pedagogisch klimaat

L
leer- en vormingsgebieden
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Leerplicht

54

levensbeschouwelijke identiteit

9

personeel

36

pestprotocol

10

Plattegrond

5

project SKOBOS 2.0

21

8

Levensbeschouwing/geestelijke stromingen

14

Lezen

15

M
Managementteam

36

Medezeggenschapsraad (MR)

43

Medicijngebruik

50

Melden van verzuim

56

methodieken
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Mobiele telefoons

50

Muziek
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N
namen en adressen

58

Nederlandse taal

17

R
rapportage

31

Rekenen/wiskunde

17

resultaten van het onderwijs

53

Richting en bestuur

4

S
samenstelling van het team

36

Schoolfotograaf

49

schoolondersteuningsplan

30

schoolondersteuningsprofiel

7

schoolplan

52

Schooltijden

54

Schorsen en verwijderen

56

Schrijven
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Situering van onze school

O
Ondersteuning

27

ondersteuningsplan

31

onderwijskundige identiteit

8
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Snoepen

49

Sociaal-emotionele ontwikkeling
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Sociale omgang en welbevinden

29

speciale zorg voor kinderen

31
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Spelling

17

visie / missie

7

Sponsoring

50

voedingsgebied

4

stagiaires

40

volgen van de ontwikkeling van de kinderen

30

Vooraanmelding VO

33

Voorzieningen

23

Vrijwillige ouderbijdrage

44

T
Talentontwikkeling

15

Techniek

20

Tekenen
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W

Toelatingsbeleid

56

Website

22

Tussendoortjes

49

Wensjes

49

Wereldoriëntatie
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V
Vakantie

11

Z

Vakanties en vrije dagen

55

zakelijke gegevens

4

Vakantieverlof

55

Zelfstandig werken

12

Veilig op het internet

22

ziekmelding

56

Verkeersveiligheid

46

Zintuiglijke ontwikkeling

14

Vervanging van leerkrachten

40

Zorgplicht

27

Vier - en vijfjarigen

54
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